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شما  حوزه و جایگاه علوم انسانی
 ... ملا نمی گوییلم عللوم انسلانی غیلر مفید 

اسلت؛ ملا می گوییلم عللوم انسلانی بله شلکل 

کنونی مضر اسلت؛ بحث سلر این اسلت. محل 

کام بین آنچه ما می گوییم و آنچه که ایشلان 

فرمودنلد، دوتاسلت. اصلًا مرکلز اثبلات و نفی، 

یلک چیلز نیسلت. بحلث سلر این نیسلت که ما 

جامعه شناسی یا روان شناسی یا علم مدیریت 

یلا تعلیلم و تربیلت نمی خواهیم یلا چیز خوبی 

نیسلت یا فایده ای ندارد؛ چرا، قطعًا الزم اسلت. 

ملا یکلی از حرف هایلی که داریم، همین رشلته  

تعلیلم و تربیلت در حلوزه اسلت. بحلث در ایلن 

نیسلت کله ایلن عللوم مفیلد نیسلت؛ بحلث در 

ایلن اسلت کله اینلی کله املروز در اختیلار ملا 

قلرار داده انلد، مبتنلی بلر یلک جهلان بینلی ای 

اسلت غیلر از جهلان بینلی ملا. عللوم انسلانی 

مثلل پزشلکی نیسلت، مثل مهندسلی نیسلت، 

مثلل فیزیلک نیسلت کله جهان بینلی و نگرش 

نسلبت بله انسلان و جهلان در آن تأثیر نداشلته 

باشلد؛ چرا، تأثیر دارد. شلما مادی باشلید، یک 

جلور عللوم انسلانی تنظیلم می کنیلد. عللوم 

انسلانی ما برخاسلته از تفکرات پوزیتیویسلتی 

قلرن پانلزده و شلانزده اروپاسلت. قبلًا که علوم 

انسلانی ای وجود نداشلته اسلت؛ آن ها آمد ه اند 

همین اقتصاد راه، همین جامعه شناسلی را در 

قلرن هجدهلم و نوزدهلم و یلک خرده قبل، یک 

خلرده بعلد تدویلن کردنلد و ارائه دادنلد؛ خوب، 

ایلن بله درد ملا نمی خلورد. ایلن علوم انسلانی، 

تربیلت شلده و دانلش آموخته خلود را آن چنان 

بلار ملی آورد که نگاهش به مسلائل مبتا به آن 

عللم و ملورد توجله آن عللم ل چله حلاال اقتصاد 

باشلد، چله مدیریت باشلد، چه تعلیلم و تربیت 

باشلد ل نلگاه غیراسلامی اسلت. می بینیلم 

هملان شلخص متدیلن در داخلل دانشلگاه کله 

فلرض کنیلد مدیریلت یلا اقتصلاد خوانلده، هلر 

چله بلا او دربلاره مبانی دینِی این مسلائل حرف 

می زنیلم، بله خرجلش نملی رود. نله این کله رد 

می کنلد، نله؛ املا آنچه که شلما در بلاب اقتصاد 

اسلامی بله او حلرف می زنیلد، بلا یافته هلای 

علملی او، بلا آن دو دو تلا چهارتاهایلی کله او در 

ایلن عللم تحصیلل کلرده، جلور در نمی آید.

ملن بلا ورود عللوم انسلانی بله حلوزه علمیه 

اصلًا مخالفتلی نلدارم. ملن می گویلم حلوزه 

علمیله بایلد پایه هلای عللوم انسلانِی مبتنی بر 

تفکر اسلامی و جهان بینی اسلام را مستحکم 

بریلزد؛ هملان کاری کله در اول انقلاب جنلاب 

آقای مصباح و تشلکیات ایشلان شروع کردند؛ 

کله اگلر تلا املروز ادامله پیلدا می کلرد، بله یک 

جاهایلی می رسلید. بایلد ایلن پایه هلا ریختله 

شلود؛ و ایلن ممکلن نخواهلد شلد، مگلر این که 

بلا عللوم انسلانی آشلنا باشلیم؛ شلکی در ایلن 

نیسلت. بنابرایلن در حلوزه علمیه علوم انسلانی 

را بخواننلد، این هلا را یلاد بگیرنلد، صورت بندی 

مسلائل و عناویلن را در ایلن عللوم فلرا بگیرنلد؛ 

بعلد برگردند به مبانی اسلامی، ببینند مسلائل 

متناظلر آن هلا بلا تفکر اسلامی چگونه اسلت و 

چگونه شلکل می گیلرد. بنابراین من نمی گویم 

عللوم انسلانی نافلع نیسلت؛ می گویلم اینلی 

کله هسلت، مضلر اسلت؛ آنلی کله بایلد باشلد، 

الزم اسلت. املا آنچله کله ملن این جلا دربلاره  

 یكـی از برنامه هـای مهـم و سـودمندی كه در  سـفر ده روزه مقـام معظم رهبری 
به قم )سـال 1389(، تدارک شـده بود، حضور ایشـان در جمع نخبگان حوزوی 
و ارائـه نـكات گران سـنگ و ارزش مندی بـرای »تحول حوزه هـای علمیه« بود. 
»مجلـه حـوزه« در ایـن شـماره به بخشـی از سـخنان مقام معظم رهبری اشـاره 
دارد، كـه در تدویـن تحولـی و چشـم انداز روزآمد حوزه های علمیه، بسـیار كارا 

و اثرگذار اسـت.

بیانات رهبری
در جمع نخبگان حوزه
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حلوزه یادداشلت کلرده ام البتله در خلاف آنچه 

کله یادداشلت کلرده ام، ممکلن اسلت بعضلی 

از مسلائل را حلذف کنلم یلا بخشلی بله نظلرم 

اولویلت دارنلد که در این وقت کم مطرح شلود.

 حوزه علمیه و سنت پرسش گری
یللک مسللئله ایللن اسللت کلله اسللاس حللوزه 

بللرای علللم اسللت؛ حللوزه علمیلله اسللت. مللا 

می گوییللم کام حللوزه علمیلله بللا علللم برداشللته 

شللده اسللت. پللس علللم، بافللت حقیقللی و 

پایلله حقیقللی و هویللت حقیقللی ایللن حللوزه 

را تشللکیل می دهللد ل حوزه هللای علمیلله 

هملله جللا اینجورنللد؛ مخصللوص حللوزه علمیلله  

قللم نیسللت ل یعنللی حللوزه، علم محللور بللودن 

اسللت، ایللن اسللت کلله مجموعلله  علم محللور 

پرسش زاسللت، پرسللش آفرین اسللت. وقتللی 

بحللث علمللی مطللرح اسللت، سللؤال مطللرح 

اسللت؛ بللا سللؤال بایللد بللا روی بللاز مواجلله شللد؛ 

هم چنللان کلله در سللنت علمللِی سلللف ارجمنللد 

مللا همیللن وجللود داشللته. شللما ماحظلله 

می کنیللد؛ در فقلله، معارضللات فقهللی زیللاد 

اسللت؛ گاهللی بللا لحن هللای تنللد هللم همللراه 

اسللت. فللرض بفرماییللد مرحللوم صاحللب 

»حدائللق« نسللبت بلله صاحللب »مللدارک« گاهی 

لحللن تنللدی بلله کار می بللرد؛ بللاز متقابللًا 

مرحللوم صاحللب »جواهللر« نسللبت بلله صاحللب 

»حدائللق« در مللواردی لحللن بسللیار تنللدی بلله 

کار می بللرد. قبللًا هللم همیللن جللور بللوده 

اسللت. مرحللوم عاملله در »مختلللف« در مللوارد 

متعللددی بلله ابللن ادریللس بلله شللکل عجیبللی 

می تللازد و عکس العمللل خیلللی شللدیدی 

نشللان می دهللد. البتلله بللاز ابللن ادریللس 

)رضللوان اهلل علیلله( بلله نوبلله خللود و بللا همللان 

بیللان، بللا شللیخ طوسللی برخللورد کللرده اسللت. 

ایللن کار رایللج اسللت، اشللکالی هللم نللدارد؛ 

امللا در میللدان علللم. اگللر ابللن ادریللس زنللده 

می شللد، می ایسللتاد، عاملله پشللت سللرش 

نمللاز می خوانللد، دسللتش را هللم می بوسللیدند 

ل در ایللن شللکی نیسللت ل امللا در میللدان علللم بللا 

هللم برخللورد می کردنللد؛ مانعللی هللم نللدارد. 

ایللن برخوردهللا معنایللش ایللن اسللت کلله طللرح 

سللؤال، طللرح اشللکال، طللرح شللبهه، طللرح 

مسللئله ی جدیللد، طللرح شللیوه جدیللد، ایللرادی 

نللدارد. اگللر آنچلله کلله مطللرح شللده اسللت، غلللط 

اسللت، آن وقللت بایللد بللا شللیوه  علمللی بللا آن 

غلللط برخللورد کللرد؛ یعنللی اغمللاض در مواجلله 

بللا غلللط علمللی جایللز نیسللت. کسللی اشللتباه 

علمللی کللرده اسللت، اغمللاض کللردن و این کلله 

بگوییللم احترامللش را حفللظ کنیللم، ماحظلله 

کنیللم و نگوییللم، جایللز نیسللت؛ نلله، در بللاب 

علمیللات، ایللن مسللئله وجللود نللدارد. بایللد از 

لحللاظ علمللی برخللورد کللرد، امللا جلللوی سللؤال 

را نبایللد گرفللت. حللوزه بایللد قطللِع سللؤال نکنللد. 

قطللِع سللؤال بلله قطللع دانللش می انجامللد. راه 

سللؤال را نبایللد بسللت.

 حوزه علمیه، حوزه آزاداندیش 
نکتله دیگلر این که حلوزه آزاداندیش اسلت. 

خاصیت علمی بودن، آزاداندیشلی است. تحجر 

در میلدان عللم معنلا نلدارد. یعنلی اگلر عاللم 

هسلتیم، حلوزه علمیله هسلتیم، دنبلال عللم 

هسلتیم، بایلد فکلر را آزاد گذاشلت؛ البتله برای 

اهلل فکلر، معللوم اسلت کله در یلک مجموعله 

علملی کسلی که صاحیت فکلری ندارد، جرئت 

اظهارنظلر هلم پیدا نمی کنلد؛ اگر اظهارنظر کرد، 

ملچ او را می گیرنلد، غللط او آشلکار می شلود. 

آن کسلی که صاحیت اظهارنظر دارد، بایسلتی 

اظهارنظلر کنلد؛ چله در فقله، چله در اصلول، چه 

در فلسلفه، چله در کام، چله در بقیله مباحلث 

و عللوم حلوزوی و رایلج در حلوزه؛ یعنلی بایلد 

آزاداندیشلی باشلد.

البتلله ایللن آزاداندیشللی هسللت؛ ایللن را بایللد 

هملله قبللول کنیللم. مللن یللک جایللی خوانللدم 

کلله نوشللته شللده بللود امللروز در حللوزه علمیلله  

قللم آزاداندیشللی علمللی نیسللت؛ دیللروز بللود، 

امللروز نیسللت. ایللن درسللت نیسللت؛ دیللروز 

هللم بللود، امللروز هللم هسللت؛ امللروز بیشللتر 

از دیللروز هللم هسللت. آرای فقهللی و اصولللی 

از برتریللن فقهللا مللورد نقللد قللرار می گیللرد. 

آدم ماحظلله می كنللد كلله بعضللی از نظللرات 

برجسللته و فوق العللاده فقهللی و اصولللی امللام 

در مقللاالت علمللی مللورد نقللد قللرار می گیللرد؛ 

ایللرادی هللم نللدارد. مبنللای خطابللات قانونیلله  

امللام کلله بلله نظللر مللا یکللی از مسللتحکم ترین 

و بدیع تریللن و کارسللازترین مبانللی اصلللی 

امللام اسللت، مللورد نقللد قللرار می گیللرد؛ هللم 

در درس هللا مللورد نقللد قللرار می گیللرد، هللم در 

مقللاالت. در مقاالتللی را هللم خوانللدم، دیللدم 

مللورد نقللد قللرار داده انللد. البتلله بلله نظللر مللا آن 

نقدهللا وارد نیسللت، امللا باالخللره مللورد نقللد 

قللرار می گیللرد؛ کسللی هللم نمی گویللد چللرا 

نمی شللود حللوزه را متهللم کللرد بلله این کلله در 

آن، نقللد و انتقللاد و آزادی نیسللت. متأسللفانه 

یللک جایللی مللا خواندیللم کلله نوشللته اند ایللن 

حرف هللا نیسللت؛ در حالللی کلله ایللن خللاف 

اسللت، ایللن متهللم کللردن حللوزه اسللت.

مللا می خواهیللم عللرض کنیللم کلله ایللن 

آزاداندیشللی بایللد دامنلله اش گسللترده باشللد. 

فلسللفه،  در  فرمودنللد،  کلله  طللور  همیللن 

فرمایشللات آخونللد ماصللدرا وحللی منللزل 

نیسللت. در فقلله، فتللاوای صاحللب جواهللر و 

شللخصیتی مثللل شللیخ اعظللم ل کلله بللا وجللود 

هملله بللزرگان و فقهللا، مللا نظیللر شللیخ اعظللم را 

از بعللد از شللیخ تللا امللروز دیگللر نداریللم ل وحللی 

منللزل نیسللت؛ نلله در فقلله، نلله در اصللول. لللذا 

رد کردنللد، ایللراد کردنللد، اشللکال کردنللد، جللواب 

دادنللد. بایسللتی ایللن سللنت در حللوزه باشللد.

 حوزه علمیه و خودباوری علمی
یللک مطلللب دیگللر، خودبللاوری علمللی 

و اعتمللاد بلله نفللس علمللی اسللت. حللوزه و 

فضللای حللوزه و محصللل حللوزه بایسللتی بلله 

اعتمللاد بلله نفللس علمللی برسللد و اتللکا بلله 

نفللس داشللته باشللد؛ ایللن خیلی اهمیللت دارد. 

در تضللارب آرا، در کیفیللت حرکللت علمللی، در 

مراتللب ارزشللی حللوزه، علللم بایللد دارای برتریللن 

منزلت هللا باشللد. البتلله تقللوا و معنویللت و زهللد 

و خشللوع و این هللا ارزش هللای برتللر و واالتللر 

اسللت؛ منتهللا این هللا چیزهایللی نیسللت کلله 

قابللل ارائلله باشللد، قابللل فهللم باشللد. خیلی هللا 

اهللل ایللن معانللی هسللتند و مللا این هللا را 

نمی شناسللیم؛ امللا علللم قابللل محللک زدن 

اسللت، در معللرض اسللت، تللوی دایللره اسللت.
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شما  حوزه علمیه و اخالق علمی

از جملله چیزهایلی کله جلزو للوازم حلوزه  

علمیله اسلت و اخلاق علمی حلوزه آن را اقتضا 

می کنلد، عبلارت اسلت از انصلاف در برخلورد بلا 

مسلائل علملی؛ بایلد انصلاف علمی داشلت.

 حوزه علمیه و آفات نظام آموزشی جدید
نکتلله بعللد، جدیللت و رها نکللردن دنبللال  

کار بللرای مللدرس و بللرای محصللل اسللت. از 

جمللله ای آفللات جدیللد و فرهنللگ جدیللد و 

نظللام آمللوزش جدیللد ل کلله وارداتللی اروپاسللت 

ل ایللن اسللت کلله اسللتاد بلله خللودش زحمللت 

نمی دهللد فکللر نللو تولیللد کنللد؛ خیلللی اوقللات 

بللی مطالعلله درس می گویللد. اسللتاد مللا بللی 

مطالعلله درس نمی گویللد. اسللتاد مللا مطالعلله 

می کنللد، تأمللل می کنللد، فکللر می کنللد؛ بللا 

فکللر درس می گویللد. اگللر شللما ده دوره هللم 

مکاسللب را تدریللس کردیللد، دوره  یازدهللم 
بللاز بایللد فکللر کنیللد، شللاید چیللز تللازه ای بلله 

نظرتللان بیایللد.

 حوزه علمیه و ارتباطات علمی
از جمللله چیزهایللی کلله الزملله حللوزه  علمیلله 

اسللت، ارتبللاط فعللال بللا جامعلله  ملللِی درون 

کشللور و جامعلله  فراملللی اسللت، کلله دیللدم 

تللوی بیانللات بعضللی از آقایللان هللم بللود. حوزه 

علمیلله بایللد بللا حوزه هللای علمیلله عالللم و 

بللا حوزه هللای علمیلله  داخلللی ارتبللاط علمللی 

پیللدا کنللد. در گذشللته بللا این کلله ارتباطللات 

ایللن هملله دشللوار بللود، علمللا از راه هللای دور 

بللا هللم ارتبللاط برقللرار می کردنللد. مرحللوم ابللن 

ادریللس در »سللرائر« خللود می نویسللد کلله 

فللان کللس ل اسللم آن شللخص یللادم نیسللت 

ل یللک فتوایللی داده بللود، مللن بلله او ناملله ای 

نوشللتم، او جللواب مللن را نوشللت، مللن قبللول 

نکللردم. در گذشللته ناملله می نوشللتند، نظللر 

علمللی را مطللرح می کردنللد، ایللن عالللم آن 

نظللر علمللی را رد می کللرد، گاهللی از هللم سللؤال 

می کردنللد. مرحللوم عاملله ی سللمنانی چندتللا 

مسللئله  فقهللی را از مرحللوم آیللت اهلل میانللی 

مکتللوب سللؤال کللرده بللود؛ ایشللان هللم یللک 

جوابللی دادنللد، ایشللان هللم بحللث کردنللد؛ 

جللزوه شللده، چللاپ شللده. ایللن کارهللا، کارهللای 

رایجللی بللود، امللروز هللم بسللیار الزم اسللت؛ 

به خصللوص بللا ایللن وسللائل ارتباطللات جدیللد. 

پللس همسللایی و هم سللازی و جریللان متقابللل 

فکللری و علمللی میللان حوزه هللای داخل کشللور 

و حللوزه و دانشللگاه در مسللائلی کلله دارای ربللط 

بلله یک دیگللر اسللت و بللا حوزه هللای خارجللی 

کشللور، الزملله  حللوزه علمیلله اسللت. هیللچ 

اشللکالی نللدارد کلله بللا حوزه هللای علمللی 

اهللل سللنت در پاکسللتان، در حجللاز، مصللر و 

در جاهللای دیگللر، ارتبللاط برقللرار کنیللد؛ البتلله 

ارتباطللات مضبللوط و تعریللف شللده و از مرکللز 

معیللن؛ چللون امللروز ارتباطللات شللخصی معنللا 

و ارزشللی نللدارد.

 حوزه علمیه و مدارای علمی
یکللی از خصوصیللات حوزه هللای علمللی ل 

یعنللی حللوزه ای کلله بنیللان آن بللر علللم و دانللش 

اسللت ل ایللن اسللت کلله آرای مخالللف مشللهور 

سللرکوب نمی شللوند. البتلله مللن طرفللدار 

ایللن نیسللتم کلله آرای شللاذه را مطللرح کننللد. 

بعضللی این جوری انللد کلله دنبللال آرای شللاذ 

می گردنللد. اگللر رأی شللاذی هللم در مسللئله 

وجللود نداشللته باشللد، کأنلله یللک رأی شللاذی 

ایجللاد می کننللد؛ دنبللال شللذوذند. ایللن را 

نمی خواهیللم بگوییللم؛ ولللی آرایللی هسللت 

کلله مشللهور نیسللت، مللورد قبللول مشللهور 

علمللا نیسللت؛ امللا باالخللره رأیللی اسللت؛ 

 نبایللد سللرکوب کللرد؛ بایللد باشللد. بعضللی از 

همیللن آرای غیللر مشللهور در گذشللته، در 

دوره هایللی بلله آرای مشللهور تبدیللل شللد؛ کلله 

نمونه هایللش را دیده ایللد در بللاب منزوهللات 

بئللر و غیرذلللک رایللج اسللت، شللایع اسللت، بیللن 

هملله معللروف اسللت.

 حوزه علمیه و روش علمی گفت وگو 
در حللوزه علمیلله، از روش هللای غیرعلمللی 

اسللتفاده  نبایللد  مخالللف  نظللر  رد  بللرای 

شللود. روش علمللی چیسللت؟ اسللتدالل و 

پاسللخ گویی و جللواب؛، اقنللاع عقلللی، الاقللل 

اسللتدالل. روش غیرعلمللی چیسللت؟ تکفیللر، 

تفسللیق، ایللن درسللت نیسللت. بعضللی از 

آرا هسللت ل چلله در بللاب فقلله، چلله در بللاب 

بعضللی از مسللائل مربللوط بلله معللارف ل ممکللن 

اسللت اختافللی باشللد، ممکللن اسللت یللک نفللر 

نظللر مخالللف داشللته باشللد؛ نبایللد رد کللرد بلله 

معنللای تفسللیق. بللله، آن رأی را بللا چمللاق 

اسللتدالل بلله شللدت بکوبیللد ل هیللچ اشللکالی 

نللدارد ل علیلله اش اسللتدالل کنیللد، بنویسللید؛ 

عللوض یکللی، ده تللا بنویسللید؛ کمللا این کلله 

در حللوزه علمیلله معمللول هللم بللود؛ گاهللی 

دیللده بودیللم یللک کتابللی درمی آمللد، ده نفللر، 

پنللج نفللر علیلله آن می نوشللتند؛ خیلللی هللم 

خللوب بللود، بنویسللند. ایللن نوشللتن ها خیلللی 

خللوب اسللت؛ امللا تفسللیق و اعللان خللروج از 

دیللن و خللروج از مذهللب و این هللا مصلحللت 

نیسللت؛ ایللن شللیوه علمللی نیسللت. ایللن هللم 

یللک مسللئله کلله ناشللی از علمللی بللودن حللوزه 

اسللت؛ یعنللی التللزام مللا بلله علمللی بودنللد 

حللوزه ایللن را اقتضللا می کنللد.

 حوزه علمیه و سنت آموزشی آن
نکتلله دیگللری کلله بللاز از لللوازم علمللی 

بللودن اسللت، ایللن اسللت کلله آمللوزش در حللوزه 

بایللد بللا تفکللر، تکللرار و تحقیللق همللراه باشللد. 

ایللن هللم از همللان مللواردی اسللت کلله نظللام 

آموزشللی جدیللد وارداتللی از اروپللا فاقللد آن 

اسللت؛ بللر مبنللای حفللظ اسللت. مللا نبایللد بلله 

ایللن سللمت بغلتیللم. هللر برناملله ای کلله مللا 

را بلله ایللن سللمت بغلتانللد، برناملله نادرسللتی 

خودمللان  برنامه ریزی هللای  تللوی  اسللت. 

نللگاه کنیللم، ببینیللم چلله چیللزی طلبلله را بلله 

سللمت حفظ گرایللی می رانللد و از تفکللر و 

تحقیللق و مطالعلله بللاز مللی دارد. حفظ گرایللی 

درسللت نیسللت، مفیللد نیسللت. مللن آن روز هم 

اشللاره کللردم کلله یکللی از خصوصیللات حللوزه 

علمیلله  مللا فکرکللردن اسللت. طلبه را بایللد از اوِل 

درس خوانللدن وادار کللرد بلله این کلله فکللر کنللد. 

معللروف بللود می گفتنللد: این کلله گفته انللد 

»بللدان اّیللدک اهلل« - چللرا گفللت بللدان، نگفللت 

بخللوان؛ - منظللور ایللن اسللت کلله اواًل حللس 

سللؤال پردازی را در طلبلله زنللده کنللد، بعللد 

هللم بلله او تفهیللم کنللد کلله خوانللدن مللراد 
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نیسللت، دانسللتن مللراد اسللت. ایللن بایسللتی 

بللرای برنامه ریللزان مللا واقعللًا بلله صللورت یللک 

دسللتورالعمل جامللع باشللد.

اسللاتید هللم بلله این نکتلله توجه کننللد. حاال 

امتحانللات حللوزه هسللت و چیللز بسللیار الزم و 

خوبللی اسللت. البتلله از سللابق امتحللان بللود، اما 

بلله ایللن شللکل منظللم و مرتللب و برنامه ریللزی 

شللده نبللود؛ امللروز هسللت، بسللیار هللم خللوب 

اسللت؛ هیللچ نبایللد بلله ایللن امتحانللات دسللت 

زد؛ لیکللن ایللن منافللات نللدارد بللا این کلله 

اسللتاد سللر درس امتحللان کنللد. شللما قبللل 

از این کلله درس را شللروع کنیللد، ده دقیقلله را 

بلله سللؤال از طلبلله اختصللاص دهیللد؛ ایللن کار 

تجربلله شللده ای اسللت. بنللده خللودم وقتللی در 

مشللهد همیللن سللطوح را تدریللس می کللردم 

ل کفایلله و مکاسللب و ایللن چیزهللا ل همیللن 
کار را می کللردم. قبللل از درس کتللاب را بللاز 

می کردیللم و بلله یکللی از طلبه هللا می گفتللم 

آقللا شللما درس دیللرور را بخللوان یللا بگللو. ایللن 

کار خیلللی تأثیللر داشللت؛ هللم مللا می فهمیدیم 

کلله طللرف مللا چللکاره اسللت، هللم او می فهمیللد 

کلله سللؤال و حسللاب و کتابللی در کار اسللت، 

هللم دیگللران آن نکتلله را اگللر بلللد نبودنللد، یللاد 

می گرفتنللد؛ فوایللد دیگللری هللم وجللود دارد. 

ایللن وادار کللردن طلبلله بلله فکللر، به خصللوص در 

دروس سللطح، خیلی مهم اسللت. در جلسلله ای 

کلله ایللن شللب ها داشللتیم، یللا یکللی از آقایللان 

صحبللت شللد، مللن ایللن نکتلله بلله ذهنللم رسللید 

و گفتللم دروس سللطح خیلللی مهللم اسللت. 

فراگیللری امهللات مطلللب اصولللی و فقهللی در 

سللطوح موجللب می شللود کلله طلبلله در درس 

خللارج بتوانللد اسللتفاده کنللد؛ و اال اسللتفاده 

نخواهللد کللرد.

بحلث روی متلون فعلی نیسلت کله بگوییم 

جملود کنیلم و حتملًا بایسلتی همیلن متلون 

باشلد؛ نه، هر وقتی که حوزه ان شلاء اهلل توفیق 

پیلدا کلرد، متلون متناسلب با زملان را هم تهیه 

خواهلد کلرد. هلر متنلی کله بله عنلوان سلطح 

مطلرح می شلود، طلبله بایلد آن را بخوانلد و 

بفهملد. بایلد روی فهلم این متون تأکید شلود؛ 

تعمیلق بله جای حفلظ، فکر کردن و تکرار کردن 

بلرای تحقلق آن ملراد، کله مطللب را تحقیقلی 

دانسلتن است.

 حوزه علمیه و پژوهش محوری
پژوهش محوربلودن حوزه هم نکته ی بعدی 

است. حوزه نظام پژوهشی متناسبی الزم دارد. 

هم چنیلن اهتملام بله دروس سلطح در فقله و 

اصلول، پیلش از رفتلن بله درس خلارج. هویت 

علملی حلوزه هلم نکتله  مهملی اسلت؛ منحصر 

بله فقله و اصلول نیسلت. فقله و اصلول خیللی 

مهلم اسلت، در ایلن شلکی نیسلت؛ قبلًا هم ما 

گفتیلم سلتون فقلرات حوزه های ما فقه اسلت؛ 

املا ایلن معنایلش این نیسلت که ما به فلسلفه 

احتیلاج نداریلم. املروز بیلش از گذشلته بله 

فلسلفه احتیلاج داریم.

روزی بلود کله ماهلای بزرگ ملا، مجتهدین 

بلزرگ ملا بلرای تحصیلل فلسلفه شلّد رحلال 

می کردند ل مثل آخوند خراسلانی که در سلبزوار 

پیلش حلاج ملا هلادی رفت و زانو زد و فلسلفه 

خوانلد ل یلا بزرگانلی از فقهلا و اصولییلن ملا که 

رفتنلد فلسلفه خواندنلد و آن را فلرا گرفتنلد. 

املروز از آن روز خیللی بیشلتر احتیلاج داریلم. 

آن روزی کله مرحلوم عامله طباطبایی در نجف 

پیش مرحوم آ سیدحسلین بادکوبه ای فلسلفه 

می خوانلد، آن روز نیلاز بله فلسلفه اسلامی بله 

مراتلب کمتلر از املروز بود کله این همه مکاتب 

گوناگلون، ایلن همله افلکار جدیلد، ایلن همله 

شلبهه، این همه پیشلنهاد فکری در دنیا مطرح 

اسلت؛ آن هلم بلا ایلن روابط و ارتباطات آسلان 

و سلریع؛ با اینترنت و با بقیه  وسلایل، کتاب و 

مجلله و چله و چله. بنابرایلن به فلسلفه احتیاج 

اسلت. نله فقلط بله فلسلفه، بله عللوم دیگر هم 

در حلوزه ی قلم نیاز اسلت.

البتلله کسللی کلله بتوانللد هملله ایللن علللوم 

را بللا هم دیگللر جمللع کنللد و در هملله این هللا 

صاحللب فللن و صاحللب نظللر شللود، ایللن علللی 

الظاهللر یللا ممکللن نیسللت یللا باألخللره خیلللی 

آسللان نیسللت. در گذشللته هللم ممکللن نبللود؛ 

ایللن را هللم بلله شللما عللرض بکنیللم. گاهللی 

بللرای فّنللان بللودن فقهللا بللزرگ مللا و علمللای 

بللزرگ مللا، از مرحللوم شللیخ طوسللی یللا عاملله 

حلللی اسللم می آورنللد. بللله، شللیخ طوسللی 

)رضللوان اهلل علیلله( فقیلله بللزرگ و صاحللب 

مکتللب و صاحللب ابتللکار در اصللول بللود؛ 

اولیللن پایه هللای اصللول را ایشللان و امثللال 

ایشللان در آن زمللان پایه گللذاری کردنللد؛ شللیخ 

طوسللی فقیلله هسللت، اصولللی هسللت، مفسللر 

هسللت، محللدث هسللت، رجالللی هللم هسللت؛ 

امللا آیللا ایشللان در هملله ی رشللته ها سللرآمدند؟ 

نلله. بللله، در فقلله ایشللان سللرآمد اسللت ل کلله 

گفته انللد تللا دویسللت سللال بعللد از شللیخ، 

فقهایللی کلله آمدنللد، شللیوه و راه ایشللان را دنبال 

می کردنللد؛ بلله آن هللا »مقلللده« می گفتنللد ل 

امللا شللما ماحظلله کنیللد در رجللال، نجاشللی 

مسلللط تر اسللت. او یللک آدم کناره گیللر و 

درواقللع گمنامللی در قبللال شللیخ و معاصللر بللا 

شللیخ اسللت؛ امللا اعتبللار کتللاب رجالللش نللزد 

کسللانی کلله بلله ایللن فللن واردنللد، بیشللتر از 

کتللب شللیخ اسللت؛ هللم بیشللتر از »رجللال« 

شللیخ اسللت، هللم بیشللتر از »فهرسللت« شللیخ 

اسللت؛  اسللت. حقیقتللًا هللم همین جللور 

یعنللی  اسللت.  اسللت، معتبرتللر  متقن تللر 

نمی شللود گفللت کلله شللیخ بلله آن عظمللت، 

در رجللال هللم همللان عظمللت را داشللته اسللت.

یلا عامله )رضلوان اهلل علیله( کله هلم فقیه 

اسلت، هلم اصوللی اسلت، هلم منطقی اسلت، 

هلم فیلسلوف اسلت، هلم متکللم اسلت، هلم 

رجاللی اسلت و در همله این هلا کتلاب دارد 

و در فلسلفه هلم شلرح »حکملت العیلن« را 

نوشلته اسلت ل که شلرح کتاب »دبیران کاتبی 

قزوینی« اسلت، که اسلتاد عامه بوده و عامه 

پیلش دبیلران کاتبی فلسلفه تحصیل کرده ل اما 

کتلاب فلسلفه ی عامله جلزو کتلب درجله یک 

فلسلفه ما نیسلت؛ یعنی با کتب ابن سلینا قابل 

مقایسه نیست، با کتب متأخرین قابل مقایسه 

نیسلت. بنابراین این جور نیسلت که ما بگوییم 

در گذشلته افلراد می توانسلتند در همله فنلون 

متخصلص شلوند؛ نله، بعضلی در فنلی، بعضی 

در فلن دیگلری، خلوب، یلک عامله ای داریلم، 

محققلی داریلم در فقله، یلک خواجله نصیلری 
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هم داریم در فلسلفه یا در کام؛ اشلکالی ندارد.

اسللت. هیللچ  امللروز هللم همین جللور 

اشللکالی نللدارد کلله امللروز هللم فقهایللی 

داشللته باشللیم، فاسللفه ای داشللته باشللیم، 

متخصصیللن در علوم انسللانی اسللامی داشللته 

باشللیم، متخصصین در تفسللیر داشللته باشللیم 

ل تفسللیر را نمی شللود دسللت کللم گرفللت؛ 

متخصللص الزم دارد ل متخصللص در فنللون 

تبلیللغ داشللته باشللیم. چلله اشللکالی دارد از 

بللزرگان حللوزه کسللانی باشللند کلله فللن تبلیغ را، 

خصوصیللات تبلیللغ را در ایللن دنیللای عجیللب و 

غریللب امللروز ل و بلله قللول آقللای کعبللی، دنیللای 

عجیللب و غریب تللر آینللده ل تدریللس کننللد و 

بتواننللد دیللن را تبلیللغ کننللد؟

در رشلته های گوناگلون، اسلاتیدی داشلته 

باشلیم. منزللت علملی این هلا بایلد محفلوظ 

بمانلد. نبایلد این جلور باشلد که  اگر کسلی یک 

رتبله ای از فقله را ل و للو نله رتبله اعلا را ل پیلدا 

کلرد، او در جامعله محتلرم باشلد؛ اما اگر کسلی 

رتبه اعای فلسفه را پیدا کرد، به قدر او احترام 

نداشلته باشلد. این جوری نیسلت؛ علم اسلت، 

عللم اسلامی اسلت، ملورد نیاز حوزه اسلت.

 حوزه علمیه و طبقه بندی علوم
یکللی از کارهللای مهللم ایللن اسللت کلله مللا 

علللوم را طبقلله بنللدی کنیللم ل کلله بعضللی از 

آقایللان هللم گفتنللد ل اولویللت بنللدی کنیللم، 

رتبه بنللدی کنیللم، ارزش گللذاری کنیللم. بللا 

نیازهللا بسللنجیم. اگللر بللا نیازهللای امللروز 

سللنجیده شللود، مللن می ترسللم نتیجلله جللور 

دیگللری در بیایللد. بلله هللر حللال آنچلله کلله 

مسلللم اسللت، ایللن اسللت کلله در حللوزه علللم 

فقلله و اصللول ل کلله دنباللله  فقلله اسللت ل مبنللای 

کار حللوزه اسللت؛ امللا بنللده طرفللدار اختصللاص 

یافتللن بلله مسللئله ی اصللول به عنللوان یللک 

علللم مسللتقل نیسللتم و خیلللی بللرای حللوزه 

مفیللد نمی دانللم؛ اصللول بایللد در خدمللت فقلله 

باشللد. خللود فقهللا و اصولیللون هللم معترفنللد 

کلله بعضللی از مباحللث اصولللی هیللچ خدمتللی 

بلله فقلله نمی کنللد، ارتباطللی هللم بللا فقه نللدارد. 

اصللول بایللد در کنللار فقلله باشللد، آن وقللت بلله 

رشللته های مهللم دیگللر، مثللل فلسللفه، تفسللیر 

و کام بایللد اهمیللت داد. مللا چقللدر امللروز 

بلله رشللته کام احتیللاج داریللم. هملله ایللن 

رشللته ها الزم اسللت.

 حوزه علمیه و شیوه های نوین آموزشی 
زمینلله  همیللن  در  دیگللر  نکتلله  یللک 

علمی بللودن حللوزه و این کلله حللوزه هویتللش 

هویللت علمللی اسللت، ایللن اسللت کلله از 

شللیوه های نللو در آمللوزش علللم، در تعلیللم 

علللم، در گسللترش علللم، در تولیللد علللم نبایللد 

ترسللید؛ از شللیوه های نللو نبایللد واهملله 

کللرد. هللدف وقتللی پرداختللن بلله علللم اسللت، 

حقیقتللًا دنبللال علللم هسللتیم و زمللام کار 

دسللت افللراد عالللم اسللت، شللیوه های نللو هللر 

جللور کلله باشللند، قابللل قبولنللد.

ایللن را مللن عللرض بکنللم کلله در همیللن 

حللوزه  قللم، مبتکللر مللدارس برناملله ای، یکللی 

از فقهللای معللروف منحصللر در امللر فقاهللت 

بللود؛ یعنللی مرحللوم آیللت اهلل گلپایگانللی، 

اصللًا مدرسلله ای برنامه ریللزی شللده در حللوزه  

قللم، تأسللیس آقللای گلپایگانللی اسللت؛ قبللل 

از مدرسلله حقانللی. مرحللوم آقللای بهشللتی و 

دیگللران مدرسلله حقانللی را از روی مدرسلله آقای 

گلپایگانللی درسللت كردنللد. درواقللع مرحللوم 

آقللای بهشللتی و بعضللی دیگللر، مدرسللین 

آن جللا بودنللد؛ بعللد بیللرون آمدنللد و خودشللان 

کردنللد.  بنیان گللذاری  را  حقانللی  مدرسلله 

مدرسلله آقللای گلپایگانللی ل کلله ظاهللرًا هنللوز 

هللم ایللن مدرسلله بلله همیللن سللبک اسللت ل 

قدیمی تریللن مدرسلله  برنامه ریللزی شللده  در 

حللوزه اسللت. آقللای گلپایگانللی )رضللوان اهلل 

علیلله( یللک فقیلله متبحللرِ متخصللص در کار 

فقاهللت و پایبنللد بلله مسللائل فقاهت، نترسللید 

از این کلله یللک برناملله ی نویللی را در امللر 

آمللوزش اجللرا کنللد. البتلله ایشللان نوآوری هللای 

دیگللری هللم داشللته اند. اول جایللی کلله در 

حللوزه، ایللن مسللائل رایانلله ای و این هللا را راه 

انداخللت، دسللتگاه آقللای گلپایگانللی بللود، کلله 

بعللد البتلله رواج بیشللتری پیللدا کللرد.

 حوزه علمیه و نظام اخالق و تربیت
یللک مسللئله هللم، مسللئله  نظللام اخللاق و 

تربیللت در حللوزه اسللت؛ کلله حللاال چللون وقللت 

خیلللی دارد می گللذرد، مللن دیگللر همیللن را 

عللرض بکنللم و بحللث را تمللام کنللم. چنللد نفللر 

از آقایللان بحللث تربیللت و اخللاق را بللا تفصیللل 

بیللان کردنللد و بسللیار خللوب هللم بیللان کردنللد 

ل شللّکر اهلل مسللاعیهم ل و مللن هللم آن حرف هللا 

را قبللول دارم. مسللئله  تربیللت و اخللاق از دو 

بعللد بللرای مللا مهللم اسللت: یکللی بعللد درون 

حللوزه ای، مللا باألخللره می خواهیللم روحانللی 

بلله  باشللیم.  باشللیم، می خواهیللم مبّلللغ 

همللان دالیلللی کلله گفتنللد، بللا همللان وجوهللی 

کلله ذکللر کردنللد، بایسللتی اخللاق درسللتی 

داشللته باشللیم. دوم، وجلله بللرون حللوزه ای 

اسللت؛ تصللرف قلمروهللای بسللیار وسللیعی 

اسللت کلله مللا جللز بللا آشللنایی و آگاهللی 

بللا مبانللی تربیتللی و اخاقللی نمی توانیللم 

این هللا را تصللرف کنیللم. ببینیللد، در کشللور 

یللک مزرعلله وسللیع سراسللری پللر محصللول 

وجللود دارد بلله نللام آمللوزش و پللرورش، مللا اگللر 

تللوی تلویزیللون هللم صحبللت کنیللم، اگللر آن 

مسللتمع پللای منبللر مللا در تلویزیللون بنشللیند، 

مگللر چقللدر مسللتمع داریللم؟ امللا آمللوزش 

و پللرورش هللر سللال بلله شللکل میلیونللی 

مسللتمع پیللدا می کنللد؛ مسللتمع مانللدگاری 

کلله دوازده سللال بللا آمللوزش و پللروش همللراه 

اسللت. از ایللن کانللال کشللی بهتللر؟ ایللن کانللال 

این جللور  سللیراب کردن دل هللا و ذهن هللا 

در آمللوزش و پللرورش متمرکللز اسللت، مللا در 

آمللوزش و پللرورش چقللدر سللهم داریللم؟ بایللد 

گفللت هیللچ. این کلله حللاال یللک روحانللی ای 

بللرود بللرای یللک مدرسلله ای نمللاز جماعتللی 

برپللا کنللد یللا صحبتللی بکنللد، اصللًا چیللزی 

نیسللت؛ ایللن هیللچ اسللت، هیللچ محللض 

اسللت.

اگلر ملا در داخلل حلوزه رشلته ای تعلیلم و 

تربیلت داشلته باشلیم، در زمینله  تعلیلم و 

تربیلت متخصلص تربیلت کنیلم، بحلث اخاق 

و تعلیلم و تربیلت در حلوزه جلدی گرفته شلود، 

آن وقلت حلوزه  علمیله و روحانیلت می توانلد 
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آملوزش و پلرورش را عرصله  حضلور خلودش 

قلرار بدهلد. نله این کله ملا برویلم بشلویم وزیر 

آملوزش و پلرورش؛ ایلن اصلًا کارسلاز نیسلت. 

بحلث آملوزش و پلرورش کتلاب درسلی اسلت 

تربیلت  معللم،  تربیلت  معللم،  سلاختن  و 

و  دینلی  کتاب هلای  تولیلد  و  معللم  دینلی 

کتاب هلای غیردینلی. یعنلی کتلاب فیزیلک یا 

کتلاب ریاضیلات هلم می توانلد درس توحیلد 

بدهلد، می توانلد انسلان ها را بی دیلن کنلد؛ 

هلم می توانلد توحیلد و تدیلن و تعبلد را بله 

را  او  می توانلد  هلم  کنلد،  القلا  دانش آملوز 

بی دیلن کنلد، بله مبلدأ و معلاد بی اعتنلاد کند.

مللا بایللد بتوانیللم حللوزه  علمیلله را آمللاده 

کنیللم. اآلن حللوزه  علمیلله آمللاده نیسللت. مللن 

هیللچ گللله ای از آمللوزش و پللرورش نللدارم؛ 

ایللن را بلله شللما عللرض کنللم. مللن حللوزه ای 

هسللتم، خللودم دارم حللوزه را می بینللم؛ حللوزه 

اآلن آمادگللی ای نللدارد کلله مللا بگوییللم آقللا بیللا 

وارد شللو، مللواد الزم را بللرای تربیللت معلللم و 

مللواد الزم را بللرای تنظیللم کتللاب درسللی بللر 

طبللق تفکللر دینللی و راهنمایی هللای دینللی 

آمللاده کللن. ایللن کار هللم جللزو کارهللای الزم 

حللوزه اسللت.

 حوزه علمیه و تنوع علم آموزی
باألخلره حلوزه خیللی کار دارد. البتله وقتلی 

ملا می گوییلم فان رشلته ها بیایلد، فان کارها 

انجلام بگیلرد، بعضلی می گوینلد آقلا شلما بله 

فقله و اصلول بلی اعتنایلی کردیلد؛ ملا در حوزه، 

دیگر صاحب جواهر یا شلیخ انصاری مسلتخرج 

نداریلم. ایلن جلزو حرف هلای رایلج اسلت. من 

این حرف را قبول ندارم. اواًل مثل شیخ انصاری 

کلو؟ تلوی حوزه هایی هم که مخصوص این کار 

بودنلد، مگلر چنلد تلا شلیخ انصلاری داشلتیم؟ 

علرض کلردم؛ بله نظلرم نمی رسلد کله بعلد از 

شلیخ انصلاری، هیلچ کدام از شلاگردان ایشلان 

و شلاگردان شلاگردان ایشلان تلا املروز بله رتبه  

شلیخ انصلاری رسلیده باشلند. بلله، حرف های 

اشلکال می کننلد.  ذکلر می کننلد،  را  ایشلان 

ایلراد می کننلد، اشلکال ها هلم وارد اسلت؛ املا 

مسلئله ی شلیخ، مسلئله ی دیگری اسلت.

آن قالبللی کلله شللیخ )علیلله الرحملله( بللرای 

اسللتنباط فقهللی بعللد از صاحللب جواهللر و 

روی دسللت صاحللب جواهللر فراهللم کللرده، 

شللما ماحظلله کنیللد؛ »مکاسللب« شللیخ را بللا 

»متاجللر« جواهللر مقایسلله کنیللد تللا معلللوم 

شللود فللرق بیللن شللیخ و صاحللب جواهللر چقللدر 

اسللت. بعللد از صاحللب جواهللر، مگللر مللا چنللد 

تللا مثللل صاحللب جواهللر در حوزه هللای علمللی 

تربیللت کردیللم کلله حللاال از حللوزه گللله کنیللم 

کلله صاحللب جواهللر تربیللت نمی کنیللم؟ 

خللوب، این هللا قله هایللی بودنللد. هللر چنللد 

یللک مجموعلله  علمللی و  وقللت یک بللار، 

انسللانی بلله یللک قللله ای دسللت پیللدا می کنللد. 

اگللر در زمللان مللا صاحللب جواهللر یللا شللیخ 

انصللاری درسللت نشللد، جللای گللله نیسللت کلله 

چللرا نتوانسللتیم؛ خیللال کنیللم کلله اگللر مللا 

ایللن درس هللا را کنللار می گذاشللتیم و فقللط 

بلله فقلله و اصللول می چسللبیدیم، حللاال چنللد 

تللا صاحللب جواهللر داشللتیم؛ نلله، آن روزی هللم 

کلله حللوزه  نجللف منحصللر و مختللص بلله فقلله 

و اصللول بللود و غیللر از آن نبللود ل کلله مرحللوم 

سللید اصفهانللی )رضللوان اهلل تعالللی علیلله( 

این جللور فرمللوده بودنللد کلله بایللد فقللط فقلله 

و اصللول باشللد ل مللا ندیدیللم در نجللف مثللل 

صاحللب جواهللر یللا شللیخ انصللاری تربیللت 

شللود. ایللن اواًل.

ثانیلًا، اعتقلاد ملا ایلن اسلت کله ملا املروز 

نوکلر دینیلم؛ ملا نوکلر اسلم ها کله نیسلتیم. 

روحانیلت بلرای چیسلت؟ روحانیلت بلرای این 

اسلت کله بتوانلد ملردم را تغذیله  دینلی کنلد؛ 

البتله عالمانله. آن روز یلک طلبله  می آمد نجف 

درس می خوانلد، فقله و اصلول می خواند، رجال 

می خوانلد و بعضلی چیزهلای دیگلر می خواند، 

ملا می شلد، فاضلل می شلد؛ اگلر در نجلف 

می مانلد، می شلد بحرالعللوم و کاشلف الغطاء؛ 

اگلر از نجلف خلارج می شلد، می شلد میلرزای 

قملی و ملا مهلدی نراقلی و ملا احملد نراقی و 

حاجی کلباسلی و سلید شلفتی و امثال این ها. 

یعنلی هلر کلدام از این هلا در هر شلهری بودند، 

بلرای هدایلت و تغذیله ی معنوی و فکری مردم 

خودشلان کافی بودند. یک سلید شلفتی یا یک 

حاجلی کلباسلی یلا یلک میلرزا مهلدی شلهید 

در مشلهد، خودش و شلاگردانش می توانسلتند 

ملردم را از لحلاظ فکلری تغذیله کننلد. آن وقت 

عواملل گمراه کننلده و لغزاننلده  ملردم زیلاد 

نبلود؛ هملان شلهوات شلخصی انسلان ها بلود 

کله همیشله انسلان ها بله آن دچلار و مبتایند؛ 

آن هلم بلا موعظله و نزیهلت و نذکلر و از ایلن 

چیزهلا تلا حلدود زیلادی قابلل رفلع بلود؛ یلک 

مقلدارش هلم می مانلد کله خلوب، همیشله 

گنهکارانلی هسلتند. آن روز دیگلر تلویزیلون 

نبلود، اینترنلت نبلود، این همله کتاب و مجله و 

افلکار جدیلد نبلود، این همه فلسلفه های جدید 

داخلل ذهن هلای ملردم نبود، شلبکه  فیلم های 

و  مغریلات  نبلود،  ماهلواره  نبلود،  خانگلی 

مضاتلی کله جلوان و پیلر را تحلت تأثیلر قلرار 

می دهلد ل افلکار و شلبهات گوناگلون ل نبلود 

آن روز وقتلی عاللم وارد یلک شلهری می شلد ل 

مثلل میلرزای قملی یا مثل حاجی کلباسلی ل از 

همله  ملردم آن شلهر فاضل تلر بلود. فضای هر 

شلهر کسلانی بودنلد کله چنلد جمله ادبیلات یا 

عقلیلات یلا شلبیه ایلن چیزها را خوانلده بودند؛ 

این هلا از همله آن هلا بهتلر بودند، باالتلر بودند؛ 

در مقلام برخلورد و زورآزمایلی علملی، کسلی از 

عهلده  آن هلا برنمی آملد؛ املا املروز این جلوری 

نیسلت. املروز ملا فقه و اصول کله می خوانیم، 

اگلر تلوی یلک شلهری برویلم، این جور نیسلت 

که از همه زورمان بیشلتر باشلد؛ در رشلته های 

مختللف، در کارهلای مختللف، در حرف هلای 

مختللف، در افلکار مختلف کسلانی هسلتند که 

مسللطند، قّناننلد، متبحرنلد؛ کسلانی بخواهند 

عرصله را از آن هلا بگیرنلد، بایلد بله قلدر آن هلا 

زور داشلته باشلند. املروز فقله و اصلول کافلی 

نیسلت بلرای این کله انسلان بتوانلد تبلیغ دین 

را بکنلد. بنابرایلن حوزه هلا وظیفه شلان خیللی 

سلنگین اسلت. این تنوع در علوم حوزوی یک 

نیلاز قطعلی و مبلرم اسلت و بایسلتی در برنامه 

ریلزی بله آن توجله شلود.


