اسـت؛ مـا می گوییـم علـوم انسـانی بـه شـکل

باشـد ـ نـگاه غیراسلامی اسـت .می بینیـم

کنونی مضر اسـت؛ بحث سـر این اسـت .محل

همـان شـخص متدیـن در داخـل دانشـگاه کـه

کالم بین آنچه ما می گوییم و آنچه که ایشـان

فـرض کنیـد مدیریـت یـا اقتصـاد خوانـده ،هـر

ً
اصلا مرکـز اثبـات و نفی،
فرمودنـد ،دوتاسـت.
یـک چیـز نیسـت .بحـث سـر این نیسـت که ما

دینی این مسـائل حرف
چـه بـا او دربـاره مبانی
ِ
می زنیـم ،بـه خرجـش نمـی رود .نـه این کـه رد

جامعه شناسی یا روان شناسی یا علم مدیریت

می کنـد ،نـه؛ امـا آنچه که شـما در بـاب اقتصاد

یـا تعلیـم و تربیـت نمی خواهیم یـا چیز خوبی
ً
قطعا الزم اسـت.
نیسـت یا فایده ای ندارد؛ چرا،

اسلامی بـه او حـرف می زنیـد ،بـا یافته هـای
علمـی او ،بـا آن دو دو تـا چهارتاهایـی کـه او در

مـا یکـی از حرف هایـی که داریم ،همین رشـته

ایـن علـم تحصیـل کـرده ،جـور در نمی آید.

تعلیـم و تربیـت در حـوزه اسـت .بحـث در ایـن
نیسـت کـه ایـن علـوم مفیـد نیسـت؛ بحـث در

مـن بـا ورود علـوم انسـانی بـه حـوزه علمیه

ً
اصلا مخالفتـی نـدارم .مـن می گویـم حـوزه

ایـن اسـت کـه اینـی کـه امـروز در اختیـار مـا
قـرار داده انـد ،مبتنـی بـر یـک جهـان بینـی ای

انسـانی مبتنی بر
علمیـه بایـد پایه هـای علـوم
ِ

تفکر اسلامی و جهان بینی اسلام را مستحکم

اسـت غیـر از جهـان بینـی مـا .علـوم انسـانی

بریـزد؛ همـان کاری کـه در اول انقلاب جنـاب

مثـل پزشـکی نیسـت ،مثل مهندسـی نیسـت،

آقای مصباح و تشـکیالت ایشـان شروع کردند؛

مثـل فیزیـک نیسـت کـه جهان بینـی و نگرش

کـه اگـر تـا امـروز ادامـه پیـدا می کـرد ،بـه یک

یکـی از برنامه هـای مهـم و سـودمندی که در سـفر ده روزه مقـام معظم رهبری

نسـبت بـه انسـان و جهـان در آن تأثیر نداشـته

جاهایـی می رسـید .بایـد ایـن پایه هـا ریختـه

به قم (سـال  ،)1389تدارک شـده بود ،حضور ایشـان در جمع نخبگان حوزوی

باشـد؛ چرا ،تأثیر دارد .شـما مادی باشـید ،یک

شـود؛ و ایـن ممکـن نخواهـد شـد ،مگـر این که

و ارائـه نـکات گران سـنگ و ارزش مندی بـرای «تحول حوزه هـای علمیه» بود.

جـور علـوم انسـانی تنظیـم می کنیـد .علـوم

بـا علـوم انسـانی آشـنا باشـیم؛ شـکی در ایـن

«مجلـه حـوزه» در ایـن شـماره به بخشـی از سـخنان مقام معظم رهبری اشـاره

انسـانی ما برخاسـته از تفکرات پوزیتیویسـتی

نیسـت .بنابرایـن در حـوزه علمیه علوم انسـانی

در جمع نخبگان حوزه

دارد ،کـه در تدویـن تحولـی و چشـم انداز روزآمد حوزه های علمیه ،بسـیار کارا

ً
قبلا که علوم
قـرن پانـزده و شـانزده اروپاسـت.

را بخواننـد ،این هـا را یـاد بگیرنـد ،صورت بندی

و اثرگذار اسـت.

انسـانی ای وجود نداشـته اسـت؛ آن ها آمد ه اند

مسـائل و عناویـن را در ایـن علـوم فـرا بگیرنـد؛

همین اقتصاد راه ،همین جامعه شناسـی را در

بعـد برگردند به مبانی اسلامی ،ببینند مسـائل

قـرن هجدهـم و نوزدهـم و یـک خرده قبل ،یک

متناظـر آن هـا بـا تفکر اسلامی چگونه اسـت و

خـرده بعـد تدویـن کردنـد و ارائه دادنـد؛ خوب،

چگونه شـکل می گیـرد .بنابراین من نمی گویم

ایـن بـه درد مـا نمی خـورد .ایـن علوم انسـانی،

علـوم انسـانی نافـع نیسـت؛ می گویـم اینـی

تربیـت شـده و دانـش آموخته خـود را آن چنان

کـه هسـت ،مضـر اسـت؛ آنـی کـه بایـد باشـد،

بـار مـی آورد که نگاهش به مسـائل مبتال به آن

الزم اسـت .امـا آنچـه کـه مـن این جـا دربـاره
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

از مسـائل را حـذف کنـم یـا بخشـی بـه نظـرم

بیــان ،بــا شــیخ طوســی برخــورد کــرده اســت.

اظهارنظـر هـم پیدا نمی کنـد؛ اگر اظهارنظر کرد،

حرف هــا نیســت؛ در حالــی کــه ایــن خــاف

اولویـت دارنـد که در این وقت کم مطرح شـود.

ایــن کار رایــج اســت ،اشــکالی هــم نــدارد؛

مـچ او را می گیرنـد ،غلـط او آشـکار میشـود.

اســت ،ایــن متهــم کــردن حــوزه اســت.

امــا در میــدان علــم .اگــر ابــن ادریــس زنــده

آن کسـی که صالحیت اظهارنظر دارد ،بایسـتی

مــا می خواهیــم عــرض کنیــم کــه ایــن

یــک مســئله ایــن اســت کــه اســاس حــوزه

می شــد ،می ایســتاد ،عالمــه پشــت ســرش

اظهارنظـر کنـد؛ چـه در فقـه ،چـه در اصـول ،چه

آزاداندیشــی بایــد دامنــه اش گســترده باشــد.

بــرای علــم اســت؛ حــوزه علمیــه اســت .مــا

نمــاز می خوانــد ،دســتش را هــم می بوســیدند

در فلسـفه ،چـه در کالم ،چـه در بقیـه مباحـث

همیــن طــور کــه فرمودنــد ،در فلســفه،

می گوییــم کام حــوزه علمیــه بــا علــم برداشــته

ـ در ایــن شــکی نیســت ـ امــا در میــدان علــم بــا

و علـوم حـوزوی و رایـج در حـوزه؛ یعنـی بایـد

فرمایشــات آخونــد مالصــدرا وحــی منــزل

شــده اســت .پــس علــم ،بافــت حقیقــی و

هــم برخــورد می کردنــد؛ مانعــی هــم نــدارد.

آزاداندیشـی باشـد.

نیســت .در فقــه ،فتــاوای صاحــب جواهــر و

حوزه علمیه و سنت پرسش گری

پایــه حقیقــی و هویــت حقیقــی ایــن حــوزه

ایــن برخوردهــا معنایــش ایــن اســت کــه طــرح

البتــه ایــن آزاداندیشــی هســت؛ ایــن را بایــد

شــخصیتی مثــل شــیخ اعظــم ـ کــه بــا وجــود

را تشــکیل می دهــد ـ حوزه هــای علمیــه

ســؤال ،طــرح اشــکال ،طــرح شــبهه ،طــرح

همــه قبــول کنیــم .مــن یــک جایــی خوانــدم

همــه بــزرگان و فقهــا ،مــا نظیــر شــیخ اعظــم را

همــه جــا اینجورنــد؛ مخصــوص حــوزه علمیــه

مســئله ی جدیــد ،طــرح شــیوه جدیــد ،ایــرادی

کــه نوشــته شــده بــود امــروز در حــوزه علمیــه

از بعــد از شــیخ تــا امــروز دیگــر نداریــم ـ وحــی

قــم نیســت ـ یعنــی حــوزه ،علم محــور بــودن

نــدارد .اگــر آنچــه کــه مطــرح شــده اســت ،غلــط

قــم آزاداندیشــی علمــی نیســت؛ دیــروز بــود،

منــزل نیســت؛ نــه در فقــه ،نــه در اصــول .لــذا

اســت ،ایــن اســت کــه مجموعــه علم محــور

اســت ،آن وقــت بایــد بــا شــیوه علمــی بــا آن

امــروز نیســت .ایــن درســت نیســت؛ دیــروز

رد کردنــد ،ایــراد کردنــد ،اشــکال کردنــد ،جــواب

پرسش زاســت ،پرســش آفرین اســت .وقتــی

غلــط برخــورد کــرد؛ یعنــی اغمــاض در مواجــه

هــم بــود ،امــروز هــم هســت؛ امــروز بیشــتر

دادنــد .بایســتی ایــن ســنت در حــوزه باشــد.

بحــث علمــی مطــرح اســت ،ســؤال مطــرح

بــا غلــط علمــی جایــز نیســت .کســی اشــتباه

از دیــروز هــم هســت .آرای فقهــی و اصولــی

اســت؛ بــا ســؤال بایــد بــا روی بــاز مواجــه شــد؛

علمــی کــرده اســت ،اغمــاض کــردن و این کــه

از برتریــن فقهــا مــورد نقــد قــرار می گیــرد.

یــک مطلــب دیگــر ،خودبــاوری علمــی

علمــی ســلف ارجمنــد
هم چنــان کــه در ســنت
ِ

بگوییــم احترامــش را حفــظ کنیــم ،مالحظــه

آدم مالحظــه می كنــد كــه بعضــی از نظــرات

و اعتمــاد بــه نفــس علمــی اســت .حــوزه و

کنیــم و نگوییــم ،جایــز نیســت؛ نــه ،در بــاب

برجســته و فوق العــاده فقهــی و اصولــی امــام

فضــای حــوزه و محصــل حــوزه بایســتی بــه

می کنیــد؛ در فقــه ،معارضــات فقهــی زیــاد

علمیــات ،ایــن مســئله وجــود نــدارد .بایــد از

در مقــاالت علمــی مــورد نقــد قــرار می گیــرد؛

اعتمــاد بــه نفــس علمــی برســد و اتــکا بــه

اســت؛ گاهــی بــا لحن هــای تنــد هــم همــراه

لحــاظ علمــی برخــورد کــرد ،امــا جلــوی ســؤال

ایــرادی هــم نــدارد .مبنــای خطابــات قانونیــه

نفــس داشــته باشــد؛ ایــن خیلی اهمیــت دارد.

اســت .فــرض بفرماییــد مرحــوم صاحــب

قطــع ســؤال نکنــد.
را نبایــد گرفــت .حــوزه بایــد
ِ

امــام کــه بــه نظــر مــا یکــی از مســتحکم ترین

در تضــارب آرا ،در کیفیــت حرکــت علمــی ،در

ً
متقابــا
لحــن تنــدی بــه کار می بــرد؛ بــاز

و بدیع تریــن و کارســازترین مبانــی اصلــی

مراتــب ارزشــی حــوزه ،علــم بایــد دارای برتریــن

ســؤال را نبایــد بســت.

امــام اســت ،مــورد نقــد قــرار می گیــرد؛ هــم

منزلت هــا باشــد .البتــه تقــوا و معنویــت و زهــد

در درس هــا مــورد نقــد قــرار می گیــرد ،هــم در

و خشــوع و این هــا ارزش هــای برتــر و واالتــر

ً
قبــا هــم همیــن جــور بــوده
کار می بــرد.

نکتـه دیگـر این که حـوزه آزاداندیش اسـت.

مقــاالت .در مقاالتــی را هــم خوانــدم ،دیــدم

اســت؛ منتهــا این هــا چیزهایــی نیســت کــه

خاصیت علمی بودن ،آزاداندیشـی است .تحجر

مــورد نقــد قــرار داده انــد .البتــه بــه نظــر مــا آن

قابــل ارائــه باشــد ،قابــل فهــم باشــد .خیلی هــا

اســت .مرحــوم عالمــه در «مختلــف» در مــوارد

در میـدان علـم معنـا نـدارد .یعنـی اگـر عالـم

نقدهــا وارد نیســت ،امــا باالخــره مــورد نقــد

اهــل ایــن معانــی هســتند و مــا این هــا را

متعــددی بــه ابــن ادریــس بــه شــکل عجیبــی

هسـتیم ،حـوزه علمیـه هسـتیم ،دنبـال علـم

قــرار می گیــرد؛ کســی هــم نمی گویــد چــرا

نمی شناســیم؛ امــا علــم قابــل محــک زدن

می تــازد و عکس العمــل خیلــی شــدیدی

هسـتیم ،بایـد فکـر را آزاد گذاشـت؛ البتـه برای

نمیشــود حــوزه را متهــم کــرد بــه این کــه در

اســت ،در معــرض اســت ،تــوی دایــره اســت.

مــا همیــن وجــود داشــته .شــما مالحظــه

«حدائــق» نســبت بــه صاحــب «مــدارک» گاهی

مرحــوم صاحــب «جواهــر» نســبت بــه صاحــب
«حدائــق» در مــواردی لحــن بســیار تنــدی بــه

قطــع ســؤال بــه قطــع دانــش می انجامــد .راه
ِ

حوزه علمیه ،حوزه آزاداندیش

حوزه علمیه و خودباوری علمی

شماره هشتم و نهم

کـه یادداشـت کـرده ام ،ممکـن اسـت بعضـی

(رضــوان اهلل علیــه) بــه نوبــه خــود و بــا همــان

علمـی کسـی که صالحیت فکـری ندارد ،جرئت

یــک جایــی مــا خواندیــم کــه نوشــته اند ایــن
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حـوزه یادداشـت کـرده ام البتـه در خلاف آنچه

نشــان می دهــد .البتــه بــاز ابــن ادریــس

اهـل فکـر ،معلـوم اسـت کـه در یـک مجموعـه

آن ،نقــد و انتقــاد و آزادی نیســت .متأســفانه
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علمیـه اسـت و اخلاق علمی حـوزه آن را اقتضا

نوشــتم ،او جــواب مــن را نوشــت ،مــن قبــول

وجــود نداشــته باشــد ،کأنــه یــک رأی شــاذی

خــوب اســت؛ امــا تفســیق و اعــان خــروج از

میکنـد ،عبـارت اسـت از انصـاف در برخـورد بـا

نکــردم .در گذشــته نامــه می نوشــتند ،نظــر

ایجــاد می کننــد؛ دنبــال شــذوذند .ایــن را

دیــن و خــروج از مذهــب و این هــا مصلحــت

مسـائل علمـی؛ بایـد انصـاف علمی داشـت.

علمــی را مطــرح می کردنــد ،ایــن عالــم آن

نمی خواهیــم بگوییــم؛ ولــی آرایــی هســت

نیســت؛ ایــن شــیوه علمــی نیســت .ایــن هــم

نظــر علمــی را رد می کــرد ،گاهــی از هــم ســؤال

کــه مشــهور نیســت ،مــورد قبــول مشــهور

یــک مســئله کــه ناشــی از علمــی بــودن حــوزه

نکتــه بعــد ،جدیــت و رهانکــردن دنبــال

می کردنــد .مرحــوم عالمــه ی ســمنانی چندتــا

علمــا نیســت؛ امــا باالخــره رأیــی اســت؛

اســت؛ یعنــی التــزام مــا بــه علمــی بودنــد

کار بــرای مــدرس و بــرای محصــل اســت .از

مســئله فقهــی را از مرحــوم آیــتاهلل میالنــی

نبایــد ســرکوب کــرد؛ بایــد باشــد .بعضــی از

حــوزه ایــن را اقتضــا میکنــد.

جملــه ای آفــات جدیــد و فرهنــگ جدیــد و

مکتــوب ســؤال کــرده بــود؛ ایشــان هــم یــک

همیــن آرای غیــر مشــهور در گذشــته ،در

نظــام آمــوزش جدیــد ـ کــه وارداتــی اروپاســت

جوابــی دادنــد ،ایشــان هــم بحــث کردنــد؛

دوره هایــی بــه آرای مشــهور تبدیــل شــد؛ کــه

حوزه علمیه و سنت آموزشی آن

نکتــه دیگــری کــه بــاز از لــوازم علمــی

ـ ایــن اســت کــه اســتاد بــه خــودش زحمــت

جــزوه شــده ،چــاپ شــده .ایــن کارهــا ،کارهــای

نمونه هایــش را دیده ایــد در بــاب منزوهــات

بــودن اســت ،ایــن اســت کــه آمــوزش در حــوزه

نمی دهــد فکــر نــو تولیــد کنــد؛ خیلــی اوقــات

رایجــی بــود ،امــروز هــم بســیار الزم اســت؛

بئــر و غیرذلــک رایــج اســت ،شــایع اســت ،بیــن

بایــد بــا تفکــر ،تکــرار و تحقیــق همــراه باشــد.

بــی مطالعــه درس می گویــد .اســتاد مــا بــی

به خصــوص بــا ایــن وســائل ارتباطــات جدیــد.

همــه معــروف اســت.

ایــن هــم از همــان مــواردی اســت کــه نظــام

مطالعــه درس نمی گویــد .اســتاد مــا مطالعــه

پــس همســایی و هم ســازی و جریــان متقابــل

حوزه علمیه و آفات نظام آموزشی جدید

حوزه علمیه و روش علمی گفت وگو

آموزشــی جدیــد وارداتــی از اروپــا فاقــد آن

میکنــد ،تأمــل میکنــد ،فکــر میکنــد؛ بــا

فکــری و علمــی میــان حوزه هــای داخل کشــور

در حــوزه علمیــه ،از روش هــای غیرعلمــی

اســت؛ بــر مبنــای حفــظ اســت .مــا نبایــد بــه

فکــر درس می گویــد .اگــر شــما ده دوره هــم

و حــوزه و دانشــگاه در مســائلی کــه دارای ربــط

بــرای رد نظــر مخالــف نبایــد اســتفاده

ایــن ســمت بغلتیــم .هــر برنامــه ای کــه مــا

مکاســب را تدریــس کردیــد ،دوره یازدهــم

بــه یک دیگــر اســت و بــا حوزه هــای خارجــی

شــود .روش علمــی چیســت؟ اســتدالل و

را بــه ایــن ســمت بغلتانــد ،برنامــه نادرســتی

بــاز بایــد فکــر کنیــد ،شــاید چیــز تــازه ای بــه

کشــور ،الزمــه حــوزه علمیــه اســت .هیــچ

پاســخ گویی و جــواب؛ ،اقنــاع عقلــی ،الاقــل

اســت .تــوی برنامه ریزی هــای خودمــان

نظرتــان بیایــد.

اشــکالی نــدارد کــه بــا حوزه هــای علمــی

اســتدالل .روش غیرعلمــی چیســت؟ تکفیــر،

نــگاه کنیــم ،ببینیــم چــه چیــزی طلبــه را بــه

اهــل ســنت در پاکســتان ،در حجــاز ،مصــر و

تفســیق ،ایــن درســت نیســت .بعضــی از

ســمت حفظ گرایــی می رانــد و از تفکــر و

از جملــه چیزهایــی کــه الزمــه حــوزه علمیــه

در جاهــای دیگــر ،ارتبــاط برقــرار کنیــد؛ البتــه

آرا هســت ـ چــه در بــاب فقــه ،چــه در بــاب

تحقیــق و مطالعــه بــاز مــی دارد .حفظ گرایــی

ملــی درون
اســت ،ارتبــاط فعــال بــا جامعــه
ِ

ارتباطــات مضبــوط و تعریــف شــده و از مرکــز

بعضــی از مســائل مربــوط بــه معــارف ـ ممکــن

درســت نیســت ،مفیــد نیســت .مــن آن روز هم

معیــن؛ چــون امــروز ارتباطــات شــخصی معنــا

اســت اختالفــی باشــد ،ممکــن اســت یــک نفــر

اشــاره کــردم کــه یکــی از خصوصیــات حــوزه

و ارزشــی نــدارد.

نظــر مخالــف داشــته باشــد؛ نبایــد رد کــرد بــه

اول
علمیــه مــا فکرکــردن اســت .طلبه را بایــد از ِ

حوزه علمیه و ارتباطات علمی

کشــور و جامعــه فراملــی اســت ،کــه دیــدم

تــوی بیانــات بعضــی از آقایــان هــم بــود .حوزه

حوزه علمیه و مدارای علمی

معنــای تفســیق .بلــه ،آن رأی را بــا چمــاق

درس خوانــدن وادار کــرد بــه این کــه فکــر کنــد.

بــا حوزه هــای علمیــه داخلــی ارتبــاط علمــی

یکــی از خصوصیــات حوزه هــای علمــی ـ

اســتدالل بــه شــدت بکوبیــد ـ هیــچ اشــکالی

معــروف بــود می گفتنــد :این کــه گفته انــد

پیــدا کنــد .در گذشــته بــا این کــه ارتباطــات

یعنــی حــوزه ای کــه بنیــان آن بــر علــم و دانــش

نــدارد ـ علیــه اش اســتدالل کنیــد ،بنویســید؛

«بــدان ایّ ــدک اهلل»  -چــرا گفــت بــدان ،نگفــت

ایــن همــه دشــوار بــود ،علمــا از راه هــای دور

اســت ـ ایــن اســت کــه آرای مخالــف مشــهور

عــوض یکــی ،ده تــا بنویســید؛ کمــا این کــه

بــا هــم ارتبــاط برقــرار می کردنــد .مرحــوم ابــن

ســرکوب نمی شــوند .البتــه مــن طرفــدار

در حــوزه علمیــه معمــول هــم بــود؛ گاهــی

ســؤال پردازی را در طلبــه زنــده کنــد ،بعــد

ادریــس در «ســرائر» خــود می نویســد کــه

ایــن نیســتم کــه آرای شــاذه را مطــرح کننــد.

دیــده بودیــم یــک کتابــی درمی آمــد ،ده نفــر،

هــم بــه او تفهیــم کنــد کــه خوانــدن مــراد

علمیــه بایــد بــا حوزه هــای علمیــه عالــم و

ً
اوال حــس
بخــوان؛  -منظــور ایــن اســت کــه

شماره هشتم و نهم

از جملـه چیزهایـی کـه جـزو لـوازم حـوزه

ـ یــک فتوایــی داده بــود ،مــن بــه او نامــه ای

می گردنــد .اگــر رأی شــاذی هــم در مســئله

خــوب بــود ،بنویســند .ایــن نوشــتن ها خیلــی

حوزه علمیه و اخالق علمی
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فــان کــس ـ اســم آن شــخص یــادم نیســت

بعضــی این جوری انــد کــه دنبــال آرای شــاذ

پنــج نفــر علیــه آن می نوشــتند؛ خیلــی هــم
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دســتورالعمل جامــع باشــد.

نخواهــد کــرد.

آن روزی کـه مرحـوم عالمـه طباطبایی در نجف

می کردنــد؛ بــه آن هــا «مقلــده» می گفتنــد ـ

اســاتید هــم بــه این نکتــه توجه کننــد .حاال

بحـث روی متـون فعلی نیسـت کـه بگوییم
ً
حتمـا بایسـتی همیـن متـون
جمـود کنیـم و

پیش مرحوم آ سیدحسـین بادکوبه ای فلسـفه

امــا شــما مالحظــه کنیــد در رجــال ،نجاشــی

می خوانـد ،آن روز نیـاز بـه فلسـفه اسلامی بـه

مســلط تر اســت .او یــک آدم کناره گیــر و

خوبــی اســت .البتــه از ســابق امتحــان بــود ،اما

باشـد؛ نه ،هر وقتی که حوزه ان شـاء اهلل توفیق

مراتـب کمتـر از امـروز بود کـه این همه مکاتب

درواقــع گمنامــی در قبــال شــیخ و معاصــر بــا

بــه ایــن شــکل منظــم و مرتــب و برنامه ریــزی

پیـدا کـرد ،متـون متناسـب با زمـان را هم تهیه

گوناگـون ،ایـن همـه افـکار جدیـد ،ایـن همـه

شــیخ اســت؛ امــا اعتبــار کتــاب رجالــش نــزد

شــده نبــود؛ امــروز هســت ،بســیار هــم خــوب

خواهـد کـرد .هـر متنـی کـه بـه عنـوان سـطح

شـبهه ،این همه پیشـنهاد فکری در دنیا مطرح

کســانی کــه بــه ایــن فــن واردنــد ،بیشــتر از

اســت؛ هیــچ نبایــد بــه ایــن امتحانــات دســت

مطـرح میشـود ،طلبـه بایـد آن را بخوانـد و

اسـت؛ آن هـم بـا ایـن روابط و ارتباطات آسـان

کتــب شــیخ اســت؛ هــم بیشــتر از «رجــال»

زد؛ لیکــن ایــن منافــات نــدارد بــا این کــه

بفهمـد .بایـد روی فهـم این متون تأکید شـود؛

و سـریع؛ با اینترنت و با بقیه وسـایل ،کتاب و

اســتاد ســر درس امتحــان کنــد .شــما قبــل

تعمیـق بـه جای حفـظ ،فکر کردن و تکرار کردن

مجلـه و چـه و چـه .بنابرایـن به فلسـفه احتیاج

شــیخ اســت ،هــم بیشــتر از «فهرســت» شــیخ
ً
حقیقتــا هــم همین جــور اســت؛
اســت.

از این کــه درس را شــروع کنیــد ،ده دقیقــه را

بـرای تحقـق آن مـراد ،کـه مطلـب را تحقیقـی

اسـت .نـه فقـط بـه فلسـفه ،بـه علـوم دیگر هم

متقن تــر اســت ،معتبرتــر اســت .یعنــی

بــه ســؤال از طلبــه اختصــاص دهیــد؛ ایــن کار

دانسـتن است.

در حـوزه ی قـم نیاز اسـت.

نمیشــود گفــت کــه شــیخ بــه آن عظمــت،

امتحانــات حــوزه هســت و چیــز بســیار الزم و

تجربــه شــده ای اســت .بنــده خــودم وقتــی در

حوزه علمیه و پژوهش محوری

البتــه کســی کــه بتوانــد همــه ایــن علــوم

در رجــال هــم همــان عظمــت را داشــته اســت.

مشــهد همیــن ســطوح را تدریــس می کــردم

پژوهش محوربـودن حوزه هم نکته ی بعدی

را بــا هم دیگــر جمــع کنــد و در همــه این هــا

یـا عالمـه (رضـوان اهلل علیـه) کـه هـم فقیه

ـ کفایــه و مکاســب و ایــن چیزهــا ـ همیــن

است .حوزه نظام پژوهشی متناسبی الزم دارد.

صاحــب فــن و صاحــب نظــر شــود ،ایــن علــی

اسـت ،هـم اصولـی اسـت ،هـم منطقی اسـت،

کار را می کــردم .قبــل از درس کتــاب را بــاز

همچنیـن اهتمـام بـه دروس سـطح در فقـه و

الظاهــر یــا ممکــن نیســت یــا باألخــره خیلــی

هـم فیلسـوف اسـت ،هـم متکلـم اسـت ،هـم

می کردیــم و بــه یکــی از طلبه هــا می گفتــم

اصـول ،پیـش از رفتـن بـه درس خـارج .هویت

آســان نیســت .در گذشــته هــم ممکــن نبــود؛

رجالـی اسـت و در همـه این هـا کتـاب دارد

آقــا شــما درس دیــرور را بخــوان یــا بگــو .ایــن

علمـی حـوزه هـم نکتـه مهمـی اسـت؛ منحصر

ایــن را هــم بــه شــما عــرض بکنیــم .گاهــی

و در فلسـفه هـم شـرح «حکمـت العیـن» را

کار خیلــی تأثیــر داشــت؛ هــم مــا می فهمیدیم

بـه فقـه و اصـول نیسـت .فقـه و اصـول خیلـی
ً
قبلا هم ما
مهـم اسـت ،در ایـن شـکی نیسـت؛

بــرای ف ّنــان بــودن فقهــا بــزرگ مــا و علمــای

نوشـته اسـت ـ که شـرح کتاب «دبیران کاتبی

بــزرگ مــا ،از مرحــوم شــیخ طوســی یــا عالمــه

قزوینی» اسـت ،که اسـتاد عالمه بوده و عالمه

کــه ســؤال و حســاب و کتابــی در کار اســت،

گفتیـم سـتون فقـرات حوزه های ما فقه اسـت؛

حلــی اســم می آورنــد .بلــه ،شــیخ طوســی

پیـش دبیـران کاتبی فلسـفه تحصیل کرده ـ اما

هــم دیگــران آن نکتــه را اگــر بلــد نبودنــد ،یــاد

امـا ایـن معنایـش این نیسـت که ما به فلسـفه

(رضــوان اهلل علیــه) فقیــه بــزرگ و صاحــب

کتـاب فلسـفه ی عالمـه جـزو کتـب درجـه یک

می گرفتنــد؛ فوایــد دیگــری هــم وجــود دارد.

احتیـاج نداریـم .امـروز بیـش از گذشـته بـه

مکتــب و صاحــب ابتــکار در اصــول بــود؛

فلسـفه ما نیسـت؛ یعنی با کتب ابن سـینا قابل

ایــن وادار کــردن طلبــه بــه فکــر ،به خصــوص در

فلسـفه احتیـاج داریم.

اولیــن پایه هــای اصــول را ایشــان و امثــال

مقایسه نیست ،با کتب متأخرین قابل مقایسه

دروس ســطح ،خیلی مهم اســت .در جلســه ای

روزی بـود کـه مالهـای بزرگ مـا ،مجتهدین

ایشــان در آن زمــان پایه گــذاری کردنــد؛ شــیخ

نیسـت .بنابراین این جور نیسـت که ما بگوییم

کــه ایــن شــب ها داشــتیم ،یــا یکــی از آقایــان

ّ
شـد رحـال
بـزرگ مـا بـرای تحصیـل فلسـفه

طوســی فقیــه هســت ،اصولــی هســت ،مفســر

در گذشـته افـراد می توانسـتند در همـه فنـون

صحبــت شــد ،مــن ایــن نکتــه بــه ذهنــم رســید

می کردند ـ مثل آخوند خراسـانی که در سـبزوار

هســت ،محــدث هســت ،رجالــی هــم هســت؛

متخصـص شـوند؛ نـه ،بعضـی در فنـی ،بعضی

و گفتــم دروس ســطح خیلــی مهــم اســت.

پیـش حـاج ملا هـادی رفت و زانو زد و فلسـفه

امــا آیــا ایشــان در همــه ی رشــته ها ســرآمدند؟

در فـن دیگـری ،خـوب ،یـک عالمـه ای داریـم،

فراگیــری امهــات مطلــب اصولــی و فقهــی در

خوانـد ـ یـا بزرگانـی از فقهـا و اصولییـن مـا که

نــه .بلــه ،در فقــه ایشــان ســرآمد اســت ـ کــه

محققـی داریـم در فقـه ،یـک خواجـه نصیـری

کــه طــرف مــا چــکاره اســت ،هــم او می فهمیــد

شماره هشتم و نهم

خــارج بتوانــد اســتفاده کنــد؛ و اال اســتفاده

امـروز از آن روز خیلـی بیشـتر احتیـاج داریـم.

فقهایــی کــه آمدنــد ،شــیوه و راه ایشــان را دنبال
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نیســت ،دانســتن مــراد اســت .ایــن بایســتی
ً
واقعــا بــه صــورت یــک
بــرای برنامه ریــزان مــا

ســطوح موجــب میشــود کــه طلبــه در درس

رفتنـد فلسـفه خواندنـد و آن را فـرا گرفتنـد.

گفته انــد تــا دویســت ســال بعــد از شــیخ،

157

158

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

اشــکالی نــدارد کــه امــروز هــم فقهایــی

کار حــوزه اســت؛ امــا بنــده طرفــدار اختصــاص

دیگــران مدرســه حقانــی را از روی مدرســه آقای

کــه ذکــر کردنــد ،بایســتی اخــاق درســتی

داشــته باشــیم ،فالســفه ای داشــته باشــیم،

یافتــن بــه مســئله ی اصــول به عنــوان یــک

گلپایگانــی درســت كردنــد .درواقــع مرحــوم

داشــته باشــیم .دوم ،وجــه بــرون حــوزه ای

متخصصیــن در علوم انســانی اســامی داشــته

علــم مســتقل نیســتم و خیلــی بــرای حــوزه

آقــای بهشــتی و بعضــی دیگــر ،مدرســین

اســت؛ تصــرف قلمروهــای بســیار وســیعی

باشــیم ،متخصصین در تفســیر داشــته باشــیم

مفیــد نمی دانــم؛ اصــول بایــد در خدمــت فقــه

آن جــا بودنــد؛ بعــد بیــرون آمدنــد و خودشــان

اســت کــه مــا جــز بــا آشــنایی و آگاهــی

ـ تفســیر را نمی شــود دســت کــم گرفــت؛

باشــد .خــود فقهــا و اصولیــون هــم معترفنــد

متخصــص الزم دارد ـ متخصــص در فنــون

کــه بعضــی از مباحــث اصولــی هیــچ خدمتــی

مدرســه حقانــی را بنیان گــذاری کردنــد.
ً
ظاهــرا هنــوز
مدرســه آقــای گلپایگانــی ـ کــه

بــا مبانــی تربیتــی و اخالقــی نمی توانیــم
این هــا را تصــرف کنیــم .ببینیــد ،در کشــور

تبلیــغ داشــته باشــیم .چــه اشــکالی دارد از

بــه فقــه نمی کنــد ،ارتباطــی هــم بــا فقه نــدارد.

هــم ایــن مدرســه بــه همیــن ســبک اســت ـ

یــک مزرعــه وســیع سراســری پــر محصــول

بــزرگان حــوزه کســانی باشــند کــه فــن تبلیغ را،

اصــول بایــد در کنــار فقــه باشــد ،آن وقــت بــه

قدیمی تریــن مدرســه برنامهریــزی شــده در

وجــود دارد بــه نــام آمــوزش و پــرورش ،مــا اگــر

خصوصیــات تبلیــغ را در ایــن دنیــای عجیــب و

رشــته های مهــم دیگــر ،مثــل فلســفه ،تفســیر

حــوزه اســت .آقــای گلپایگانــی (رضــوان اهلل

تــوی تلویزیــون هــم صحبــت کنیــم ،اگــر آن

غریــب امــروز ـ و بــه قــول آقــای کعبــی ،دنیــای

و کالم بایــد اهمیــت داد .مــا چقــدر امــروز

عجیــب و غریب تــر آینــده ـ تدریــس کننــد و

بــه رشــته کالم احتیــاج داریــم .همــه ایــن

علیــه) یــک فقیــه متبحــرِ متخصــص در کار

مســتمع پــای منبــر مــا در تلویزیــون بنشــیند،

فقاهــت و پایبنــد بــه مســائل فقاهت ،نترســید

بتواننــد دیــن را تبلیــغ کننــد؟

رشــته ها الزم اســت.

از این کــه یــک برنامــه ی نویــی را در امــر

و پــرورش هــر ســال بــه شــکل میلیونــی

آمــوزش اجــرا کنــد .البتــه ایشــان نوآوری هــای

مســتمع پیــدا میکنــد؛ مســتمع مانــدگاری

باشـیم .منزلـت علمـی این هـا بایـد محفـوظ

یــک نکتــه دیگــر در همیــن زمینــه

دیگــری هــم داشــته اند .اول جایــی کــه در

کــه دوازده ســال بــا آمــوزش و پــروش همــراه

بمانـد .نبایـد این جـور باشـد که اگر کسـی یک

علمی بــودن حــوزه و این کــه حــوزه هویتــش

حــوزه ،ایــن مســائل رایانــه ای و این هــا را راه

اســت .از ایــن کانــال کشــی بهتــر؟ ایــن کانــال

رتبـه ای از فقـه را ـ و لـو نـه رتبـه اعلا را ـ پیـدا

هویــت علمــی اســت ،ایــن اســت کــه از

انداخــت ،دســتگاه آقــای گلپایگانــی بــود ،کــه

ســیراب کردن دل هــا و ذهن هــا این جــور

کـرد ،او در جامعـه محتـرم باشـد؛ اما اگر کسـی

شــیوه های نــو در آمــوزش علــم ،در تعلیــم

بعــد البتــه رواج بیشــتری پیــدا کــرد.

در آمــوزش و پــرورش متمرکــز اســت ،مــا در

رتبه اعالی فلسفه را پیدا کرد ،به قدر او احترام

علــم ،در گســترش علــم ،در تولیــد علــم نبایــد

در رشـته های گوناگـون ،اسـاتیدی داشـته

حوزه علمیه و شیوه های نوین آموزشی

حوزه علمیه و نظام اخالق و تربیت

مگــر چقــدر مســتمع داریــم؟ امــا آمــوزش

آمــوزش و پــرورش چقــدر ســهم داریــم؟ بایــد

نداشـته باشـد .این جوری نیسـت؛ علم اسـت،

ترســید؛ از شــیوه های نــو نبایــد واهمــه

یــک مســئله هــم ،مســئله نظــام اخــاق و

گفــت هیــچ .این کــه حــاال یــک روحانــی ای

علـم اسلامی اسـت ،مـورد نیاز حوزه اسـت.

کــرد .هــدف وقتــی پرداختــن بــه علــم اســت،
ً
حقیقتــا دنبــال علــم هســتیم و زمــام کار

تربیــت در حــوزه اســت؛ کــه حــاال چــون وقــت

بــرود بــرای یــک مدرســه ای نمــاز جماعتــی

خیلــی دارد می گــذرد ،مــن دیگــر همیــن را

دســت افــراد عالــم اســت ،شــیوه های نــو هــر

عــرض بکنــم و بحــث را تمــام کنــم .چنــد نفــر

نیســت؛ ایــن هیــچ اســت ،هیــچ محــض

جــور کــه باشــند ،قابــل قبولنــد.

از آقایــان بحــث تربیــت و اخــاق را بــا تفصیــل

اســت.

حوزه علمیه و طبقه بندی علوم

یکــی از کارهــای مهــم ایــن اســت کــه مــا

علــوم را طبقــه بنــدی کنیــم ـ کــه بعضــی از
آقایــان هــم گفتنــد ـ اولویــت بنــدی کنیــم،

ایــن را مــن عــرض بکنــم کــه در همیــن

رتبه بنــدی کنیــم ،ارزش گــذاری کنیــم .بــا

حــوزه قــم ،مبتکــر مــدارس برنامــه ای ،یکــی

بیــان کردنــد و بســیار خــوب هــم بیــان کردنــد

ً
اصــا چیــزی
برپــا کنــد یــا صحبتــی بکنــد،

اگـر مـا در داخـل حـوزه رشـته ای تعلیـم و

ّ
شــکر اهلل مســاعیهم ـ و مــن هــم آن حرف هــا
ـ

تربیـت داشـته باشـیم ،در زمینـه تعلیـم و

نیازهــا بســنجیم .اگــر بــا نیازهــای امــروز

از فقهــای معــروف منحصــر در امــر فقاهــت

را قبــول دارم .مســئله تربیــت و اخــاق از دو

تربیـت متخصـص تربیـت کنیـم ،بحـث اخالق

ســنجیده شــود ،مــن می ترســم نتیجــه جــور

بــود؛ یعنــی مرحــوم آیــتاهلل گلپایگانــی،

بعــد بــرای مــا مهــم اســت :یکــی بعــد درون

و تعلیـم و تربیـت در حـوزه جـدی گرفته شـود،

حــوزه ای ،مــا باألخــره می خواهیــم روحانــی

آن وقـت حـوزه علمیـه و روحانیـت می توانـد

دیگــری در بیایــد .بــه هــر حــال آنچــه کــه

ً
اصــا مدرســه ای برنامهریــزی شــده در حــوزه

شماره هشتم و نهم

امــروز هــم همین جــور اســت .هیــچ

فقــه و اصــول ـ کــه دنبالــه فقــه اســت ـ مبنــای

از مدرســه حقانــی .مرحــوم آقــای بهشــتی و

همــان دالیلــی کــه گفتنــد ،بــا همــان وجوهــی
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هم داریم در فلسـفه یا در کالم؛ اشـکالی ندارد.

مســلم اســت ،ایــن اســت کــه در حــوزه علــم

قــم ،تأســیس آقــای گلپایگانــی اســت؛ قبــل

ّ
مبلــغ باشــیم .بــه
باشــیم ،می خواهیــم
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

ً
اصلا کارسـاز نیسـت.
آمـوزش و پـرورش؛ ایـن

بودنـد ،مگـر چنـد تـا شـیخ انصـاری داشـتیم؟

این جــور فرمــوده بودنــد کــه بایــد فقــط فقــه

افـکار جدیـد نبـود ،این همه فلسـفه های جدید

بحـث آمـوزش و پـرورش کتـاب درسـی اسـت

عـرض کـردم؛ بـه نظـرم نمی رسـد کـه بعـد از

و اصــول باشــد ـ مــا ندیدیــم در نجــف مثــل

داخـل ذهن هـای مـردم نبود ،شـبکه فیلم های

و سـاختن معلـم ،تربیـت معلـم ،تربیـت

شـیخ انصـاری ،هیـچ کدام از شـاگردان ایشـان

صاحــب جواهــر یــا شــیخ انصــاری تربیــت

خانگـی نبـود ،ماهـواره نبـود ،مغریـات و

دینـی معلـم و تولیـد کتاب هـای دینـی و

و شـاگردان شـاگردان ایشـان تـا امـروز بـه رتبه

کتاب هـای غیردینـی .یعنـی کتـاب فیزیـک یا

شـیخ انصـاری رسـیده باشـند .بلـه ،حرف های

ً
اوال.
شــود .ایــن
ً
ثانیـا ،اعتقـاد مـا ایـن اسـت کـه مـا امـروز

می دهـد ـ افـکار و شـبهات گوناگـون ـ نبـود

کتـاب ریاضیـات هـم می توانـد درس توحیـد

ایشـان را ذکـر می کننـد ،اشـکال می کننـد.

نوکـر دینیـم؛ مـا نوکـر اسـم ها کـه نیسـتیم.

آن روز وقتـی عالـم وارد یـک شـهری می شـد ـ

بدهـد ،می توانـد انسـان ها را بی دیـن کنـد؛

ایـراد می کننـد ،اشـکال ها هـم وارد اسـت؛ امـا

روحانیـت بـرای چیسـت؟ روحانیـت بـرای این

مثـل میـرزای قمـی یا مثل حاجی کلباسـی ـ از

هـم می توانـد توحیـد و تدیـن و تعبـد را بـه

مسـئله ی شـیخ ،مسـئله ی دیگری اسـت.

اسـت کـه بتوانـد مـردم را تغذیـه دینـی کنـد؛

همـه مـردم آن شـهر فاضل تـر بـود .فضالی هر

دانش آمـوز القـا کنـد ،هـم می توانـد او را

آن قالبــی کــه شــیخ (علیــه الرحمــه) بــرای

البتـه عالمانـه .آن روز یـک طلبـه می آمد نجف

شـهر کسـانی بودنـد کـه چنـد جمله ادبیـات یا

بی دیـن کنـد ،بـه مبـدأ و معـاد بی اعتنـاد کند.

اســتنباط فقهــی بعــد از صاحــب جواهــر و

درس می خوانـد ،فقـه و اصـول می خواند ،رجال

عقلیـات یـا شـبیه ایـن چیزها را خوانـده بودند؛

مــا بایــد بتوانیــم حــوزه علمیــه را آمــاده

روی دســت صاحــب جواهــر فراهــم کــرده،

می خوانـد و بعضـی چیزهـای دیگـر می خواند،

این هـا از همـه آن هـا بهتـر بودند ،باالتـر بودند؛

کنیــم .اآلن حــوزه علمیــه آمــاده نیســت .مــن

شــما مالحظــه کنیــد؛ «مکاســب» شــیخ را بــا

ملا میشـد ،فاضـل می شـد؛ اگـر در نجـف

در مقـام برخـورد و زورآزمایـی علمـی ،کسـی از

هیــچ گلــه ای از آمــوزش و پــرورش نــدارم؛

«متاجــر» جواهــر مقایســه کنیــد تــا معلــوم

می مانـد ،می شـد بحرالعلـوم و کاشـف الغطاء؛

عهـده آن هـا برنمی آمـد؛ امـا امـروز این جـوری

ایــن را بــه شــما عــرض کنــم .مــن حــوزه ای

شــود فــرق بیــن شــیخ و صاحــب جواهــر چقــدر

اگـر از نجـف خـارج می شـد ،می شـد میـرزای

نیسـت .امـروز مـا فقه و اصول کـه می خوانیم،

هســتم ،خــودم دارم حــوزه را می بینــم؛ حــوزه

اســت .بعــد از صاحــب جواهــر ،مگــر مــا چنــد

قمـی و ملا مهـدی نراقـی و ملا احمـد نراقی و

اگـر تـوی یـک شـهری برویـم ،این جور نیسـت

اآلن آمادگــی ای نــدارد کــه مــا بگوییــم آقــا بیــا

تــا مثــل صاحــب جواهــر در حوزه هــای علمــی

حاجی کلباسـی و سـید شـفتی و امثال این ها.

که از همه زورمان بیشـتر باشـد؛ در رشـته های

وارد شــو ،مــواد الزم را بــرای تربیــت معلــم و

تربیــت کردیــم کــه حــاال از حــوزه گلــه کنیــم

یعنـی هـر کـدام از این هـا در هر شـهری بودند،

مختلـف ،در کارهـای مختلـف ،در حرف هـای

مــواد الزم را بــرای تنظیــم کتــاب درســی بــر

کــه صاحــب جواهــر تربیــت نمی کنیــم؟

بـرای هدایـت و تغذیـه ی معنوی و فکری مردم

مختلـف ،در افـکار مختلف کسـانی هسـتند که

طبــق تفکــر دینــی و راهنمایی هــای دینــی

خــوب ،این هــا قله هایــی بودنــد .هــر چنــد

خودشـان کافی بودند .یک سـید شـفتی یا یک

آمــاده کــن .ایــن کار هــم جــزو کارهــای الزم

وقــت یک بــار ،یــک مجموعــه علمــی و

حاجـی کلباسـی یـا یـک میـرزا مهـدی شـهید

عرصـه را از آن هـا بگیرنـد ،بایـد بـه قـدر آن هـا

حــوزه اســت.

انســانی بــه یــک قلــه ای دســت پیــدا میکنــد.

در مشـهد ،خودش و شـاگردانش می توانسـتند

زور داشـته باشـند .امـروز فقـه و اصـول کافـی

اگــر در زمــان مــا صاحــب جواهــر یــا شــیخ

مـردم را از لحـاظ فکـری تغذیـه کننـد .آن وقت

نیسـت بـرای این کـه انسـان بتوانـد تبلیغ دین

باألخـره حـوزه خیلـی کار دارد .البتـه وقتـی

انصــاری درســت نشــد ،جــای گلــه نیســت کــه

عوامـل گمراه کننـده و لغزاننـده مـردم زیـاد

را بکنـد .بنابرایـن حوزه هـا وظیفه شـان خیلـی

مـا می گوییـم فالن رشـته ها بیایـد ،فالن کارها

چــرا نتوانســتیم؛ خیــال کنیــم کــه اگــر مــا

نبـود؛ همـان شـهوات شـخصی انسـان ها بـود

سـنگین اسـت .این تنوع در علوم حوزوی یک

انجـام بگیـرد ،بعضـی می گوینـد آقـا شـما بـه

ایــن درس هــا را کنــار می گذاشــتیم و فقــط

کـه همیشـه انسـان ها بـه آن دچـار و مبتالیند؛

نیـاز قطعـی و مبـرم اسـت و بایسـتی در برنامه

فقـه و اصـول بـی اعتنایـی کردیـد؛ مـا در حوزه،

بــه فقــه و اصــول می چســبیدیم ،حــاال چنــد

آن هـم بـا موعظـه و نزیهـت و نذکـر و از ایـن

ریـزی بـه آن توجـه شـود.

دیگر صاحب جواهر یا شـیخ انصاری مسـتخرج

تــا صاحــب جواهــر داشــتیم؛ نــه ،آن روزی هــم

چیزهـا تـا حـدود زیـادی قابـل رفـع بـود؛ یـک

نداریـم .ایـن جـزو حرف هـای رایـج اسـت .من

کــه حــوزه نجــف منحصــر و مختــص بــه فقــه

مقـدارش هـم می مانـد کـه خـوب ،همیشـه

حوزه علمیه و تنوع علم آموزی

مضالتـی کـه جـوان و پیـر را تحـت تأثیـر قـرار

مسـلطند ،ق ّناننـد ،متبحرنـد؛ کسـانی بخواهند

شماره هشتم و نهم

قـرار بدهـد .نـه این کـه مـا برویـم بشـویم وزیر

کـو؟ تـوی حوزه هایی هم که مخصوص این کار

ســید اصفهانــی (رضــوان اهلل تعالــی علیــه)

نبـود ،اینترنـت نبـود ،این همـه کتاب و مجله و
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آمـوزش و پـرورش را عرصـه حضـور خـودش

ً
اوال مثل شیخ انصاری
این حرف را قبول ندارم.

و اصــول بــود و غیــر از آن نبــود ـ کــه مرحــوم

گنهکارانـی هسـتند .آن روز دیگـر تلویزیـون
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