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بـه بهانـه نـگاه راهبـردی رهبـری بـه تحول در حـوزه، در این شـماره قرار اسـت به موضـوع تحول در 
حـوزه بپردازیـم. حجت االسـام والمسـلمین سیدابوالحسـن نـواب، رئیس دانشـگاه ادیـان و مذاهب 
ازجملـه حوزویـان پرتاش در حوزه های مختلف از جمله خدمت رسـانی به طاب اسـت. وی پیش گام 
تحوالتـی در حـوزه شـده اسـت كه ایشـان را تبدیـل به چهـره ای منحصربه فرد در حوزه نموده اسـت. 
معیشـت طاب و دانشـگاه های حوزوی ازجمله موضوعاتی اسـت كه وی دسـتی در آن داشته و صاحب 
تأثیر بوده اند. وی خود را فردی رسـانه ای و دوسـتدار و در ارتباط با رسـانه می داند و می كوشـد بدون 
پـروا نظـرات و افـكارش را از طریـق ارتبـاط بـا رسـانه ها و فضای مجازی بـا دیگران در میـان بگذارد. 

ازایـن رو، »مجلـه حـوزه« در این شـماره گفت وگویی ترتیـب داده كه فرا دیدتان می باشـد. 

تبـارهـمزیـســیت
علوم قدیم و  علوم جدیـد

در حــوزه هـــای علــمــیـــه 

حـوزه: پلس از پیلروزی انقلاب اسلامی، دو 
گونه نهاد در کنار حوزه علمیه شکل گرفت. یکی 

مراکلز تخصصلی حلوزه و دیگری دانشلگاه های 

حلوزوی اسلت. بله نظر جناب عاللی این دو نهاد 

چله پیامدهلای منفلی یلا مثبتی بلرای حوزه به 

دنبال داشلته اند؟ 

الرحملن  اهلل  بسلم  اسـتاد: 
الرحیلم. ایلن بحلث، مسلئله ای 

ابتلدا  اسلت.  ریشله ای  بسلیار 

می خواهلم بحلث عللوم جدیلد 

و عللوم قدیلم را مطلرح کنلم و 

ببینیلم حلوزه چله نگاهلی بله 

عللوم مختللف داشلته اسلت. 

االشلارات والتنبیهلات خواجله 
نصیرالدیلن طوسلی سله جللد 

اسلت. ماحظله می فرماییلد که 

عللوم طبیعلی، الهلی و ریاضلی 

یک جلا تدریس می شلده اسلت. 

در کتاب هلای بوعللی سلینا هم 

وجلود  تقسلیم بندی  همیلن 

دارد. الهیلات، شلفا، طبیعیات و 
ریاضیلات. ایلن وضعیلت یعنی 
همراهلی عللوم طبیعلی و عقلی 

و تحصیلل آن از سلوی طالبلان 

عللم در حوزه هلای علملی سلّنی 

و شلیعه و نیلز حوزه هلای علمی 

مسلیحی و یهلودی نیلز مطلرح بلوده اسلت. تلا 

قبلل از قلرون وسلطی در حوزه های مسلیحیان، 

هلم هیئلت و ریاضیلات، و هلم فقله، اصلول، 

فلسلفه و تفسلیر کتلاب مقلدس و نیز شلریعت 

خودشلان تدریلس می شلد. شلرایط در ملدارس 

شلیعی نیلز به همین منوال بلود؛ یعنی علمای 

ملا نیلز هلم نجلوم، ریاضلی، فیزیلک و شلیمی 

می خواندنلد و هلم فقه، تفسلیر و فلسلفه. اصًا 

تلا حلدود پانصدسلال قبلل، حلوزه علمیله هیچ 

محدودیتلی در زمینله عللوم مختللف نداشلت. 

حاکملان و قدرتمنلدان بعلد از 

قلرون وسلطی دیدنلد کله اگلر 

علوم، یک کاسله باشلد و عنصر و 

مجموعله عللم بخواهد در مقابل 

ظللم، حکوملت و حاکمیلت و 

حاکملان  زیاده خواهی هلای 

برای شلان  بسلیار  بایسلتد، 

خطرنلاک اسلت. للذا در غلرب 

ایلن تفکیلک را صلورت دادنلد و 

دانشلگاه های عللوم تجربی را در 

مقابلل عللوم دینلی قلرار دادنلد. 

ایلن قصله در غرب سلابقه ای 

جهلان  در  و  دارد  طوالنلی 

اهل سلنت هلم حدیثلی طوالنی 

دارد. بله عبارتلی، عللم را بله علم 

دینلی و عللم غیردینلی تفکیلک 

کردنلد و کوشلیدند ایلن دو را در 

تقابلل قلرار دهنلد. املا در ایلران 

هلم این مسلئله ماجرایلی دارد. 

دانشلگاه تهلران بله دسلتور رضلا 

شاه راه اندازی شد. بنیان گذاران فکری، فلسفی 

و اعتقلادی دانشلگاه تهلران در سلال 1314، 

همگلی از علملا بودنلد. مرحلوم محمدکاظلم 

عصلار، مرحلوم گرجی، مرحوم الهی قمشله ای، 

دســـتور  بـــه  تهـــران  دانشـــگاه 
شـــد.  راه انـــدازی  شـــاه  رضـــا 
فلســـفی  فکـــری،  بنیان گـــذاران 
تهـــران  دانشـــگاه  اعتقـــادی  و 
در ســـال 1314، همگـــی از علمـــا 
محـمدکــــاظم  مـرحــــوم  بودنـــد. 
ــار، مرحـــوم گرجـــی، مرحـــوم  عصـ
مــــرحوم  قمشـــه ای،  الهـــی 
خـــارج  درس  کـــه  شـــهیدی 
می خوانـــد و معمـــم بـــود و بعـــد 
ـــرد، مرحـــوم گرجـــی  ـــاس ک ـــرک لب ت
بـــه همین شـــکل، جنـــاب آقـــای 
هم مباحثـــان  از  کـــه  ســـیفی 
در  و  بـــود  آذری قمـــی  آیـــت اهلل 
و  فقـــه  الهیـــات،  دانشـــکده 
بـــه  می کـــرد،  تدریـــس  اصـــول 
همین شـــکل، از علمـــای بـــزرگ 
تهـــران بودنـــد؛ چـــه معمـــم و چـــه 
ـــراد  ـــن اف ـــیاری از ای ـــم. بس غیرمعم
بـــودم.  دیـــده  نزدیـــک  از  خـــودم  را 
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مرحلوم شلهیدی کله درس خلارج می خوانلد 

و معملم بلود و بعلد تلرک لبلاس کلرد، مرحلوم 

گرجلی بله همین شلکل، جنلاب آقلای سلیفی 

کله از هم مباحثلان آیلت اهلل آذری قملی بلود و 

در دانشلکده الهیلات، فقله و اصلول تدریلس 

می کلرد، بله همین شلکل، از علمای بزرگ تهران 

بودنلد؛ چله معملم و چه غیرمعمم. بسلیاری از 

ایلن افلراد را خلودم از نزدیلک دیلده بلودم. 

1320 تصدیلق مدرسلین مطلرح  شلهریور 

شلد. بله یک سلری از علملا بلا همیلن ملدارک 

حوزوی شان، تصدیق مدرسی و تصدیق اجتهاد 

دادنلد و به راحتلی بله مراکلز علملی راه یافتنلد. 

یادنامله مرحلوم  در کتلاب  آقلای جعفریلان 

سلیدهادی خسروشلاهی، لیسلت کسلانی کله 

تصدیلق مدرسلی و تصدیلق اجتهلاد گرفتنلد، 

آورده اسلت. تطبیق سلطح سله و چهار که االن 

انجام می شلود، در آن زمان هم انجام می شلد. 

ملوج دیگلر مربلوط بله دهله 30 و 40 شمسلی 

اسلت کله مجلددًا حوزویان به دانشلگاه راه پیدا 

کردند. یعنی همین طلبه هایی که قم هسلتند، 

را در دانشلگاه درس می خواندنلد.  مقاطعلی 

ازجملله این هلا می تلوان بله آیلت اهلل واعظ زاده 

اشلاره کلرد کله ملدرک دکتلری گرفلت. آیت اهلل 

مفتح، شلهید بهشتی مرحوم آیت اهلل شانه چی، 

شلهید باهنر، شلهید آشلتیانی، شلهید موسوی، 

مرحلوم حجتلی، مرحلوم حسلینی کله برنامله 

اخلاق در خانواده شلان معلروف بلود، مرحلوم 

روزبله، مرحلوم احملد احملدی؛ آقلای ناطلق 

نلوری و آقلای کروبلی که لیسلانس گرفتند هم 

ازجملله همیلن حوزویلان بودنلد. لذا بسلیاری 

از علملا بله دانشلگاه معقلول و منقلول رفتنلد و 

ملدارک لیسلانس، فوق لیسلانس و دکتلرا اخلذ 

کردند و دانشلگاهی شلدند. دکتر دینانی، دکتر 

اعوانلی و مرحلوم دکتر مهدی محقق هم، طلبه 

بودنلد و بلا طلبگی به دانشلگاه رفتند و تحصیل 

کردند. از سلال 1320 تا 1357 شلاید صد فاضل 

برجسلته حلوزوی بله دانشلگاه رفتنلد و ملدرک 

گرفتنلد. مهم تلر از همله، دکتلر مهلدی حائلری 

پسلر آیت اهلل حائری بنیان گذار حوزه که او هم 

در دانشلگاه تحصیلل کرد. ایلن خیلی پیام دارد 

کله پسلر بنیان گلذار حلوزه علمیله قم بله طرف 

دانشگاه می رود و شروع به تحصیل در دانشگاه 

می کنلد. در زملان خود ما هلم آقای حجازی که 

در دفتلر مقلام معظلم رهبری هسلت، از شلهید 

بهشلتی و شلهید قدوسلی اجلازه گرفلت و بله 

دانشلگاه تهلران رفلت و جامعه شناسلی خواند. 

آقای پارسلانیا هم لیسلانس جامعه شناسلی از 

دانشلگاه تهران دارد. بسلیاری از این بزرگان به 

دانشلگاه رفتند و اصًا جدایی، آن طور که تصور 

می شلود، بیلن حلوزه و دانشلگاه وجود نداشلته 

اسلت. به عبارت دیگلر زمانلی که دو سله هزارنفر 

در حلوزه تحصیلل می کردنلد، دویسلت اللی 

هلم  دانشلگاه  در  حلوزوی  فاضلل  چهارصلد 

مشلغول بله تحصیلل بودند. 

در دوره پهللوی اول، اکثلر ایلن علملا بلا 

دانشلگاه در ارتبلاط بودنلد املا بلا دانلش جدید 

ارتباطلی نداشلتند و بیش تلر در دانش هایلی 

تحصیلل کردنلد کله در حلوزه هلم مطلرح بلوده 

اسلت املا مثلًا وارد طبیعیلات نشلدند. 

در دوره پهللوی اول کله دیگلر حلوزه مجاللی 

نداشلت. آن علوم را به دانشلگاه آوردند اما این 

خط کلش و فاصله گلذاری را غلرب بنلا نهلاد و 

انعکاسلش بله این جا هم رسلید. یعنی الهیات 

را از طبیعیلات، ریاضیلات، و علوم پزشلکی جدا 

کردند. 

در ایلن دوره کله فرمودیلد، علی رغلم ارتبلاط 

علملا بلا دانشلگاه، ایلن ارتبلاط بیش تلر بلر سلر 

موضوعات مطرح در حوزه بوده اسلت با قرائت 

دانشلگاهی از آن؛ املا املروز، علوملی مثلل 

سیاسلت و جامعه شناسلی ملورد توجله اسلت. 

در ایلن ملورد توضیلح بفرماییلد.

 بعلد از انقلاب، بافاصلله انقلاب فرهنگلی 

و تعطیللی دانشلگاه ها مطلرح 

کله  بلود  ایلن  صحبلت  شلد. 

عللوم  بله  دانشلگاه  می گفتنلد 

زاییلده فکلر غربلی  غربلی کله 

اسلت، احتیاجلی نلدارد. یلادم 

هسلت سلتاد انقلاب فرهنگلی 

آن  رسلیدند.  املام  بله حضلور 

زمان دکتر سلروش، دکتر حسلن 

حبیبلی، دکتلر شلمس آل احملد 

)بلرادر جلال آل احملد( و ظاهلرًا 

آقلای مهدوی کنلی، دکتلر عللی 

شلریعتمداری، آقای خوشلبخت 

ل در دوره کوتاهی ل و یک شلخص 

دیگلر عضو سلتاد بودند. حضرت 

امام در این دیدار فرمودند که در 

عللوم تجربلی و پزشلکی از غرب 

اسلتفاده کنیلد و اشلکالی نلدارد 

ولی در علوم انسلانی از خودمان 

اسلتفاده کنیلد چلون خودملان بنیان گلذار این 

علوم بوده ایم و متنش را هم شلرح دهید. بعد 

مشلخصًا هلم گفتنلد کله برویلد پیلش مرحوم 

مصباح یلزدی. مرحلوم مصباح یزدی در آن زمان 

در مؤسسه در راه حق شروع کرد به آموزش دادن. 

دفتر همکاری های حوزه و دانشلگاه هم شلروع 

بله فعالیلت کلرد. کار از آن جلا اسلتارت خلورد. 

اتفاقلًا مرحلوم مصباح یلزدی همیلن بحث ها را 

مطلرح کردنلد، یعنلی جامعه شناسلی، حقوق و 

عللوم سیاسلی. هلر روز هم اسلتادان دانشلگاه 

می آمدند و ایشلان با همتی باال هشلت صبح تا 

دوازده کاس داشلت و بعد برای ناهار به منزل 

می رفلت و مجددًا از سلاعت یک 

و نیلم کاس هلا شلروع می شلد 

و تلا مغلرب ادامله می یافلت. 

ایشلان یک سلره همه مباحثی را 

که ریشله در این رشته ها داشت، 

بیلان می کلرد. کتاب هایلش هم 

در همان زمان منتشلر شلد، مثل 

مبانی جامعه شناسلی اسامی و 

مبانی فلسلفه سیاسلی اسامی. 

بسلیاری از اسلتادان در آن زمان 

بسلیار پرشلور و پرحلرارت بودنلد 

و دانشلگاه ها هلم تعطیلل بلود. 

للذا می آمدنلد و در ایلن دوره هلا 

شلرکت می کردنلد. 

مسلئله بعلدی این کله یلک 

انقابی شلد و با نسلل تشلنه ای 

روبله رو شلد املا به ضلرس قاطع 

می تلوان گفلت فقله و اصلول 

کــه  غربــی  علــوم  بــه  دانشــگاه 
اســت،  غربــی  فکــر  زاییــده 
یــادم هســت  نــدارد.  احتیاجــی 
بــه  فرهنگــی  انقــالب  ســتاد 
حضــور امــام رســیدند. آن زمــان 
حســن  دکتــر  ســروش،  دکتــر 
حبیبــی، دکتــر شــمس آل احمــد 
 
ً
)بــرادر جــالل آل احمــد( و ظاهــرا

علــی  دکتــر  مهدوی کنــی،  آقــای 
ــبخت  ــای خوش ــریعتمداری، آق ش
کوتاهــی ـ و یــک شــخص  ـ در دوره 
دیگــر عضو ســتاد بودنــد. حضرت 
امــام در ایــن دیــدار فرمودنــد کــه 
از  پزشــکی  و  تجربــی  علــوم  در 
کنیــد و اشــکالی  غــرب اســتفاده 
نــدارد ولــی در علــوم انســانی از 
کنیــد چــون  خودمــان اســتفاده 
خودمــان بنیان گــذار ایــن علــوم 
ح  بوده ایــم و متنــش را هــم شــر

دهیــد.
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حتلی مسلئله پنلج درصد مردم ایلران هم نبود. 

بزنلگاه صحبلت ملن این جاسلت که پنلج درصد 

مسلئله جامعه، از آن روز تا امروز، فقه و اصول 

نیسلت. در قانلون اساسلی، تملام پسلت هایی 

کله نیلاز اسلت مسلئول آن، فقیله باشلد، چنلد 

پسلت اسلت؟ از تعلداد انگشلتان دسلت هلم 

کمتر اسلت. شلش تن فقهای شلورای نگهبان، 

رئیلس قلوه قضائیله، دادسلتان کل، و اعضلای 

مجللس خبلرگان. البتله بحث مجللس خبرگان 

هلم فلرق می کنلد. چراکله در خبلرگان اول کله 

قانلون اساسلی را نوشلتند، همله اعضلا، فقیله 

نبودنلد. بلله، الزم اسلت در مسلئله فقاهلت 

ولی فقیله چنلد کارشلناس فقله در مجللس 

خبرگان حضور داشلته باشلند اما در بحث هایی 

مثلل مدیلر و مدبربلودن و دیگلر جهلات والیت 

فقیله چطلور؟ اصلًا نیلازی نیسلت کله همله 

روحانلی باشلند. بایلد خبلره باشلند. این نقصی 

اسلت در قانلون خبلرگان. بله هرحلال کشلور 

بله ایلن تعلداد فقیله نیلازی نلدارد و متأسلفانه 

حلوزه هلم فقلط بلر فقه و اصلول تأکید می کند. 

عمیق تلر  شلکاف  ایلن  رفته رفتله  بنابرایلن 

می شلود و قابلل حلل هلم نیسلت. یعنلی حوزه 

را بله انلزوا می کشلاند. بنابرایلن افلرادی مثلل 

مرحلوم آیت اهلل مصباح یزدی که ریشله حوزوی 

دارنلد، مرحلوم آیلت اهلل مهدوی کنلی، آیلت اهلل 

ری شلهری و مرحلوم آیلت اهلل موسلوی اردبیلی 

به عنلوان یلک مرجلع سلنتی، دفتلر تبلیغلات 

اسلامی و دیگلر مراکلز مشلابه دیدند که کسلی 

رو به آن ها نمی آورد. کسلی رو به علوم حوزوی 

یعنلی فقله و اصلول می آورد، چلون به آن نیازی 

نیسلت. این جا بود که مرحوم هاشلمی در سلال 

75 گفتنلد کله ملن مجلوز سلطح سله و چهلار 

می دهلم وللی هیلچ فایده ای نلدارد و این ها به 

کار گرفتله نمی شلوند، چلون حلوزه بله این قلدر 

سلطح سله و چهلار حلوزوی نیاز نلدارد. 

حـوزه: چله شلد کله حلوزه خودش احسلاس 
کلرد کله بایلد سلراغ ایلن مسلائل برود؟

اسـتاد: حلوزه بله سلمت ایلن مسلائل نرفت. 
یعنلی هیچ وقلت مرکزیلت حلوزه یلک قلدم در 

جهلت دانشلگاه برنداشلت، بلکله حوزویانی که 

جامعه و نیاز جامعه را می شلناختند، می دیدند 

کله ایلن درس هلا کافلی نیسلت. روزی کله 

آیت اهلل سلبحانی بلرای رونمایی از کتاب »امام 

صلادق و مذاهلب اهل سلنت« بله دانشلگاه 

ادیلان و مذاهلب آملده بلود، بله بنلده گفلت 

چطلور شلما درحالی کله هفت نفلر در هلر رشلته 

ظرفیلت داریلد، سلی صدنفر ثبت نلام می کننلد، 

املا مؤسسله ملا کله صلد دانشلجو ظرفیلت 

دارد، هفتادنفلر ثبت نلام می کننلد؟ نلام مراکلز 

تخصصلی را دانشلگاه حلوزوی نگذاریلد. این ها 

دانشلگاه حوزوی نیسلتند. بلرای این که همین 

مؤسسه کام آیت اهلل سبحانی، از قدمای مراکز 

تخصصلی اسلت کله بله آن اقبال نمی شلود. به 

هیلچ مؤسسله تخصصلی دیگلری هلم اقبلال 

نمی شلود. فقط از قضا اسلتقبال می شود آن هم 

به خاطلر این کله نهایتلًا از آن شلغل درمی آیلد؛ 

وللی بله هیچ کلدام اقبلال نمی شلود. اما طابی 

هسلتند که منزل شلان را می فروشلند تا بتوانند 

شلهریه دانشلگاه ادیلان و مذاهلب را پرداخلت 

کننلد. شلهریه می دهنلد و درس می خواننلد و 

بعد، هم مشلکل معیشت شلان حل می شلود و 

هم مشلکل معطل بودن شلان؛ چراکله می دانند 

اگلر دانشلگاه برونلد، صبلح تلا شلب کاس و 

ُمراجع و دانشلجو دارند. شلئون اجتماعی شلان 

هم رعایت می شلود. دیگر کسلی به طلبه ای که 

اسلتاد دانشلگاه است، نمی گویند بیکار و سربار 

جامعه و فان. بنابراین یک سلری از دل سلوزان 

حلوزه، وارد ایلن مسلیر شلدند. خلود من رئیس 

هیئلت مدیلره مرکلز خدمات حوزه هسلتم. اگر 

بله حلوزه عاقله ای نداشلتم،  قبلل از تأسلیس 

دانشلگاه ادیلان و مذاهلب، مرکلز خدمات حوزه 

را راه انلدازی نمی کلردم. ملن ماهیلت حلوزوی 

و عاقه منلدی و دل سلوزی بله حلوزه داشلته ام 

کله اول مرکلز خدملات و بعلد، دانشلگاه ادیلان 

و مذاهلب را تأسلیس کلرده ام. للذا جمعلی از 

افلراد سلنتی عاقه منلد و بلا اصاللت حلوزوی 

دیدنلد کله فایلده ندارد و آن دانشلی که در حوزه 

تدریلس می شلود، هیلچ تطبیقی با نیلاز بیرون 

ندارد. بنابراین مجبور شلدند دسلت به تأسلیس 

رشلته هایی بزنند که مکمل حوزه باشلد و بتواند 

مشلکات حلوزه را حلل کنلد. بنابرایلن شلروع 

کردنلد بله تأسلیس دانشلگاه های حلوزوی.

حـوزه: ایلن ضلرورت سیاسلی اجتماعلی را 
توضیلح دادیلد. آیلا موجی کله در رابطه با علوم 

انسلانی اسلامی بله وجود آملد در این که حوزه 

خلودش متوللی دانشلگاهی شلود نقشلی دارد، 

کله در آن در حلوزه دیلن بحلث شلود؟

اسـتاد: بلله؛ مخصوصلًا آنچله نهادهایی مثل 
دفتلر تبلیغلات اسلام انجلام دادند، بخشلی از 

دغدغه شلان بلود. مرحوم آیلت اهلل مصباح یزدی 

هلم خودشلان بله خاطلر نیلازی که حلوزه برای 

تأمیلن متلون دینلی و دانش هلا داشلت، از 

سلردمداران ایلن کار بودنلد. ایشلان هلم بله 

همیلن عللت دسلت بله ایلن کار زدنلد تلا ایلن 

نیلاز و خلأل را برطلرف کننلد.

هویلت  آن  بلا  گاهلی  جدیلد  دانش هلای 

حوزوی هم سلاز نشلد و بسلیاری از این طاب 

گرایش هلای ملدرن پیلدا کردند. یعنلی درواقع 

دانش را کسلب کردند و نوع نگاه و زیست شلان 

تغییلر کلرد. همان گونله کله شلناخت عمیقلی 

نسلبت بله حلوزه، آمار حلوزه و تعلداد حوزویان 

دارم، علرض می کنلم کله طلبه هایلی کله نلگاه 

ملدرن دارنلد و در دانشلگاه را هلم بللد نیسلتند، 

بیشلتر از طلبه هایلی هسلتند کله بله دانشلگاه 

ورود پیلدا کرده انلد. طلبه هایلی هسلتند کله 

شیک گشتن شلان،  و  لباس پوشلیدن  نحلوه 

ملدرن حرف زدن شلان و در اینترنت بودن شلان 

کاملًا قابل مشلاهده اسلت. اصلًا اآلن یک نوع 

خللط هسلت. اکنلون بله یلک طلبه نجفلی نگاه 

می کنیلد و فکلر می کنیلد، از هیچ چیلز سلر در 

نملی آورد املا او در نجلف مسللط بله اینترنت و 

کامپیوتلر و امثلال آن اسلت. اصًا هیچ تازمی 

بیلن مدرن بلودن و بله تعبیلر شلما، زیسلت 

ملدرن پیداکلردن و دانشگاهی شلدن یلا نشلدن 

وجلود نلدارد. طلبه هایی کامًا سلنتی هسلتند 

کله زیسلت ملدرن پیلدا کرده انلد و دانشلگاهی 

هلم نبوده انلد. حتلی در همیلن دانشلگاه ها، 

طلبه هایلی کاملًا سلنتی وجود دارنلد. مثال آن 

مؤسسله املام خمینلی اسلت.

ایلن به عنلوان یلک انلگ مطلرح اسلت کله 
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طلاب دانشلگاه رفتله می زننلد. وللی این طلور 

نیسلت. مثلًا مرحلوم دکتلر فیرحلی جلسلات 

ایلام عاشلورا را تلرک نمی کلرد در حاللی که یک 

حلوزوی دانشلگاهی و ملدرن بود. آقای مرتضی 

دانش آموختله  معلروف،  منبلری  آقاتهرانلی، 

آمریکا و کاناداسلت. آقای دکتر رفیعی دانشلیار 

دانشلگاه المصطفلی اسلت. همین طلور از 

دیگر منبری های معروف مثل دکتر دارسلتانی 

و بسلیاری از منبری هلای درجله یلک که مدرک 

دانشلگاهی دارنلد. شلما نلگاه بله دانشلجویان 

دانشلگاه امام صلادق بیندازید؟ در عین این 

کله دانشلگاهی هسلتند، بسلیار تنلد و انقابلی 

هلم هسلتند. اصلًا هیلچ تازملی بیلن این دو 

نواندیلش  دانشلگاهی های  بعضلی  نیسلت. 

املا  دارنلد  رفتارهلای خاصلی هلم  مقلداری 

تازملی بیلن ایلن دو مطلرح نیسلت.

حـوزه: بلا توجله بله مجموعله 
این شلرایط و وضعیت و جایگاه 

و  از یک سلو  مراکلز تخصصلی 

دانشلگاه های حلوزوی از سلوی 

دیگلر، آینده را چگونه می بینید؟ 

استاد: حوزه ای که مدیریت آن 
بر عهده آیت اهلل اعرافی است، به 

این نیاز دارد که بیش تر به سمت 

و  کند  علوم حرکت  درخت واره 

حوزه را از انحصار فقه و اصول آزاد 

کند و با دانشگاه های حوزوی و 

رشته های دانشگاه های حوزوی 

یک نوع قرابت و اخوت برقرار 

به  کند. فکر می کنم حوزه کًا 

سمت تکثر و تنوع علوم برود. همان چیزی 

که هدف دانشگاه ادیان و مذاهب هم هست 

رفیق تر می شود.  این ها  با  حوزه  آینده،  در  و 

یعنی همین رشته های ادیانی و مذاهبی در 

حوزه هم ایجاد می شود. وقتی می بینند که ما 

پیش قراول این رشته ها بودیم، به ما نزدیک تر 

می شوند. رشته جامعه شناسی، روان شناسی، 

علوم سیاسی و مانند آن هم به حوزه خواهد 

آمد، اما به شکل حوزوی آن. مدارس تخصصی 

ایجاد  حوزه  در  رسانه  مثل  رشته هایی  برای 

می شود. در درخت واره علوم آیت اهلل اعرافی، 

هنر هم هست، علوم سیاسی، اقتصاد، ریاضی، 

منطق، منطق فازی، ادیان و مذاهب، کام و 

عرفان هم هست. درخت واره علوم است. آن 

می کند.  پیدا  گسترش  حوزه  در  درخت واره 

مدام می گویند پس شیخ عبدالکریم حائری 

مرحوم  و  ایشان  می شود؟  چه 

امام هم فلسفه خوانده بودند. 

سیداحمد خوانساری هم فلسفه 

می دانست. علمای سنتی ما هم 

فلسفه و عرفان بلد بودند. عامه 

طباطبایی ریاضی دان بود. حوزه 

به  حوزه.  آن  به  برمی گردد  ما 

تفسیر المیزان عامه طباطبائی 
نگاه کنید. ببینید چقدر با علوم 

مختلف ارتباط برقرار کرده است. 

ببینید  می رسد،  که  تاریخ  به 

چقدر  کهف  اصحاب  تاریخ  در 

بحث تاریخی کرده است. اصًا 

به  طباطبائی  عامه  احاطه  به 

همــان چیــزی کــه هدف دانشــگاه 
هســت  هــم  مذاهــب  و  ادیــان 
این هــا  بــا  حــوزه  آینــده،  در  و 
همیــن  یعنــی  می شــود.  رفیق تــر 
رشــته های ادیانــی و مذاهبــی در 
حــوزه هــم ایجــاد می شــود. وقتــی 
پیش قــراول  مــا  کــه  می بیننــد 
مــا  بــه  بودیــم،  رشــته ها  ایــن 
رشــته  می شــوند.  نزدیک تــر 
روان شناســی،  جامعه شناســی، 
علــوم سیاســی و ماننــد آن هــم بــه 
حــوزه خواهــد آمــد، امــا بــه شــکل 
حــوزوی آن. مــدارس تخصصــی 
بــرای رشــته هایی مثــل رســانه در 

می شــود. ایجــاد  حــوزه 

دانش هایی مثل ریاضیات و نجوم نگاه کنید و 

ببینید چطور تفسیر کرده است. وسعت علوم 

عامه فقط به فقه و اصول محدود نبوده است. 

انقاب  از  قبل  مطهری  شهید 

کتاب  جامعه شناسی  درباره 

جامعه  درباره  است.  نوشته 

اصًا  است.  نوشته  تاریخ  و 

تاریخ،  و  جامعه  اصالت  بحث 

بحث های شهید مطهری است. 

راجع به مباحث مختلف نوشته 

است. راجع به سکوالریسم حرف 

و  تعددگرایی  به  او  است.  زده 

دانش  دارد.  حرف  پلورالیزم 

ایشان محدود به فقه و اصول 

هم  همین  به خاطر  نیست. 

ماندگار شد. شیخ محمدکاظم 

تبریزی استاد آقای شب زنده دار 

و ابوالزوجه آقای فیاضی، 170 

نوشته  فقه  راجع به  جلد کتاب 

ایشان  حوزویان  شما  است. 

همه  را  مطهری  شهید  ولی  نمی شناسید،  را 

است.  علوم  گستردگی  دلیلش  می شناسند. 

دلیل انزوای فقه و اصول این است که بزرگانی 

در فقه و اصول در تاریخ ما و در همین تاریخ 

معاصر ما مطرح بوده اند که طلبه ها نوعًا آن ها 

را نمی شناسند. طلبه های یکی و دو دهه دیگر، 

شیخ جواد تبریزی را هم نخواهند شناخت، 

و  حسن زاده آملی  آیت اهلل  مثل  کسانی  ولی 

مصباح یزدی  آیت اهلل  و  جوادی آملی  آیت اهلل 

فراموش  مطهری  شهید  نمی شوند.  فراموش 

نمی شود. این هایی که معارف خواندند و به 

معارف دامن زدند، یعنی کسانی که از دایره 

فقه و اصول بیرون آمدند، فراموش نمی شوند. 

خاصه بگویم، محدود در فقه و 

اصول نشدند. این نه نیاز جامعه 

را برآورده می کند و نه ماندگاری 

در خود حوزه دارد و نه اصالت 

می دهد.  حوزه  به  قداستی  و 

سی درصد اسام، فقه و اصول 

احکام است.  فقه است؛ یعنی 

سی  درصد هم اخاق و سی درصد، 

اسام  ما  است.  اعتقادات 

اسام  کرده ایم  را  صددرصدی 

حوزه  می خواهیم  سی درصدی. 

تحویل  جامعه  به  سی  درصدی 

موفق  دلیل  همین  به  دهیم. 

دانشگاه های  لذا  نمی شویم. 

را  حوزه  تا  آمده اند  حوزوی 

صددرصدی کنند. این بد نیست 

که صدها رشته اخاق اسامی، 

فلسفه اخاق در دانشگاه ها باشد و در حوزه 

نباشد؟ البته این با درخت واره آیت اهلل اعرافی 

حل می شود، ولی حوزه آینده با این علوم آشتی 

می کند، چون حوزه متکثر و متنوع می شود و 

بعد به سراغ حوزه های مشترک خواهد رفت.

حـوزه: دربلاره نسلبت بیلن دانلش انسلانی و 
دانلش دینلی توضیحلی بفرماییلد.

اسـتاد: دانلش انسلانی بلرای یلک مسللمان، 
جلدای از دانلش دینی اش نیسلت. ما معتقدیم 

در دوران کوتاهلی اشلتباه کردیلم کله تکیله بلر 

را  صددرصــدی  اســالم  مــا 
ســی درصدی.  اســالم  کرده ایــم 
می خواهیــم حــوزه ســی  درصدی 
بــه  دهیــم.  تحویــل  جامعــه  بــه 
ــویم.  ــق نمی ش ــل موف ــن دلی همی
حــوزوی  دانشــگاه های  لــذا 
آمده انــد تــا حــوزه را صددرصــدی 
کننــد. ایــن بــد نیســت کــه صدهــا 
ــفه  ــالمی، فلس ــالق اس ــته اخ رش
اخــالق در دانشــگاه ها باشــد و 
در حــوزه نباشــد؟ البتــه ایــن بــا 
درخــت واره آیــت اهلل اعرافــی حــل 
بــا  آینــده  حــوزه  ولــی  می شــود، 
ایــن علــوم آشــتی می کنــد، چــون 
حــوزه متکثــر و متنــوع می شــود 
حوزه هــای  ســراغ  بــه  بعــد  و 

رفــت. خواهــد  مشــترک 
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فقله و اصلول کردیلم. ایلن میلراث حلوزه نجف 

اسلت. حلوزه نجلف هیلچ کاری بله کار جامعله 

نداشلت. شلهید صلدر تبلیلغ را در علراق ترویلج 

کلرد. ارتبلاط بیلن ملردم علراق و حلوزه را امثال 

شلهید صلدر برقلرار کردنلد، وگرنله حلوزه کاری 

بله ایلن امور نداشلت. بله اقدامات حلزب بعث 

هلم کاری نداشلت. حلزب بعلث حکومتلش را 

می کلرد و این هلا هلم در حلوزه، فقله را بحلث 

می کردنلد. 

حـوزه:   آیلا می تلوان فقله و اصلول را متحول 
کلرد تلا بتوانلد بله این نیازها پاسلخ دهد؟

اسـتاد: اصلًا حوزه فلسلفه و ماننلد آن، حوزه 
فقه و اصول نیست. من این حرف را قبول ندارم 

کله از داخلل فقله همه چیلز را دربیاورند. با این 

تفکلر مخالفلم کله می خواهنلد ریشله همه چیز 

را در فقله ببرنلد. اصلًا اخلاق هیلچ ربطلی بله 

فقله نلدارد. در ابتلدای رسلاله نوشلته اسلت که 

اعتقادات، تقلیدی نیسلت. فقه تقلیدی اسلت. 

ایلن ملرز آهنیلن را اول رسلاله گذاشلته اند کله 

اعتقلادات، تقلیلدی نیسلت ولی فقله، تقلیدی 

اسلت؛ بعلد بعضلی می گوینلد بایلد سیاسلت را 

از داخلل فقله درآورد؛ همله چیلز را بایلد از فقله 

درآورد. هر دانشلی قواعد خاص خودش را دارد. 

فلسلفه برای خودش اسلت، عرفان برای خودش 

اسلت، تفسلبر برای خودش اسلت. می گویند تا 

فقله نخوانلی، نمی توانلی مفسلر خوبی باشلی. 

ملا قلادر بله فهم این قبیل سلخنان نیسلتیم. 

حــوزه:  ارتبللاط علللوم بللا یکدیگللر را کلله 
کنیللم؟ قبللول  می توانیللم 

اسـتاد: ارتبلاط آری، املا این انحراف در حوزه 

اسلت، که فقه را اسلاس بگذارید و همه چیز را 

از دل فقله دربیاوریلد. ملا همیلن را می خواهیم 

بگوییلم. فقه، سلی درصد زندگی انسلان اسلت. 

ملا داعشلی نیسلتیم کله همه چیلز را شلریعتی 

بدانیم. 

حـوزه: آیلا در حلوزه ایلن آگاهلی ایجاد شلده 
اسلت؟ نظر آیت اهلل اعرافی دراین باره چیسلت؟

اسـتاد: ایشلان اگلر آگاهلی نداشلت، یلک 
درخلت واره ایجلاد نمی کرد که 360 رشلته در آن 

باشلد و یکی از آن ها فقه باشلد. ایشلان نه تنها 

آگاهلی دارد، بلکله مسللط اسلت. 

حـوزه: ایلن حاصل یک آگاهی دسلته جمعی 
است؟

اسـتاد: بله هرحلال همله اآلن بلر این موضوع 
مسللط و با آن آشلنا هسلتند. درخت واره فقه و 

حقوق و قضا، یک درخت واره است؛ درخت واره 

فلسلفه و کام؛ درخلت واره عرفلان؛ درخلت واره 

اقتصلاد، عللوم سیاسلی، هنر، هرکدام مسلتقل 

اسلت. ما منکر ارتباط نیسلتیم. مثًا اقتصاد با 

فقله ارتبلاط دارد. هنر در بسلیاری از موضوعات 

با فقه ارتباط دارد. رسلانه در بعضی موضوعات 

بلا فقله ارتبلاط دارد. یعنلی هلر چیلزی ممکلن 

اسلت یک تماسلی با فقه داشلته باشلد.

حلوزه: آیلا این درخت واره براسلاس نیازهای 

جامعه تنظیم شلده اسلت؟

اسلتاد: بلله؛ درخلت واره براسلاس نیازهلای 

جامعه شلکل گرفته اسلت. وقتی برای فلسلفه، 

هنلر، تفسلیر، عرفلان، عللوم اجتماعلی، عللوم 

سیاسلی، روان شناسلی، تعلیم و تربیت و مانند 

آن یلک فصلل گشلوده اند، معنای آن مشلخص 

اسلت. نبایلد الزاملًا حوزویلان را متهلم کنیلم 

کله ایلن مسلائل را نمی فهمنلد. نله؛ خلوب هم 

می فهمنلد. امثلال آیلت اهلل اعرافی خیلی خوب 

ایلن مسلئله را هلم می فهمنلد. 

در  هلم  فرهیختله ای  جملع 

اطرافلش هسلتند کله آن هلا هم 

این مسلائل را خلوب می فهمند. 

جنبله  ایلن  آیلا  حـوزه: 
انزواگرایانله ای کله اآلن در حوزه 

هسلت، متأثلر از نجلف اسلت؟

و  نجلف  از  متأثلر  اسـتاد: 
رشلته های نجلف اسلت. انزوای 

حلوزه بله دانلش حلوزه مرتبلط 

اسلت. فقیله فقلط نلگاه درونلی 

دارد و بله بیلرون کاری نلدارد 

و جامعله هلم حلوزه را تحویلل 

 . د نمی گیلر

آیللت اهلل  آرزوی  حــوزه: 
حائللری ایللن بللود کلله ادیللان در 

حللوزه تدریللس شللود. ایللن نللگاه 

پارادایمللی بللا نللگاه نجللف دارد؟

اسـتاد: وقتی بیداری اسامی 
یلا بله قلول خودشلان بهلار عربی 

ایجلاد شلد، ملن نگلران شلدم. 

گفتلم اگلر ایلن کاه سلرخ ها از 

االزهلر بله قلم بیاینلد و روبله روی ملا بنشلینند 

و بگوینلد می خواهیلم گفت وگلو کنیلم، چله 

کسلانی می خواهنلد بلا آن هلا گفت وگلو کنند؟ 

همین طلور درباره علملای تونس، لیبی، الجزایر 

و دیگلر کشلورهای اسلامی. 

حوزه: آیا خود االزهر هم تحوالت این چنینی 
به عنوان یک تجربه زیسته داشته است؟

اسـتاد: بله؛ اآلن االزهر دو بخش اسلت: یکی، 
جامعله االزهلر قدیلم اسلت کله 

دانشلگاه االزهر اسلت. دانشلگاه 

دانشلجوی  هلزار   127 االزهلر 

خارجی دارد و صدها رشته در آن 

دایلر اسلت. دیگری هلم در مرکز 

قاهلره جدیلد اسلت. بله هلر دو 

رفته ام و با تک تک بزرگان شلان 

دانشلگاهی  کلرده ام.  صحبلت 

بسلیار گسلترده اسلت. در همله 

کرده انلد.  پیلدا  ورود  دانش هلا 

شلیمی، ریاضلی و فیزیک دارند. 

در دانشلگاهی کله زیر نظر االزهر 

اسلت، ریاضلی، فیزیلک، طلب و 

دیگلر عللوم تدریلس می شلود. 

اسلت.  جاملع  دانشلگاه  یلک 

روسلتا  شلصت  هزار  می گفتنلد 

داریلم و بلرای ایلن شلصت هزار 

روحانلی  تأمیلن  پلول  روسلتا، 

نداریلم. للذا شلصت هزار املام 

جمعلة پزشلک تربیلت کرده ایلم 

کله هلم پزشلک باشلند و هلم 

جمعه هلا نملاز جمعله بخوانند. 

از ایلن تجربه هلا زیلاد دارم.

حـوزه: ایلن اتفلاق چلرا در شلیعه نمی افتلد؟ 
مثلًا چلرا حلوزه چنیلن کاری نمی کنلد؟

اسـتاد: آحلادش ایلن کار را کرده انلد، مثلًا ما 
صلد طلبله پزشلک داریم. ملوردی اتفلاق افتاده 

یکــی،  اســت:  بخــش  دو  االزهــر 
کــه  جامعــه االزهــر قدیــم اســت 
دانشــگاه االزهــر اســت. دانشــگاه 
دانشــجوی  هــزار   127 االزهــر 
خارجی دارد و صدها رشته در آن 
دایــر اســت. دیگــری هــم در مرکــز 
قاهــره جدیــد اســت. بــه هــر دو 
رفتــه ام و بــا تــک تــک بزرگان شــان 
دانشــگاهی  کــرده ام.  صحبــت 
بســیار گســترده اســت. در همــه 
کرده انــد.  پیــدا  ورود  دانش هــا 
شــیمی، ریاضــی و فیزیــک دارنــد. 
در دانشــگاهی کــه زیــر نظــر االزهــر 
اســت، ریاضــی، فیزیــک، طــب و 
می شــود.  تدریــس  علــوم  دیگــر 
اســت.  جامــع  دانشــگاه  یــک 
روســتا  شــصت  هزار  می گفتنــد 
داریــم و بــرای ایــن شــصت هزار 
روحانــی  تأمیــن  پــول  روســتا، 
امــام  شــصت هزار  لــذا  نداریــم. 
جمعــة پزشــک تربیــت کرده ایــم 
هــم  و  باشــند  پزشــک  هــم  کــه 
جمعه هــا نمــاز جمعــه بخواننــد. 

از ایــن تجربه هــا زیــاد دارم.
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املا به صلورت سلازمانی نخیر.

حـوزه: اجلازه دهیلد دربلاره بحلث معیشلت 
حوزویلان هلم چنلد کلمله ای صحبلت کنیلم. 

بلا تأسلیس مرکلز خدملات، در بنیلاد  شلما 

معیشلت طاب یک تحول عمیق ایجاد کردید، 

املا فکلر می کنلم همیشله یلک نلگاه درونلی و 

یک نگاه بیرونی نسلبت به این مسلئله داشلته 

اسلت. از لحلاظ درونلی ایلن مسلئله همیشله 

باقلی بلوده اسلت که اگر طلاب بخواهند با این 

وضعیلت درس بخواننلد، پلس چگونله زیسلت 

کننلد. از نلگاه بیرونی هلم بعضی می گویند چه 

لزوملی دارد کله این همله خدملات و امکانلات 

در اختیلار حوزویلان قلرار داده شلود؟ چلرا مثل 

دانشلگاهیان بلا آن هلا برخلورد نمی شلود؟ نظر 

شلما دراین خصلوص چیسلت؟

اسـتاد: نخسلت، بایلد ملرزی بین معیشلت و 
خدملات قائلل شلد. من مرکز خدمات تأسلیس 

کلردم نله مرکلز معیشلت. به شلدت هلم از این 

دفلاع می کنلم که بله دنبال خدملات بودم. من 

می گفتلم بیمله طلبله چله می شلود؟ درملان و 

بازنشسلتگی و ازکارافتادگلی اش چه می شلود؟ 

حوادث غیرمترقبه اش چه می شلود؟ مسلکنش 

چله می شلود؟ ملن دنبلال خدملات بله طلبه ها 

بودم و هیچ وقت به معیشلت کاری نداشلته ام 

و اآلن هلم نلدارم. مرکلز خدملات هیلچ نقلش 

و برنامله ای بلرای معیشلت نلدارد و نبایلد هلم 

داشلته باشلد. ملا از اول یلک حلوزه هدفمنلد 

بلرای هفلده تلا هجلده سلال تحصیلل تعریلف 

کردیم. گفتیم ابتدایش هجده سلالگی اسلت و 

انتهایش سلی وپنج سلالگی. حال ممکن اسلت 

طلبله ای بلا مدرک سلیکل طلبه شلود و شلانس 

بیشتری داشته باشد ولی از اول، محدد تعریف 

کردیلم. اآلن هلم الیحه هدفمندی خدمات مان 

را نوشلته ایم. در جبلر قدیلم مسلئله ای مطلرح 

بلود بله نلام تابلع و متغیلر. ما تابع هسلتیم نه 

متغیر. ما تابع حوزه علمیه هستیم. چون تابع 

هسلتیم و متغیر نیسلتیم، مشکل داریم. چون 

تابلع هسلتیم، نمی توانیلم تصمیلم بگیریلم. 

ملا در یلک مجموعله هسلتیم وللی خودملان 

هدفمنلد حرکلت می کنیلم. هدفمندی مان این 

اسلت کله هجلده سلال خدملات بله یلک طلبله 

می دهیلم. وللی ملا نمی توانیلم طلبله را از قلم 

بیلرون بفرسلتیم. از ابتلدا رشلته های حوزوی را 

تعریلف کردیلم و همین کار درخت واره آیت اهلل 

اعرافلی و رشلته ها و تخصص هلا را زمانلی کله 

در مرکلز خدملات بودیلم، با آن کله تخصص مان 

نبلود، انجلام دادیلم و گفتیلم طلبله بیاید درس 

بخواند و رشلته اش را مشلخص کند. می خواهد 

رسلانه ای شلود یلا تبلیغلی؟ می خواهلد مدرس 

شلود یلا محقلق؟ و بعد به سلراغ رشلته خودش 

بلرود. اسلتاد و ملدرس اگلر ملورد نیلاز اسلت 

بایلد بله تعلداد محلدود تربیت شلود نله این که 

هرکلس بگویلد می خواهم ملدرس فقه و اصول 

شلوم. بایلد حلد داشلته باشلد. وقتلی ملن سله 

نفلر شلاگرد مکاسلب دارم، چله فایلده ای دارد؟ 

این هلا همله بایلد تعریلف شلود. اسلتاد کسلی 

اسلت که شلاگرد دارد. استادی که نظام حوزه او 

را به عنلوان اسلتاد بشناسلد نه ایلن که خودش، 

خلودش را اسلتاد بخوانلد. باید حوزه شلخص را 

محقلق بدانلد نله این کله فقلط خلودش، خود را 

محقلق بداند. 

بنابرایلن ما مرکز خدماِت هدفمند راه اندازی 

کردیلم و معتقدیلم طلبه ای که مسلتحق کمک 

اسلت، مانند همان دانشلجویی اسلت که او هم 

مسلتحق کمک اسلت. دانشجو از اول لیسانس 

تلا آخلر دکترایلش واقعلًا یک قشلر آسلیب پذیر 

اسلت. یلا بایلد خانلواده اش او را حمایت کند یا 

جامعله یلا دوللت. طلبه هلم دقیقلًا همین طور 

اسلت. آن هلا هلم بایلد بعلد از ورود بله حلوزه 

علمیله قلم تا پایان سلی وپنج سلالگی حمایت 

شلوند. بعلد تکلیف شلان روشلن می شلود. اگلر 

هیئلت علملی آموزشلی یلا پژوهشلی حلوزه 

شلدند، حلوزه آن هلا را تحویلل می گیلرد و اگلر 

هیئلت علملی حلوزه نشلدند، بله دنبلال کار و 

رسلالت خودشلان می رونلد.

حـوزه: بلا توجله بله ایلن کله درصلد باالیی از 
مشلاغل مرتبلط بلا طاب، اشلباع شلده اسلت، 

تکلیلف ایلن طلبه هلا چیسلت؟ 

اسـتاد: در حال حاضر سلی هزار مسلجد بدون 
املام داریلم. آملوزش و پلرورش، یلک میلیلون 

دبیر دارد که طاب می توانند حدودًا در بیسلت 

رشلته تدریس کنند. 

حوزه: به مسلئله تدریس طاب در آموزش و 
پرورش اعتراض شلده اسلت و سخن شلان این 

اسلت کله ایلن افلراد، آملوزش الزم را ندیده اند. 

نظرتلان در این مورد چیسلت؟ 

اسـتاد: با دانشلگاه فرهنگیان هماهنگ شده 
اسلت کله ایلن طلاب بعلد از ایلن کله در یلک 

فرصلت مشلترک بلا دیگران در کنکور سراسلری 

قبول شلدند، یک سلال دوره ببینند. بقیه طاب 

هلم جایلگاه خلود را پیلدا می کننلد. همله کله 

نمی تواننلد شلیخ عبدالکریلم حائری شلوند. او 

در علرض دو سله سلال سلطح را تملام کلرد. اگلر 

هلر طلبله رشلته خلود را بخواند، مشلکلش حل 

می شلود. مثلل رسلانه یلا عللوم سیاسلی و بازار 

کار بلرای آن هلا وجود دارد. مثًا در بحث رسلانه 

بلازار کار بسلیار خوبلی وجلود دارد. 


