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گونه نهاد در کنار حوزه علمیه شکل گرفت .یکی

شـیعی نیـز به همین منوال بـود؛ یعنی علمای

مراکـز تخصصـی حـوزه و دیگری دانشـگاههای

مـا نیـز هـم نجـوم ،ریاضـی ،فیزیـک و شـیمی

حـوزوی اسـت .بـه نظر جنابعالـی این دو نهاد

ً
اصال
میخواندنـد و هـم فقه ،تفسـیر و فلسـفه.

دنبال داشـتهاند؟

محدودیتـی در زمینـه علـوم مختلـف نداشـت.
حاکمـان و قدرتمنـدان بعـد از

اسـتاد :بسـم اهلل الرحمـن
الرحیـم .ایـن بحـث ،مسـئلهای
بسـیار ریشـهای اسـت .ابتـدا
میخواهـم بحـث علـوم جدیـد
و علـوم قدیـم را مطـرح کنـم و
ببینیـم حـوزه چـه نگاهـی بـه

تبـار هـمزیـســیت

علوم قدیم و علوم جدیـد
درحــوزههـــای علــمــیـــه

علـوم مختلـف داشـته اسـت.
االشـارات والتنبیهـات خواجـه
نصیرالدیـن طوسـی سـه جلـد
اسـت .مالحظـه میفرماییـد که
علـوم طبیعـی ،الهـی و ریاضـی
یکجـا تدریس میشـده اسـت.
در کتاب هـای بوعلـی سـینا هم
همیـن تقسـیمبندی وجـود
دارد .الهیـات ،شـفا ،طبیعیات و

بـه بهانـه نـگاه راهبـردی رهبـری بـه تحول در حـوزه ،در این شـماره قرار اسـت به موضـوع تحول در
حـوزه بپردازیـم .حجتاالسلام والمسـلمین سیدابوالحسـن نـواب ،رئیس دانشـگاه ادیـان و مذاهب
ازجملـه حوزویـان پرتالش در حوزههای مختلف از جمله خدمترسـانی به طالب اسـت .وی پیشگام
تحوالتـی در حـوزه شـده اسـت که ایشـان را تبدیـل به چهـرهای منحصربهفرد در حوزه نموده اسـت.
معیشـت طالب و دانشـگاههای حوزوی ازجمله موضوعاتی اسـت که وی دسـتی در آن داشته و صاحب
تأثیر بودهاند .وی خود را فردی رسـانهای و دوسـتدار و در ارتباط با رسـانه میداند و میکوشـد بدون
پـروا نظـرات و افـکارش را از طریـق ارتبـاط بـا رسـانهها و فضای مجازی بـا دیگران در میـان بگذارد.
ازایـن رو« ،مجلـه حـوزه» در این شـماره گفت وگویی ترتیـب داده که فرا دیدتان میباشـد.

ریاضیـات .ایـن وضعیـت یعنی
همراهـی علـوم طبیعـی و عقلی
و تحصیـل آن از سـوی طالبـان

دانشـــگاه تهـــران بـــه دســـتور
رضـــا شـــاه راهانـــدازی شـــد.
بنیانگـــذاران فکـــری ،فلســـفی
و اعتقـــادی دانشـــگاه تهـــران
در ســـال  ،1314همگـــی از علمـــا
بودنـــد .مـرحــــوم محـمدکــــاظم
عص ــار ،مرح ــوم گرج ــی ،مرح ــوم
الهـــی قمشـــهای ،مــــرحوم
شـــهیدی کـــه درس خـــارج
میخوانـــد و معمـــم بـــود و بعـــد
ت ــرک لب ــاس ک ــرد ،مرح ــوم گرج ــی
بـــه همینشـــکل ،جنـــاب آقـــای
ســـیفی کـــه از هممباحثـــان
آیـــتاهلل آذریقمـــی بـــود و در
دانشـــکده الهیـــات ،فقـــه و
اصـــول تدریـــس میکـــرد ،بـــه
همینشـــکل ،از علمـــای بـــزرگ
ته ــران بودن ــد؛ چ ــه معم ــم و چ ــه
غیرمعم ــم .بس ــیاری از ای ــن اف ــراد
راخـــودماز نزدیـــکدیـــدهبـــودم.

قـرون وسـطی دیدنـد کـه اگـر
علوم ،یککاسـه باشـد و عنصر و
مجموعـه علـم بخواهد در مقابل
ظلـم ،حکومـت و حاکمیـت و
زیادهخواهیهـای

حاکمـان

بسـیار

برایشـان

بایسـتد،

خطرنـاک اسـت .لـذا در غـرب
ایـن تفکیـک را صـورت دادنـد و
دانشـگاههای علـوم تجربی را در
مقابـل علـوم دینـی قـرار دادنـد.
ایـن قصـه در غرب سـابقهای
طوالنـی دارد و در جهـان
اهلسـنت هـم حدیثـی طوالنی
دارد .بـه عبارتـی ،علـم را بـه علم
دینـی و علـم غیردینـی تفکیـک
کردنـد و کوشـیدند ایـن دو را در
تقابـل قـرار دهنـد .امـا در ایـران

علـم در حوزههـای علمـی سـ ّنی

هـم این مسـئله ماجرایـی دارد.

و شـیعه و نیـز حوزههـای علمی

دانشـگاه تهـران بـه دسـتور رضـا

مسـیحی و یهـودی نیـز مطـرح بـوده اسـت .تـا

شاه راهاندازی شد .بنیانگذاران فکری ،فلسفی

قبـل از قـرون وسـطی در حوزههای مسـیحیان،

و اعتقـادی دانشـگاه تهـران در سـال ،1314

هـم هیئـت و ریاضیـات ،و هـم فقـه ،اصـول،

همگـی از علمـا بودنـد .مرحـوم محمدکاظـم

فلسـفه و تفسـیر کتـاب مقـدس و نیز شـریعت

عصـار ،مرحـوم گرجی ،مرحوم الهی قمشـهای،
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حـوزه :پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی ،دو

خودشـان تدریـس میشـد .شـرایط در مـدارس
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

گرجـی بـه همینشـکل ،جنـاب آقـای سـیفی

کردند و دانشـگاهی شـدند .دکتر دینانی ،دکتر

انعکاسـش بـه اینجا هم رسـید .یعنی الهیات

کـه از هممباحثـان آیـتاهلل آذر یقمـی بـود و

اعوانـی و مرحـوم دکتر مهدی محقق هم ،طلبه

را از طبیعیـات ،ریاضیـات ،و علوم پزشـکی جدا

مصباحیـزدی .مرحـوم مصباحیزدی در آن زمان

در دانشـکده الهیـات ،فقـه و اصـول تدریـس

بودنـد و بـا طلبگی به دانشـگاه رفتند و تحصیل

کردند.

در مؤسسه در راه حق شروع کرد به آموزشدادن.

میکـرد ،بـه همینشـکل ،از علمای بزرگ تهران

کردند .از سـال  1320تا  1357شـاید صد فاضل

در ایـن دوره کـه فرمودیـد ،علیرغـم ارتبـاط

دفتر همکار یهای حوزه و دانشـگاه هم شـروع

بودنـد؛ چـه معمـم و چه غیرمعمم .بسـیاری از

برجسـته حـوزوی بـه دانشـگاه رفتنـد و مـدرک

علمـا بـا دانشـگاه ،ایـن ارتبـاط بیشتـر بـر سـر

ایـن افـراد را خـودم از نزدیـک دیـده بـودم.

گرفتنـد .مهمتـر از همـه ،دکتـر مهـدی حائـری

موضوعات مطرح در حوزه بوده اسـت با قرائت

بـه فعالیـت کـرد .کار از آنجـا اسـتارت خـورد.
ً
اتفاقـا مرحـوم مصباحیـزدی همیـن بحثها را

شـهریور  1320تصدیـق مدرسـین مطـرح

پسـر آیتاهلل حائری بنیانگذار حوزه که او هم

دانشـگاهی از آن؛ امـا امـروز ،علومـی مثـل

مطـرح کردنـد ،یعنـی جامعهشناسـی ،حقوق و

شـد .بـه یکسـری از علمـا بـا همیـن مـدارک

در دانشـگاه تحصیـل کرد .ایـن خیلی پیام دارد

سیاسـت و جامعهشناسـی مـورد توجـه اسـت.

علـوم سیاسـی .هـر روز هم اسـتادان دانشـگاه

حوزویشان ،تصدیق مدرسی و تصدیق اجتهاد

کـه پسـر بنیانگـذار حـوزه علمیـه قم بـه طرف

در ایـن مـورد توضیـح بفرماییـد.

میآمدند و ایشـان با همتی باال هشـت صبح تا

دادنـد و بهراحتـی بـه مراکـز علمـی راه یافتنـد.

دانشگاه میرود و شروع به تحصیل در دانشگاه

آقـای جعفریـان در کتـاب یادنامـه مرحـوم

میکنـد .در زمـان خود ما هـم آقای حجازی که

و تعطیلـی دانشـگاهها مطـرح

سـیدهادی خسروشـاهی ،لیسـت کسـانی کـه

در دفتـر مقـام معظـم رهبری هسـت ،از شـهید

شـد .صحبـت ایـن بـود کـه

تصدیـق مدرسـی و تصدیـق اجتهـاد گرفتنـد،

بهشـتی و شـهید قدوسـی اجـازه گرفـت و بـه

میگفتنـد دانشـگاه بـه علـوم

آورده اسـت .تطبیق سـطح سـه و چهار که االن

دانشـگاه تهـران رفـت و جامعهشناسـی خواند.

غربـی کـه زاییـده فکـر غربـی

انجام میشـود ،در آن زمان هم انجام میشـد.

آقای پارسـانیا هم لیسـانس جامعهشناسـی از

اسـت ،احتیاجـی نـدارد .یـادم

مـوج دیگـر مربـوط بـه دهـه  30و  40شمسـی
ً
مجـددا حوزویان به دانشـگاه راه پیدا
اسـت کـه

دانشـگاه تهران دارد .بسـیاری از این بزرگان به
ً
اصال جدایی ،آنطور که تصور
دانشـگاه رفتند و

هسـت سـتاد انقلاب فرهنگـی
بـه حضـور امـام رسـیدند .آن

کردند .یعنی همین طلبههایی که قم هسـتند،

میشـود ،بیـن حـوزه و دانشـگاه وجود نداشـته

زمان دکتر سـروش ،دکتر حسـن

مقاطعـی را در دانشـگاه درس میخواندنـد.

اسـت .بهعبارتدیگـر زمانـی که دو سـههزارنفر

ازجملـه اینهـا میتـوان بـه آیـتاهلل واعظزاده

در حـوزه تحصیـل میکردنـد ،دویسـت الـی

حبیبـی ،دکتـر شـمس آلاحمـد
ً
ظاهـرا
(بـرادر جلال آلاحمـد) و

اشـاره کـرد کـه مـدرک دکتـری گرفـت .آیتاهلل

چهارصـد فاضـل حـوزوی در دانشـگاه هـم

آقـای مهدویکنـی ،دکتـر علـی

مفتح ،شـهید بهشتی مرحوم آیتاهلل شانهچی،

مشـغول بـه تحصیـل بودند.

شـریعتمداری ،آقای خوشـبخت

بعـد از انقلاب ،بالفاصلـه انقلاب فرهنگـی

شـهید باهنر ،شـهید آشـتیانی ،شـهید موسوی،

در دوره پهلـوی اول ،اکثـر ایـن علمـا بـا

ـدر دوره کوتاهیـ و یک شـخص

مرحـوم حجتـی ،مرحـوم حسـینی کـه برنامـه

دانشـگاه در ارتبـاط بودنـد امـا بـا دانـش جدید

دیگـر عضو سـتاد بودند .حضرت

اخلاق در خانوادهشـان معـروف بـود ،مرحـوم

ارتباطـی نداشـتند و بیشتـر در دانشهایـی

امام در این دیدار فرمودند که در

روزبـه ،مرحـوم احمـد احمـدی؛ آقـای ناطـق

تحصیـل کردنـد کـه در حـوزه هـم مطـرح بـوده

علـوم تجربـی و پزشـکی از غرب

نـوری و آقـای کروبـی که لیسـانس گرفتند هم
ازجملـه همیـن حوزویـان بودنـد .لذا بسـیاری

ً
مثلا وارد طبیعیـات نشـدند.
اسـت امـا

در دوره پهلـوی اول کـه دیگـر حـوزه مجالـی

اسـتفاده کنیـد و اشـکالی نـدارد
ولی در علوم انسـانی از خودمان

دوازده کالس داشـت و بعد برای ناهار به منزل
ً
مجددا از سـاعت یک
میرفـت و

دانشــگاه بــه علــوم غربــی کــه
زاییــده فکــر غربــی اســت،
احتیاجــی نــدارد .یــادم هســت
ســتاد انقــاب فرهنگــی بــه
حضــور امــام رســیدند .آن زمــان
دکتــر ســروش ،دکتــر حســن
حبیبــی ،دکتــر شــمس آلاحمــد
ً
(بــرادر جــال آلاحمــد) و ظاهــرا
آقــای مهدویکنــی ،دکتــر علــی
شــریعتمداری ،آقــای خوشــبخت
ـدر دوره کوتاهــیـ و یــک شــخص
دیگــر عضو ســتاد بودنــد .حضرت
امــام در ایــن دیــدار فرمودنــد کــه
در علــوم تجربــی و پزشــکی از
غــرب اســتفاده کنیــد و اشــکالی
نــدارد ولــی در علــوم انســانی از
خودمــان اســتفاده کنیــد چــون
خودمــان بنیانگــذار ایــن علــوم
بودهایــم و متنــش را هــم شــرح
دهیــد.

و نیـم کالسهـا شـروع میشـد
و تـا مغـرب ادامـه مییافـت.
ایشـان یکسـره همه مباحثی را
که ریشـه در این رشتهها داشت،
بیـان میکـرد .کتابهایـش هم
در همان زمان منتشـر شـد ،مثل
مبانی جامعهشناسـی اسالمی و
مبانی فلسـفه سیاسـی اسالمی.
بسـیاری از اسـتادان در آن زمان
بسـیار پرشـور و پرحـرارت بودنـد
و دانشـگاهها هـم تعطیـل بـود.
لـذا میآمدنـد و در ایـن دورههـا
شـرکت میکردنـد.
مسـئله بعـدی اینکـه یـک
انقالبی شـد و با نسـل تشـنهای
روبـهرو شـد امـا به ضـرس قاطع
میتـوان گفـت فقـه و اصـول
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و معمـم بـود و بعـد تـرک لبـاس کـرد ،مرحـوم

مـدارک لیسـانس ،فوقلیسـانس و دکتـرا اخـذ

خطکـش و فاصلهگـذاری را غـرب بنـا نهـاد و

علوم بودهایم و متنش را هم شـرح دهید .بعد
ً
مشـخصا هـم گفتنـد کـه برویـد پیـش مرحوم
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مرحـوم شـهیدی کـه درس خـارج میخوانـد

از علمـا بـه دانشـگاه معقـول و منقـول رفتنـد و

نداشـت .آن علوم را به دانشـگاه آوردند اما این

اسـتفاده کنیـد چـون خودمـان بنیانگـذار این
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مسـئله جامعه ،از آن روز تا امروز ،فقه و اصول

میدهـم ولـی هیـچ فایدهای نـدارد و اینها به

اگـر دانشـگاه برونـد ،صبـح تـا شـب کالس و

سـردمداران ایـن کار بودنـد .ایشـان هـم بـه

نیسـت .در قانـون اساسـی ،تمـام پسـتهایی

کار گرفتـه نمیشـوند ،چـون حـوزه بـه اینقـدر

ُمراجع و دانشـجو دارند .شـئون اجتماعیشـان

همیـن علـت دسـت بـه ایـن کار زدنـد تـا ایـن

کـه نیـاز اسـت مسـئول آن ،فقیـه باشـد ،چنـد

سـطح سـه و چهـار حـوزوی نیاز نـدارد.

هم رعایت میشـود .دیگر کسـی به طلبهای که

نیـاز و خلأ را برطـرف کننـد.

حـوزه :چـه شـد کـه حـوزه خودش احسـاس

اسـتاد دانشـگاه است ،نمیگویند بیکار و سربار

دانشهـای جدیـد گاهـی بـا آن هویـت

جامعه و فالن .بنابراین یکسـری از دلسـوزان

حوزوی همسـاز نشـد و بسـیاری از این طالب

رئیـس قـوه قضائیـه ،دادسـتان کل ،و اعضـای

اسـتاد :حـوزه بـه سـمت ایـن مسـائل نرفت.

حـوزه ،وارد ایـن مسـیر شـدند .خـود من رئیس

گرایشهـای مـدرن پیـدا کردند .یعنـی درواقع

مجلـس خبـرگان .البتـه بحث مجلـس خبرگان

یعنـی هیچوقـت مرکزیـت حـوزه یـک قـدم در

هیئـت مدیـره مرکـز خدمات حوزه هسـتم .اگر

دانش را کسـب کردند و نوع نگاه و زیستشـان

هـم فـرق میکنـد .چراکـه در خبـرگان اول کـه

جهـت دانشـگاه برنداشـت ،بلکـه حوزویانی که

بـه حـوزه عالقـهای نداشـتم ،قبـل از تأسـیس

تغییـر کـرد .همان گونـه کـه شـناخت عمیقـی

قانـون اساسـی را نوشـتند ،همـه اعضـا ،فقیـه

جامعه و نیاز جامعه را میشـناختند ،میدیدند

دانشـگاه ادیـان و مذاهـب ،مرکـز خدمات حوزه

نسـبت بـه حـوزه ،آمار حـوزه و تعـداد حوزویان

نبودنـد .بلـه ،الزم اسـت در مسـئله فقاهـت

کـه ایـن درسهـا کافـی نیسـت .روزی کـه

را راهانـدازی نمیکـردم .مـن ماهیـت حـوزوی

دارم ،عـرض میکنـم کـه طلبههایـی کـه نـگاه

ولیفقیـه چنـد کارشـناس فقـه در مجلـس

آیتاهلل سـبحانی بـرای رونمایی از کتاب «امام

و عالقهمنـدی و دلسـوزی بـه حـوزه داشـتهام

مـدرن دارنـد و در دانشـگاه را هـم بلـد نیسـتند،

خبرگان حضور داشـته باشـند اما در بحثهایی

صـادق و مذاهـب اهلسـنت» بـه دانشـگاه

کـه اول مرکـز خدمـات و بعـد ،دانشـگاه ادیـان

بیشـتر از طلبههایـی هسـتند کـه بـه دانشـگاه

مثـل مدیـر و مدبربـودن و دیگـر جهـات والیت

ً
اصلا نیـازی نیسـت کـه همـه
فقیـه چطـور؟

ادیـان و مذاهـب آمـده بـود ،بـه بنـده گفـت

و مذاهـب را تأسـیس کـردهام .لـذا جمعـی از

ورود پیـدا کردهانـد .طلبههایـی هسـتند کـه

چطـور شـما درحالیکـه هفتنفـر در هـر رشـته

افـراد سـنتی عالقهمنـد و بـا اصالـت حـوزوی

نحـوه لباسپوشـیدن و شیکگشتنشـان،

روحانـی باشـند .بایـد خبـره باشـند .این نقصی

ظرفیـت داریـد ،سـی صدنفر ثبتنـام میکننـد،

دیدنـد کـه فایـده ندارد و آن دانشـی که در حوزه

مـدرن حرفزدنشـان و در اینترنتبودنشـان

اسـت در قانـون خبـرگان .بـه هرحـال کشـور

امـا مؤسسـه مـا کـه صـد دانشـجو ظرفیـت

تدریـس میشـود ،هیـچ تطبیقی با نیـاز بیرون

بـه ایـن تعـداد فقیـه نیـازی نـدارد و متأسـفانه

دارد ،هفتادنفـر ثبتنـام میکننـد؟ نـام مراکـز

ندارد .بنابراین مجبور شـدند دسـت به تأسـیس

خلـط هسـت .اکنـون بـه یـک طلبه نجفـی نگاه

حـوزه هـم فقـط بـر فقه و اصـول تأکید میکند.

تخصصـی را دانشـگاه حـوزوی نگذاریـد .اینها

رشـتههایی بزنند که مکمل حوزه باشـد و بتواند

میکنیـد و فکـر میکنیـد ،از هیچچیـز سـر در

بنابرایـن رفتهرفتـه ایـن شـکاف عمیقتـر

دانشـگاه حوزوی نیسـتند .بـرای اینکه همین

مشـکالت حـوزه را حـل کنـد .بنابرایـن شـروع

نمـیآورد امـا او در نجـف مسـلط بـه اینترنت و

میشـود و قابـل حـل هـم نیسـت .یعنـی حوزه

مؤسسه کالم آیتاهلل سبحانی ،از قدمای مراکز

کردنـد بـه تأسـیس دانشـگاههای حـوزوی.

پسـت اسـت؟ از تعـداد انگشـتان دسـت هـم
کمتر اسـت .شـش تن فقهای شـورای نگهبان،

کـرد کـه بایـد سـراغ ایـن مسـائل برود؟

ً
ً
اصلا اآلن یک نوع
کاملا قابل مشـاهده اسـت.

ً
اصال هیچ تالزمی
کامپیوتـر و امثـال آن اسـت.

را بـه انـزوا میکشـاند .بنابرایـن افـرادی مثـل

تخصصـی اسـت کـه بـه آن اقبال نمیشـود .به

حـوزه :ایـن ضـرورت سیاسـی اجتماعـی را

بیـن مدر نبـودن و بـه تعبیـر شـما ،زیسـت

مرحـوم آیتاهلل مصباحیزدی که ریشـه حوزوی

هیـچ مؤسسـه تخصصـی دیگـری هـم اقبـال

توضیـح دادیـد .آیـا موجی کـه در رابطه با علوم

مـدرن پیداکـردن و دانشگاهیشـدن یـا نشـدن

دارنـد ،مرحـوم آیـتاهلل مهدویکنـی ،آیـتاهلل

نمیشـود .فقط از قضا اسـتقبال میشود آنهم
ً
نهایتـا از آن شـغل درمیآیـد؛
بهخاطـر اینکـه

انسـانی اسلامی بـه وجود آمـد در این که حوزه

ً
کامال سـنتی هسـتند
وجـود نـدارد .طلبههایی

خـودش متولـی دانشـگاهی شـود نقشـی دارد،

کـه زیسـت مـدرن پیـدا کردهانـد و دانشـگاهی

بهعنـوان یـک مرجـع سـنتی ،دفتـر تبلیغـات

ولـی بـه هیچکـدام اقبـال نمیشـود .اما طالبی

اسلامی و دیگـر مراکـز مشـابه دیدند که کسـی

هسـتند که منز لشـان را میفروشـند تا بتوانند

کـه در آن در حـوزه دیـن بحـث شـود؟
ً
مخصوصـا آنچـه نهادهایی مثل
اسـتاد :بلـه؛

هـم نبودهانـد .حتـی در همیـن دانشـگاهها،
ً
کاملا سـنتی وجود دارنـد .مثال آن
طلبههایـی

رو به آنها نمیآورد .کسـی رو به علوم حوزوی

شـهریه دانشـگاه ادیـان و مذاهـب را پرداخـت

دفتـر تبلیغـات اسلام انجـام دادند ،بخشـی از

مؤسسـه امـام خمینـی اسـت.

یعنـی فقـه و اصـول میآورد ،چـون به آن نیازی

کننـد .شـهریه میدهنـد و درس میخواننـد و

دغدغهشـان بـود .مرحوم آیـتاهلل مصباحیزدی

ر یشـهری و مرحـوم آیـتاهلل موسـویاردبیلی

ایـن بهعنـوان یـک انـگ مطـرح اسـت کـه

شماره هشتم و نهم

بزنـگاه صحبـت مـن اینجاسـت که پنـج درصد

 75گفتنـد کـه مـن مجـوز سـطح سـه و چهـار

هم مشـکل معطلبودنشـان؛ چراکـه میدانند

تأمیـن متـون دینـی و دانشهـا داشـت ،از
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حتـی مسـئله پنـج درصد مردم ایـران هم نبود.

نیسـت .اینجا بود که مرحوم هاشـمی در سـال

بعد ،هم مشـکل معیشتشـان حل میشـود و

هـم خودشـان بـه خاطـر نیـازی که حـوزه برای
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که هدف دانشگاه ادیان و مذاهب هم هست

ببینید چطور تفسیر کرده است .وسعت علوم

معارف دامن زدند ،یعنی کسانی که از دایره

ایـام عاشـورا را تـرک نمیکـرد در حالـی که یک

و در آینده ،حوزه با اینها رفیقتر میشود.

عالمه فقط به فقه و اصول محدود نبوده است.

فقه و اصول بیرون آمدند ،فراموش نمیشوند.

حـوزوی دانشـگاهی و مـدرن بود .آقای مرتضی

یعنی همین رشتههای ادیانی و مذاهبی در

شهید مطهری قبل از انقالب

آقاتهرانـی ،منبـری معـروف ،دانشآموختـه

حوزه هم ایجاد میشود .وقتی میبینند که ما

درباره

کتاب

آمریکا و کاناداسـت .آقای دکتر رفیعی دانشـیار

پیشقراول این رشتهها بودیم ،به ما نزدیکتر

نوشته است .درباره جامعه

دانشـگاه المصطفـی اسـت .همینطـور از

میشوند .رشته جامعهشناسی ،روانشناسی،

دیگر منبر یهای معروف مثل دکتر دارسـتانی

علوم سیاسی و مانند آن هم به حوزه خواهد

بحث اصالت جامعه و تاریخ،

و بسـیاری از منبر یهـای درجـه یـک که مدرک

آمد ،اما به شکل حوزوی آن .مدارس تخصصی

بحثهای شهید مطهری است.

دانشـگاهی دارنـد .شـما نـگاه بـه دانشـجویان

برای رشتههایی مثل رسانه در حوزه ایجاد

راجعبه مباحث مختلف نوشته

دانشـگاه امام صـادق بیندازید؟ در عین این

میشود .در درخت واره علوم آیتاهلل اعرافی،

است .راجعبه سکوالریسم حرف

کـه دانشـگاهی هسـتند ،بسـیار تنـد و انقالبـی
ً
اصلا هیـچ تالزمـی بیـن این دو
هـم هسـتند.

هنر هم هست ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،ریاضی،

زده است .او به تعددگرایی و

منطق ،منطق فازی ،ادیان و مذاهب ،کالم و

پلورالیزم حرف دارد .دانش

نیسـت .بعضـی دانشـگاهیهای نواندیـش

عرفان هم هست .درخت واره علوم است .آن

ایشان محدود به فقه و اصول

مقـداری رفتارهـای خاصـی هـم دارنـد امـا

درخت واره در حوزه گسترش پیدا میکند.

نیست .بهخاطر همین هم

تالزمـی بیـن ایـن دو مطـرح نیسـت.

مدام میگویند پس شیخ عبدالکریم حائری

ماندگار شد .شیخ محمدکاظم

چه میشود؟ ایشان و مرحوم

تبریزی استاد آقای شبزندهدار

امام هم فلسفه خوانده بودند.

و ابوالزوجه آقای فیاضی170 ،

سیداحمد خوانساری هم فلسفه

جلد کتاب راجعبه فقه نوشته

میدانست .علمای سنتی ما هم

است .شما حوزویان ایشان

فلسفه و عرفان بلد بودند .عالمه

را نمیشناسید ،ولی شهید مطهری را همه

فلسفه اخالق در دانشگاهها باشد و در حوزه

طباطبایی ریاضیدان بود .حوزه

میشناسند .دلیلش گستردگی علوم است.

نباشد؟ البته این با درخت واره آیتاهلل اعرافی

ما برمیگردد به آن حوزه .به

دلیل انزوای فقه و اصول این است که بزرگانی

حل میشود ،ولی حوزه آینده با این علوم آشتی

تفسیر المیزان عالمه طباطبائی
نگاه کنید .ببینید چقدر با علوم

در فقه و اصول در تاریخ ما و در همین تاریخ
ً
نوعا آنها
معاصر ما مطرح بودهاند که طلبهها

میکند ،چون حوزه متکثر و متنوع میشود و

مختلف ارتباط برقرار کرده است.

را نمیشناسند .طلبههای یکی و دو دهه دیگر،

به تاریخ که میرسد ،ببینید

شیخ جواد تبریزی را هم نخواهند شناخت،

در تاریخ اصحاب کهف چقدر

ً
اصال
بحث تاریخی کرده است.

ولی کسانی مثل آیتاهلل حسنزادهآملی و

اسـتاد :دانـش انسـانی بـرای یـک مسـلمان،

آیتاهلل جوادیآملی و آیتاهلل مصباحیزدی

جـدای از دانـش دینیاش نیسـت .ما معتقدیم

به احاطه عالمه طباطبائی به

فراموش نمیشوند .شهید مطهری فراموش

در دوران کوتاهـی اشـتباه کردیـم کـه تکیـه بـر

حـوزه :بـا توجـه بـه مجموعـه
این شـرایط و وضعیت و جایگاه
مراکـز تخصصـی از یکسـو و
دانشـگاههای حـوزوی از سـوی
دیگـر ،آینده را چگونه میبینید؟
استاد :حوزهای که مدیریت آن
بر عهده آیتاهلل اعرافی است ،به
این نیاز دارد که بیشتر به سمت
درخت واره علوم حرکت کند و
حوزه را از انحصار فقه و اصول آزاد
کند و با دانشگاههای حوزوی و
رشتههای دانشگاههای حوزوی
یک نوع قرابت و اخوت برقرار
ً
کال به
کند .فکر میکنم حوزه

همــان چیــزی کــه هدف دانشــگاه
ادیــان و مذاهــب هــم هســت
و در آینــده ،حــوزه بــا اینهــا
رفیقتــر میشــود .یعنــی همیــن
رشــتههای ادیانــی و مذاهبــی در
حــوزه هــم ایجــاد میشــود .وقتــی
میبیننــد کــه مــا پیشقــراول
ایــن رشــتهها بودیــم ،بــه مــا
نزدیکتــر میشــوند .رشــته
جامعهشناســی ،روانشناســی،
علــوم سیاســی و ماننــد آن هــم بــه
حــوزه خواهــد آمــد ،امــا بــه شــکل
حــوزوی آن .مــدارس تخصصــی
بــرای رشــتههایی مثــل رســانه در
حــوزه ایجــاد میشــود.

جامعهشناسی

ً
اصال
و تاریخ نوشته است.

خالصه بگویم ،محدود در فقه و
مــا اســام صددرصــدی را
کردهایــم اســام ســیدرصدی.
میخواهیــم حــوزه س ـیدرصدی
بــه جامعــه تحویــل دهیــم .بــه
همیــن دلیــل موفــق نمیشــویم.
لــذا دانشــگاههای حــوزوی
آمدهانــد تــا حــوزه را صددرصــدی
کننــد .ایــن بــد نیســت کــه صدهــا
رشــته اخــاق اســامی ،فلســفه
اخــاق در دانشــگاهها باشــد و
در حــوزه نباشــد؟ البتــه ایــن بــا
درخــتواره آیـتاهلل اعرافــی حــل
میشــود ،ولــی حــوزه آینــده بــا
ایــن علــوم آشــتی میکنــد ،چــون
حــوزه متکثــر و متنــوع میشــود
و بعــد بــه ســراغ حوزههــای
مشــترک خواهــد رفــت.

اصول نشدند .این نه نیاز جامعه
را برآورده میکند و نه ماندگاری
در خود حوزه دارد و نه اصالت
و قداستی به حوزه میدهد.
سی درصد اسالم ،فقه و اصول
فقه است؛ یعنی احکام است.
سیدرصد هم اخالق و سیدرصد،
اعتقادات

ما

است.

اسالم

صددرصدی را کردهایم اسالم
سیدرصدی .میخواهیم حوزه
سیدرصدی به جامعه تحویل
دهیم .به همین دلیل موفق
نمیشویم.

لذا

دانشگاههای

حوزوی آمدهاند تا حوزه را
صددرصدی کنند .این بد نیست
که صدها رشته اخالق اسالمی،

بعد به سراغ حوزههای مشترک خواهد رفت.
حـوزه :دربـاره نسـبت بیـن دانـش انسـانی و
دانـش دینـی توضیحـی بفرماییـد.

شماره هشتم و نهم

طلاب دانشـگاه رفتـه میزننـد .ولـی اینطـور
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ً
مثلا مرحـوم دکتـر فیرحـی جلسـات
نیسـت.

سمت تکثر و تنوع علوم برود .همان چیزی

دانشهایی مثل ریاضیات و نجوم نگاه کنید و

نمیشود .اینهایی که معارف خواندند و به
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نداشـت .شـهید صـدر تبلیـغ را در عـراق ترویـج

بگوییـم .فقه ،سـیدرصد زندگی انسـان اسـت.

میفهمنـد .امثـال آیـتاهلل اعرافی خیلی خوب

کـرد .ارتبـاط بیـن مـردم عـراق و حـوزه را امثال

مـا داعشـی نیسـتیم کـه همهچیـز را شـریعتی

ایـن مسـئله را هـم میفهمنـد.

شـهید صـدر برقـرار کردنـد ،وگرنـه حـوزه کاری

بدانیم.

جمـع فرهیختـهای هـم در

بـه ایـن امور نداشـت .بـه اقدامات حـزب بعث

حـوزه :آیـا در حـوزه ایـن آگاهـی ایجاد شـده

اطرافـش هسـتند کـه آنهـا هم

هـم کاری نداشـت .حـزب بعـث حکومتـش را

اسـت؟ نظر آیتاهلل اعرافی دراینباره چیسـت؟

این مسـائل را خـوب میفهمند.

میکـرد و اینهـا هـم در حـوزه ،فقـه را بحـث

اسـتاد :ایشـان اگـر آگاهـی نداشـت ،یـک

جنبـه

میکردنـد.
حـوزه :آیـا میتـوان فقـه و اصـول را متحول
کـرد تـا بتوانـد بـه این نیازها پاسـخ دهد؟

ً
اصلا حوزه فلسـفه و ماننـد آن ،حوزه
اسـتاد:

فقه و اصول نیست .من این حرف را قبول ندارم

حـوزه:

آیـا

ایـن

درخـتواره ایجـاد نمیکرد که  360رشـته در آن

انزواگرایانـهای کـه اآلن در حوزه

باشـد و یکی از آنها فقه باشـد .ایشـان نهتنها

هسـت ،متأثـر از نجـف اسـت؟

آگاهـی دارد ،بلکـه مسـلط اسـت.
حـوزه :ایـن حاصل یک آگاهی دسـتهجمعی
است؟

اسـتاد :متأثـر از نجـف و
رشـتههای نجـف اسـت .انزوای
حـوزه بـه دانـش حـوزه مرتبـط

کـه از داخـل فقـه همه چیـز را دربیاورند .با این

اسـتاد :بـه هرحـال همـه اآلن بـر این موضوع

اسـت .فقیـه فقـط نـگاه درونـی

تفکـر مخالفـم کـه میخواهنـد ریشـه همهچیز
ً
اصلا اخلاق هیـچ ربطـی بـه
را در فقـه ببرنـد.

مسـلط و با آن آشـنا هسـتند .درخت واره فقه و

دارد و بـه بیـرون کاری نـدارد

حقوق و قضا ،یک درخت واره است؛ درخت واره

و جامعـه هـم حـوزه را تحویـل

فقـه نـدارد .در ابتـدای رسـاله نوشـته اسـت که

فلسـفه و کالم؛ درخـتواره عرفـان؛ درخـتواره

نمیگیـر د .

اعتقادات ،تقلیدی نیسـت .فقه تقلیدی اسـت.

اقتصـاد ،علـوم سیاسـی ،هنر ،هرکدام مسـتقل

حــوزه:

آرزوی

آیــتاهلل

ً
مثال اقتصاد با
اسـت .ما منکر ارتباط نیسـتیم.

حائــری ایــن بــود کــه ادیــان در

اعتقـادات ،تقلیـدی نیسـت ولی فقـه ،تقلیدی

فقـه ارتبـاط دارد .هنر در بسـیاری از موضوعات

حــوزه تدریــس شــود .ایــن نــگاه

اسـت؛ بعـد بعضـی میگوینـد بایـد سیاسـت را

با فقه ارتباط دارد .رسـانه در بعضی موضوعات

پارادایمــی بــا نــگاه نجــف دارد؟

از داخـل فقـه درآورد؛ همـه چیـز را بایـد از فقـه

بـا فقـه ارتبـاط دارد .یعنـی هـر چیـزی ممکـن

اسـتاد :وقتی بیداری اسالمی

درآورد .هر دانشـی قواعد خاص خودش را دارد.

اسـت یک تماسـی با فقه داشـته باشـد.

ایـن مـرز آهنیـن را اول رسـاله گذاشـتهاند کـه

فلسـفه برای خودش اسـت ،عرفان برای خودش
اسـت ،تفسـبر برای خودش اسـت .میگویند تا
فقـه نخوانـی ،نمیتوانـی مفسـر خوبی باشـی.
مـا قـادر بـه فهم این قبیل سـخنان نیسـتیم.
حــوزه :ارتبــاط علــوم بــا یکدیگــر را کــه
میتوانیــم قبــول کنیــم؟
اسـتاد :ارتبـاط آری ،امـا این انحراف در حوزه

حـوزه :آیـا این درختواره براسـاس نیازهای
جامعه تنظیم شـده اسـت؟

یـا بـه قـول خودشـان بهـار عربی
ایجـاد شـد ،مـن نگـران شـدم.

بهعنوان یک تجربه زیسته داشته است؟
اسـتاد :بله؛ اآلن االزهر دو بخش اسـت :یکی،
جامعـه االزهـر قدیـم اسـت کـه

االزهــر دو بخــش اســت :یکــی،
جامعــه االزهــر قدیــم اســت کــه
دانشــگاه االزهــر اســت .دانشــگاه
االزهــر  127هــزار دانشــجوی
خارجی دارد و صدها رشته در آن
دایــر اســت .دیگــری هــم در مرکــز
قاهــره جدیــد اســت .بــه هــر دو
رفتـهام و بــا تــک تــک بزرگانشــان
صحبــت کــردهام .دانشــگاهی
بســیار گســترده اســت .در همــه
دانشهــا ورود پیــدا کردهانــد.
شــیمی ،ریاضــی و فیزیــک دارنــد.
در دانشــگاهی کــه زیــر نظــر االزهــر
اســت ،ریاضــی ،فیزیــک ،طــب و
دیگــر علــوم تدریــس میشــود.
یــک دانشــگاه جامــع اســت.
میگفتنــد شــصتهزار روســتا
داریــم و بــرای ایــن شــصتهزار
روســتا ،پــول تأمیــن روحانــی
نداریــم .لــذا شــصتهزار امــام
جمعــة پزشــک تربیــت کردهایــم
کــه هــم پزشــک باشــند و هــم
جمعههــا نمــاز جمعــه بخواننــد.
از ایــن تجربههــا زیــاد دارم.

گفتـم اگـر ایـن کالهسـر خها از

اسـتاد :بلـه؛ درخـتواره براسـاس نیازهـای

االزهـر بـه قـم بیاینـد و روبـهروی مـا بنشـینند

جامعه شـکل گرفته اسـت .وقتی برای فلسـفه،

و بگوینـد میخواهیـم گفتوگـو کنیـم ،چـه

هنـر ،تفسـیر ،عرفـان ،علـوم اجتماعـی ،علـوم

کسـانی میخواهنـد بـا آنهـا گفتوگـو کنند؟

سیاسـی ،روانشناسـی ،تعلیم و تربیت و مانند

همینطـور درباره علمـای تونس ،لیبی ،الجزایر

آن یـک فصـل گشـودهاند ،معنای آن مشـخص

و دیگـر کشـورهای اسلامی.

دانشـگاه االزهر اسـت .دانشـگاه
االزهـر  127هـزار دانشـجوی
خارجی دارد و صدها رشته در آن
دایـر اسـت .دیگری هـم در مرکز
قاهـره جدیـد اسـت .بـه هـر دو
رفتهام و با تک تک بزرگانشـان
صحبـت کـردهام .دانشـگاهی
بسـیار گسـترده اسـت .در همـه
دانشهـا ورود پیـدا کردهانـد.
شـیمی ،ریاضـی و فیزیک دارند.
در دانشـگاهی کـه زیر نظر االزهر
اسـت ،ریاضـی ،فیزیـک ،طـب و
دیگـر علـوم تدریـس میشـود.
یـک دانشـگاه جامـع اسـت.
میگفتنـد شـصتهزار روسـتا
داریـم و بـرای ایـن شـصتهزار
روسـتا ،پـول تأمیـن روحانـی
نداریـم .لـذا شـصتهزار امـام
جمعـة پزشـک تربیـت کردهایـم
کـه هـم پزشـک باشـند و هـم
جمعههـا نمـاز جمعـه بخوانند.

از ایـن تجربههـا زیـاد دارم.
حـوزه :ایـن اتفـاق چـرا در شـیعه نمیافتـد؟

ً
مثلا چـرا حـوزه چنیـن کاری نمیکنـد؟

ً
مثلا ما
اسـتاد :آحـادش ایـن کار را کردهانـد،

صـد طلبـه پزشـک داریم .مـوردی اتفـاق افتاده

شماره هشتم و نهم

اسـت .حـوزه نجـف هیـچ کاری بـه کار جامعـه

از دل فقـه دربیاوریـد .مـا همیـن را میخواهیم

کـه ایـن مسـائل را نمیفهمنـد .نـه؛ خـوب هم

حوزه :آیا خود االزهر هم تحوالت اینچنینی
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فقـه و اصـول کردیـم .ایـن میـراث حـوزه نجف

اسـت ،که فقه را اسـاس بگذارید و همه چیز را

ً
الزامـا حوزویـان را متهـم کنیـم
اسـت .نبایـد
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حوزویـان هـم چنـد کلمـهای صحبـت کنیـم.

کردیـم .اآلن هـم الیحه هدفمندی خدماتمان

کردیـم و معتقدیـم طلبهای که مسـتحق کمک

حوزه :به مسـئله تدریس طالب در آموزش و

شـما بـا تأسـیس مرکـز خدمـات ،در بنیـاد

را نوشـتهایم .در جبـر قدیـم مسـئلهای مطـرح

اسـت ،مانند همان دانشـجویی اسـت که او هم

پرورش اعتراض شـده اسـت و سخنشـان این

معیشـت طالب یک تحول عمیق ایجاد کردید،

بـود بـه نـام تابـع و متغیـر .ما تابع هسـتیم نه

امـا فکـر میکنـم همیشـه یـک نـگاه درونـی و

متغیر .ما تابع حوزه علمیه هستیم .چون تابع

مسـتحق کمک اسـت .دانشجو از اول لیسانس
ً
واقعـا یک قشـر آسـیبپذیر
تـا آخـر دکترایـش

اسـت کـه ایـن افـراد ،آمـوزش الزم را ندیدهاند.

یک نگاه بیرونی نسـبت به این مسـئله داشـته

هسـتیم و متغیر نیسـتیم ،مشکل داریم .چون

اسـت .از لحـاظ درونـی ایـن مسـئله همیشـه

تابـع هسـتیم ،نمیتوانیـم تصمیـم بگیریـم.

اسـت .یـا بایـد خانـوادهاش او را حمایت کند یا
ً
دقیقـا همینطور
جامعـه یـا دولـت .طلبه هـم

اسـت کـه ایـن طلاب بعـد از ایـن کـه در یـک

باقـی بـوده اسـت که اگر طلاب بخواهند با این

مـا در یـک مجموعـه هسـتیم ولـی خودمـان

اسـت .آنهـا هـم بایـد بعـد از ورود بـه حـوزه

فرصـت مشـترک بـا دیگران در کنکور سراسـری

وضعیـت درس بخواننـد ،پـس چگونـه زیسـت

هدفمنـد حرکـت میکنیـم .هدفمندیمان این

علمیـه قـم تا پایان سـیوپنج سـالگی حمایت

قبول شـدند ،یک سـال دوره ببینند .بقیه طالب

کننـد .از نـگاه بیرونی هـم بعضی میگویند چه

اسـت کـه هجـده سـال خدمـات بـه یـک طلبـه

شـوند .بعـد تکلیفشـان روشـن میشـود .اگـر

هـم جایـگاه خـود را پیـدا میکننـد .همـه کـه

لزومـی دارد کـه اینهمـه خدمـات و امکانـات

میدهیـم .ولـی مـا نمیتوانیـم طلبـه را از قـم

هیئـت علمـی آموزشـی یـا پژوهشـی حـوزه

نمیتواننـد شـیخ عبدالکریـم حائری شـوند .او

در اختیـار حوزویـان قـرار داده شـود؟ چـرا مثل

بیـرون بفرسـتیم .از ابتـدا رشـتههای حوزوی را

شـدند ،حـوزه آنهـا را تحویـل میگیـرد و اگـر

در عـرض دوسـه سـال سـطح را تمـام کـرد .اگـر

دانشـگاهیان بـا آنهـا برخـورد نمیشـود؟ نظر

تعریـف کردیـم و همین کار درختواره آیتاهلل

هیئـت علمـی حـوزه نشـدند ،بـه دنبـال کار و

هـر طلبـه رشـته خـود را بخواند ،مشـکلش حل

شـما دراینخصـوص چیسـت؟

اعرافـی و رشـتهها و تخصصهـا را زمانـی کـه

رسـالت خودشـان میرونـد.

میشـود .مثـل رسـانه یـا علـوم سیاسـی و بازار

اسـتاد :نخسـت ،بایـد مـرزی بین معیشـت و

در مرکـز خدمـات بودیـم ،با آنکـه تخصصمان

حـوزه :بـا توجـه بـه ایـن کـه درصـد باالیی از

خدمـات قائـل شـد .من مرکز خدمات تأسـیس

نبـود ،انجـام دادیـم و گفتیـم طلبـه بیاید درس

مشـاغل مرتبـط بـا طالب ،اشـباع شـده اسـت،

کـردم نـه مرکـز معیشـت .به شـدت هـم از این

بخواند و رشـتهاش را مشـخص کند .میخواهد

تکلیـف ایـن طلبههـا چیسـت؟

دفـاع میکنـم که بـه دنبال خدمـات بودم .من

رسـانهای شـود یـا تبلیغـی؟ میخواهـد مدرس

اسـتاد :در حال حاضر سـیهزار مسـجد بدون

میگفتـم بیمـه طلبـه چـه میشـود؟ درمـان و

شـود یـا محقـق؟ و بعد به سـراغ رشـته خودش

امـام داریـم .آمـوزش و پـرورش ،یـک میلیـون

بازنشسـتگی و ازکارافتادگـیاش چه میشـود؟

بـرود .اسـتاد و مـدرس اگـر مـورد نیـاز اسـت

حوادث غیرمترقبهاش چه میشـود؟ مسـکنش

بایـد بـه تعـداد محـدود تربیت شـود نـه این که

چـه میشـود؟ مـن دنبـال خدمـات بـه طلبهها

هرکـس بگویـد میخواهم مـدرس فقه و اصول

بودم و هیچوقت به معیشـت کاری نداشـتهام

شـوم .بایـد حـد داشـته باشـد .وقتـی مـن سـه

و اآلن هـم نـدارم .مرکـز خدمـات هیـچ نقـش

نفـر شـاگرد مکاسـب دارم ،چـه فایـدهای دارد؟

و برنامـهای بـرای معیشـت نـدارد و نبایـد هـم

اینهـا همـه بایـد تعریـف شـود .اسـتاد کسـی

داشـته باشـد .مـا از اول یـک حـوزه هدفمنـد

اسـت که شـاگرد دارد .استادی که نظام حوزه او

بـرای هفـده تـا هجـده سـال تحصیـل تعریـف

را بهعنـوان اسـتاد بشناسـد نه ایـن که خودش،

کردیم .گفتیم ابتدایش هجده سـالگی اسـت و

خـودش را اسـتاد بخوانـد .باید حوزه شـخص را

انتهایش سـیوپنج سـالگی .حال ممکن اسـت

محقـق بدانـد نـه اینکـه فقـط خـودش ،خود را

نظرتـان در این مورد چیسـت؟
اسـتاد :با دانشـگاه فرهنگیان هماهنگ شده

ً
مثال در بحث رسـانه
کار بـرای آنهـا وجود دارد.

بـازار کار بسـیار خوبـی وجـود دارد.
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حـوزه :اجـازه دهیـد دربـاره بحـث معیشـت

بیشتری داشته باشد ولی از اول ،محدد تعریف

ِ
خدمات هدفمند راهاندازی
بنابرایـن ما مرکز

رشـته تدریس کنند.

شماره هشتم و نهم

امـا به صـورت سـازمانی نخیر.

طلبـهای بـا مدرک سـیکل طلبه شـود و شـانس

محقـق بداند.

ً
حدودا در بیسـت
دبیر دارد که طالب میتوانند
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