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سالها بود كه ديدار حوزويان با رهبري را انتظار مي كشيديم؛ انتظاري تلخ كه هر چه طوالني تر مي شد،  اين نتيجه گيري را 
همگاني تر مي كرد: »آقا از حوزه دلخور است!« هر چند كساني بودند كه وضعّيت را به گونه اي دوست داشتني توجيه نمايند؛  اّما 
برگزاري ديدار و محتواي آن، كاِخ توجيه را كنگره كنگره فرو ريخت. لحن خطاب و عتاب ايشان، فضا را آن چنان بر حاضرين 

و غائبين سنگين كرد كه شوق زيارت و ذوق ارادت، به خجلتي پنهان درآميخت.
و فرداي آن روز، كساني بودند كه براي غفلت و بي تفاوتي عمدي شان، چاره اي كارآمد بجويند؛ تأويل و نقِل گزينشي و 

مصادره به مطلوِب بيانات رهبري؛ و البّته سر در امتداد راه خويش گرفتن، به قّوت!
و كساني بودند كه طوماِر بايدها و نبايدها را با ادبّيات اعتراض آميزشان به بديهّيات مستند كنند و ديگر هيچ؛ دست بسته 
بر كناري نشستن و به هر كس تاختن و دليلي ديگر بر حّقانّيِت بُريدنشان از حوزه، يافتن؛ و البّته حضوري ُپررنگ در محيطي 

ُپردرآمدتر و با ابّهت تر و ...!
و كساني كه به گود آمدند -اّما يك سونگرانه و انحصارطلبانه و عجوالنه و سهل انگارانه و ...- چند صباحي، فضا را ُپرغوغا 

مي آرايند و به زودي در عزلِت نو ميدي  مي آرامند؛ و البّته فيلسوفانه از امتناِع اصالح و ارتفاِع ادراكشان، داِد سخن مي ُسرايند.
و كساني نيز بودند و هستند كه با تدبير و استقامت، از نشيب و فرازها به قصد افقي كه چشم به راهشان است، ُپراميد 

مي گذرند.
*   *   *

مگر نه اينست كه تنها مرجع مطمئّن در راهبري جامعه بر اساس دين،  حوزه هاي علمّيه اند؟ پس به استناد كدام حّجت قاطع، 
از اين مرجعّيت  دست بشوييم؟ آنان كه از تمام دين، دل به فقِه فردي اش سپرده اند و آنان كه راه حّل مسائل جامعه را در نظرات 
گيدنز و پوپر و ... مي جويند، به اجراي توافقي نانوشته مشغول اند: سكوالريسم عملي؛ پذيرش اينكه دين را به خلوِت شخص با 

خدا تقليل بايد داد و ادارة جامعه و جهان را از عقل خودبنياِد بشري و مكاتب ماّدي غرب بايد خواست.
*   *   *

هيچ به پيامدهاي طرح چندبارة بحث تحّول و اصالح در حوزه و شكسِت هربارة آن انديشيده ايم؟ سرخوردگي و يأسي را 
كه در بدنة حوزه، بعضًا شاهدش هستيم، چه كسي غرامت مي ِكشد؟ گويا بسياري پذيرفته اند كه حوزه را نمي شود تغيير داد. 

دوستي مي گفت: »امام راحل، جامعه و جهان را انقالبي كرد؛ ولي در حوزه نتوانست كاري از پيش بَبرد!«
و معلوم است كه هر چه در پاسخ اين سرخوردگي ها و افسردگي ها، از اصالتهاي حوزه بگوييم، طفره رفته ايم؛ چه اينكه او 
نيز تمامش را قبول دارد. او نيز مي پذيرد كه امام راحل و امثال او، در بستر همين حوزه باليده اند؛ او نيز اذعان دارد كه پاك ترين 
اساتيد و مقّدس ترين كتابها را در همين حوزه مي تواند بيابد؛ او نيز موافِق ماست كه تنها از همين حوزه بايد انتظاِر يد بيضا 

داشته باشد و بس.
*   *   *

به راستي، چه خصلتي در نهاد حوزه نهفته كه اين گونه در تحّوِل زمان شناسانه، ُسست و ناكارآست؟ مي شود از برخي صفات 

رّد پا گم شده در برف؛ روايت اين است
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مثبت او نام بُرد كه:
- چون حّجتمند و قاعده گراست، تا مبنا و نتيجة راه، روشن و قطعي نباشد، تَن نمي دهد. آري؛  اين از نيكي هاي اوست كه 

در پذيرِش تغييرات، بايد به حّجّيت و بايستگي برسد.
- چون معركة آراء و ميدان تكّثر نظرات است، از جواز مطلقًا تا عدم جواز مطلقًا، صاحب انديشه دارد و در ميان اين همه 

تشّتت و تعّدد، توافِق نسبي نيز بسيار بعيد مي نمايد.
... -

اّما آيا تمام مشكل به اين مسائل مربوط مي شود؟ ريشة برخي نپذيرفتن حّجّيت ها و اختالف نظرات، در كجاست؟ چرا برخي 
تحّوالت كه نزد عّده اي، استكمالي واضح است، در چشم گروه ديگر، استحاله اي نابخشودني جلوه مي كند؟

بايد پذيرفت كه ناآگاهي از زمان و مسائل آن، آفتي است كه گريبـان بسياري را گرفته و نظراتي اين چنين مي آفريند. در 
حقيقت، مقّدمات يقين به لزوِم تصلّب بر بعضي قالبها و هنجارها را، بي اّطالعي از جريان كلّي تحّوالت در دنياي جديد شكل 

مي دهد و راِه شكستن اين يقين نيز، بر هم زدن مقّدمات آنست.
البّته اين سخن به معناي پذيرش هر آنچه به نام تحّول عرضه مي شود، نيست؛ چه بسا راه حلّ  هايي كه حوزه را از داشته هاي 
هزارساله اش تهي سازد و آن را به مقلّدي ظاهرالصالح از غرب و مدلهاي پوشالي اش مبّدل سازد؛ كما اينكه در برخي عرصه ها، 
در كمال تأّسف،  چنين شاهديم. آري؛ بين جمود و هرزه بافي، راه سومي نيز تصوير مي پذيرد؛  تا ِكي به مرحلة تصديق و تحّقق 

درآيد!
از ديگر عواملي كه حوزه را در پذيرش تحّوالت، ُسست و ناكارآمد ساخته، احتياط هاي ترس آميز و دل سپردگي به وضع 
موجود است. هميشه اين سؤال براي عّده اي مطرح بوده و هست: »از كجا معلوم كه آنچه پديد خواهدآمد، از آنچه اكنون داريم،  

نكوتر باشد؟ فَالُْوقوُف ِعنَد الُشبُهاِت، َخْيٌر ِمَن االْقتِحام في الَْهَلكات!«
و به اين عوامل بايد بي تفاوتي و مسئولّيت ناشناسي عّده اي و موقعّيت پسندي و عافيت طلبي عّده اي ديگر را هم افزود. گروه 
اّول، در اقاليم الفاظ ُپرگره و عوالم اصطالحات زدة خويش، سر خوش اند و گروه دوم، در بيم از كف دادِن جايگاه اكنونشان،  سر 
در جبين؛ نه صداي ُخردشدن استخوانهاي ديِن مردم در البه الي چرخ دنده هاي تجّدد و تمّدن غرب، گوش جماعت اّول را 

مي خراشد و نه نداي پرهيز از دنيا و آخرت گرايي دين، در قلب جماعت دوم، لرزه مي افكند.
*   *   *

امروز ريشة بخشي از خودكم بيني ها در بين طاّلب و نگاه هاي كج مردم و مهاجرت از حوزه و ... را در همين فضا بايد 
جست وجو كرد. بي انصافي است كه خاستگاه تمامي اين موارد را در رذائل اخالقي و دنيازدگي و ... خالصه كنيم و پرونده را 

مختومه نماييم.
طلبه اي كه دردمند از مسائل محيط و اميدوار به اصالح خود و جامعه، پاي به حوزه مي گذارد، پس از چندي با مشاهدة 
فضايي كه در اين نوشتار آمد، اشتياقش را از دست رفته مي بيند؛ هوّيت خويش را به عنوان يك طلبه گم مي كند و اسوه و 
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آرمانش را در جايي غير از حوزه و حوزوياِن اصيل مي جويد. آيا مصاديق اين معضل عظيم، آشنا و ُپرشمار نيست؟
*   *   *

بسيار شنيده ايم از بي حوصلگي طلبه ها در طي طريـق و سلوك سبيل؛ و اينكه اگر صبر و استقامت اين مسير را مي داشتند؛  
»َو أْن لَِو اْستَقاموا َعـَلي الطريَقـة َلَْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقًا«؛ به چشمه ساري مي رسيدند كه آب حيات و درمان دردهاي اجتماع را 
در آن مي يافتند. اّما اين طلبه حّق دارد بپرسد: »از اين مدل،  نمونه اي به ثمر نشسته نيز معّرفي مي كنيد؟ چند طلبه سي سال و 
چهل سال به شيوة رايج حوزه، درس خوانده و اكنون براي جامعه نظرّيه پردازي مي كند، به گونه اي كه توليدات او ِصرفًا برخاسته 
از نظام كنوني باشد؟ و نه فقط نظام آموزشي و كتب درسي كه مهمّ  تر از آن، نظام پژوهشي و اخالقي و قواعد هنجاري و 

معيشتي و ...«
به تمسخر و ظلمت  او  را در  نوآوري  نبوغ و  را مي بيند كه شعلة هر  اساتيدش  از سوي ديگر، تندخويي و تحقير برخي 
مي كشاند؛ با اين توجيه كه مبادا پيش بزرگان فقه و اصول ما، احساِس اجتهاِد زودرس نمايد و بدين گونه مقلّدپروري -البّته در 

سطح تقليدي عالمانه تر!- را پيشة خويش ساخته اند.
و در صفوف شهرّيه،  اين حقارت و حراِج آبرو را تكميل مي كند و حسرت آلود به دانش پژوهان ساير مراكز آموزشي مي نگرد 

كه با سطح دانايي بسيار نازل تر از او، حمله دار كوهي از شأنّيت ها و احترامات فائقه اند!
و در كنار همة اينها، تحـّكم قواعد هنجاري پوسيده اي را تاب مي آورد كه تنها بر رشتة فقه و اصول -كه البّته بسيار مهّم و 
حياتي است- عنوان علمّيت را صدق مي دهد؛ آن هم تنها بـر مسائل سابِق فقهي كه منّقح و مدّون شده باشد؛ و إاّل پژوهشگري 

ز القاب به سخره گرفته مي شود. ـُ در مسائل فراواِن امروز و آفاق گستردة پيِش رو، حّتي بعضًا با تناب
*   *   *

َعلَم واليت و  اين جهت كه  از  نه فقط  براي حوزة علمّيه است؛  امروز وجود مقام معّظم رهبري، يك فرصت گران قدر 
حكومت اسالمي را بر دوش مي ِكشد؛ بلكه چون فقيهي زمان شناس و عالمي دردمند و كارشناسي آينده نگر است. خود از متن 
حوزه برخاسته و معضالت امروز جامعه و جهان را تا بُِن استخوان چشيده است. حوزه چه بخواهد و چه نخواهد، براي ماندن و 
باليدن،  سخت نيازمند رهنمودهاي ايشان است و اگر در پيمودِن راهي كه راهبر مي نماياند،  تعلّل ورزد، عاقبت و آينده اي جز 

انزواي بيشتر در پيش نخواهدداشت.
آيا همراهي حوزة علمّيه با حكومت اسالمي بايد مثل همراهي ساير نهادها و سازمانهاي سياسي و اجتماعي باشد؟ بيانّيه اي 
بدهد و تظاهراتي شركت كند؟ امروز كدام هدايت نظري و نرم افزاري از اينجا بر مي خيزد؟ حوزه اي كه در نرم افزار و چشم انداِز 

خويش مانده است، چطور مي تواند اين سيل عظيـم توّقعات و انتظارات حكومتي و جهاني را پاسخگو باشد؟
طرحي نو در انداختن بايد؛ و به لطف خدا و عنايات ولّي مطلقش)عج( امروز در بدنة حوزه، شاهد باليدن و اعتالي نسلي 

هستيم كه عن قريب اين رسالت سترگ را محّقق خواهندساخت. حوزه را تحّولي عظيم، در پيش است.
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همة ما در ايجاد تحّول، مسئوليم
ديدار مسئولين ادارة امور پژوهشي طاّلب و نشريّة خشت اّول، با حضرت آيت اهلل العظمي نوري همداني

اشاره:
روز شهادت امام حسن عسكري)ع(؛

محّل قرار، دفتر آيت اهلل العظمي نوري همداني.
وقتي رسيديم، روضه بود. اّول فكركردم قرار است ديدار عمومي 
داشته باشيم؛ اّما روضه كه تمام شد، ايشان به يك اتاق كوچك رفتند 

و ما را هم به آنجا راهنمايي كردند.
هماهنگ كنندة جلسات، چند بار مؤّدبانه تذّكرداد كه عّده اي هم در 
طبقة باال، منتظر ديدار با حضرت آيت اهلل هستند؛ سعي كنيد 10 دقيقه 

بيشتر طول نكشد.
يكي از بّچه ها كمي توضيح داد كه ما كه هستيم و چه مي كنيم.

ايشان بعد از مقّدمات اّولّيه اي كه خواهيدخواند، دست در قبا بُرده، 
آن  روي  را  حوزه  مسائل  و  مشكالت  كه  مي گشتند  برگه اي  دنبال 

نوشته بودند؛ برگه را بيرون آوردند...
از  كه  مفرطي  ناراحتي  و  مي شمردند  بر  كه  دردهايي  و  داغ  اّما 

البه الي كالمشان شعله مي كشيد، رشتة كالم را ذوب كرد...
در حالي كه پيش چشمان حسرت زده مان، برگه را دوباره در جيب 

قبا مي گذاشتند، از كساني گله كردند كه خواهيدخواند.

مسائل مربوط به حوزه، زياد است كه بنده بعضي از آنها را به طور 
خالصه خدمت شما عرض مي كنم؛ روزي رهبر معّظم انقالب  اسالمي، 
و  بيان كردم  را  مطالب  اين  ايشان،  براي  بنده  و  تشريف آوردند  اينجا 

فرمودند: »اينها، حرفهاي دل ماست.«

پيش  براي سي  چهل سال  اآلن،  مهّم حوزة  فضالي 
و  حوزه  وحدت  مسئلة  مثل  هم  مشكل  اين  هستند... 
مسئولين،  بايد  نمي شود.  حـّل  صحبت  با  دانشگاه، 
بايد  و  تشكيل دهند  مسئله  اين  حّل  براي  جلساتي 

فكري عملي براي اين كار كنند.

به  وقتي  هستم؛  قم  در  قمري(  شمسي)1362   1322 سال  از  بنده 
مشغول  در همدان  آن،  از  قبل  و  مي  خواندم  رسائل  و  قوانين  آمدم،  قم 
تحصيل بودم. از آن تاريخ به بعد، شغل مهّم بنده، درس گفتن  است؛ منتها 
در زمان آيت اهلل بروجردي)رحمت اهلل عليه(، هم درس  مي خواندم و هم 

درس  مي گفتم.
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در گذشته، محور اصلي حوزه، تقوا و علم و دّقت و بررسي در مسائل 
علمي بود؛ ولي متأّسفانه امروزه در حوزه، ديگر مانند سابق، آن علم گرايي 
و غور و دّقت و عنايت و توّجه شاگردان به درس، مخصوصًا در طلبه هاي 
جوان عزيـز، وجود ندارد و اين شوق، خيلي كم شده كه اثر آن را هم 
مي بينيم؛ قباًل در حوزه ها و حّتي در شهرهاي مختلف، رجالي از علماي 
آنها  براي  جايگزيني  بزرگان،  اين  رحلت  از  پس  اآلن  كه  بودند  بزرگ 
عقب  نظر،  اين  از  و  ندارد  را  گذشته  مثل  توليد  آن  ديگر  حوزه  نيست. 
مانده و  اين مسئله، يكي از نگراني ها و دردهاي بزرگ شده كه خود شما، 

تفصيلش را مي دانيد.

مسئولين باالي حـوزه، با طلبه هايي مثِل ما اصاًل تماس 
شايد  بنده  بفهمند.  را  ما  دردهاي  واقعاً  تا  نمي گيرند 
نديده ام.  را  آنها  از  هيچ كدام  كه  است  مّدت طوالني 
مقام معـّظم رهبري فرمودند كه من سفارش كرده ام 
با  يك مرتبه،  ده روز  حّداقّل  يا  يك مرتبه  هفته اي  آنها 

شما تماس بگيرند؛ ولي ما كه آنها را نمي بينيم!

به نظر من، اّولين كاري كه شما بايد انجام دهيد، اين است كه اين 
مشكل را ريشه يابي كنيد. ما خودمان درس مي دهيم و مي بينيم كه افراد، 
يك روز هستند و يك روز نيستند! يك روز، وسط درس مي آيند و يك 
در  ثابت  افراِد  نيستند!  هفته  يك  و  هستند  هفته  يك  درس!  آخر  روز، 
به عنوان يك چيز  به درسها،  از طلبه ها  بعضي  كالسها، كم مي بينم و 

حاشيه اي  نگاه مي كنند!
مي كنند؛  تالش  خود،  اندازة  به  آنها  نداريم؛  مسئولين  از  انتقادي  ما 
ولي اين درد و دغدغه را به چه كسي بگوييم؟ چرا وضع حوزه اين طوري 
است؟ بايد در درسها، حضور و غياب باشد؛ مشّخص شود كه چه كساني 
حضور منّظم دارند و چه كساني حضور منّظم ندارند؛ چه كساني در طول 
سال، اّول وقت حاضر شدند و چه كساني در وسط درس  مي آمدند و چه 
كساني نيامدند. مگر حوزه، يك شهر بي دروازه است كه امروز به درس 

مي آيند و فردا نمي آيند؟!
بنده معتقدم افرادي بايد مدير مدارس شوند كه طاّلب را يك به يك، 
مثل فرزند خود بشناسند و از مسائل او مّطلع باشند و مراقب و راهنماي 
او باشند تا اينكه بتوانند مشكالتش را ريشه يابي كنند. گاهي شخصي در 
درس اشكال مي گيرد؛ مي گويم: »آقا شما كجا بوديد؟ ما ديروز كه شما 
نبوديد، جواب اين سؤال را داده ايم!« او هم مشكالت معيشتي و اقتصادي 

و ُعذرهاي فراوان ديگـر خود را علّت غيبت بيان مي كند.
مي خواندند،  درس  كه  افراد  سابق،  در  است؛  زياد  حوزه  مشكالت 
و  خانه  و  دنياگرايي  و  تجّمل گرايي  اآلن  ولي  مي كردند؛  قناعت  خيلي 
دنبال  و  ديگر  جاهاي  به  نخبه ها  بيشتر  و  شده است  مانع    ... و  ماشين 
كارهاي ديگر مي روند تا زودتر و آسان تر، وضع معيشتي خوبي را براي 

خود فراهم كنند.
من نمي دانم براي اين موضوع، چه فكري شده است؟ فضالي مهّم 
حوزة اآلن، براي سي  چهل سال پيش هستند؛ اآلن ده بيست سال است  
كه مثل آن  علما تربيت نشده است. اين مشكل هم مثل مسئلة وحدت 
حوزه و دانشگاه، با صحبت حّل نمي شود. بايد مسئولين، جلساتي براي 

حّل اين مسئله تشكيل دهند و بايد فكري عملي براي اين كار كنند.
است.  همين طور  نشوند،  طبقه بندي  طاّلب  و  نباشد  منّظم  حوزه  تا 
طبقه بندي طاّلب، خيلي مهّم است؛ بعضي ذوق تبليغي دارند؛ بعضي ذوق 
فلسفه دارند؛ بعضي ذوق فقهي دارند. مي خواهيم همه كاره بشويم و اغلب 

هم هيچ كاره از كار در مي آييم. همه شهرّية يكسان مي گيرند؛ 
همه عمامه و عبا دارند؛ ولي يكي تاريخ بلد است و ديگري 
بلد نيست؛ يكي ادبّيات بلد است و آن يكي بلد نيست؛ يكي 
ذوق دارد و يكي ندارد. ما بايد براي كساني كه از نظر ادبّيات 
و قلم و بيان و ذوق، مهارت دارند، مزايا و پاداشي قرار دهيم 
و آنها را معّين و معّرفي كنيم تا افرادي كه اين ويژگي ها را 

ندارند هم تشويق شوند اين فضائل را كسب كنند.
50 درصد طلبه ها، در ادبّيات ضعيف هستند؛ ادبّيات، ركن 
موضوع،  فالن  در  بفرماييد  امتحان  براي  شما  است.  پايه  و 
اينها  است.  ضعيف  ادبّياتشان  چقدر  ببينيد  بنويسند؛  چيزي 
درست  جشنواره  با  كار  اين  درست كند؟  كسي  چه  بايد  را 

نمي شود. بنده صريح حرف مي زنم؛ بنده در حوزه، مدّرس هستم و مي بينم 
كه طلبه ها در درِس من ضعيف هستند. حاال ده  تا جشنواره هم بگيريم، 

اين مسئله حـّل نمي شود.
باالي حوزه هم حضور  مسئولين  كه  در جلسه اي  من دوست داشتم 
مثِل  طلبه هايي  با  حوزه،  باالي  مسئولين  صحبت كنيم.  آنها  با  داشتند، 
ما اصاًل تماس نمي گيرند تا واقعًا دردهاي ما را بفهمند. بنده شايد مّدت 
طوالني است كه هيچ كدام از آنها را نديده ام. مقام معّظم رهبري فرمودند 
كه من سفارش كرده ام آنها هفته اي يك مرتبه يا حّداقّل ده روز يك مرتبه، 

با شما تماس بگيرند؛ ولي ما كه آنها را نمي بينيم!

و  صحبت كردند  تحّول  دربارة  رهبري  معّظم  مقام 
بود؛ ولي عملي كردِن آن  صحبتشان هم بسيار جالب 
مهّم است. اگر طلبه اي دّقت  علمي نداشته باشد، علم 
اّول  بايد  علم،  توليد  براي  ما  توليدكند!  نمي تواند  هم 
خودمان جامع و كامل باشيم. اگر در حوزه تحّول ايجاد 

شود، مي توان به آن اميدوار بود.

درمان  مباحثه  با  دردها،  اين  ولي  نمي كنم؛  انتقاد  از كسي هم  بنده 
اين قدر  كه  حوزه اي  در  مي دهد.  رنج  را  ما  واقعًا  مسئله،  اين  نمي شود. 
سرمايه گذاري شده و مي شود، بايد محصوالتي مثل گذشته داشته باشد؛ 
در شهرهاي بزرگ ايران مثل تهران و همدان و كرمان و اهواز، چندين 
عالم و فقيه بزرگ بودند كه با از دنيا رفتن آنها، جايشان خالي مانده است. 
چرا اآلن حـوزه اين افراد را تربيت نمي كند؟ اين درد، دردي است كه با 
بنده و شما طلبه ها و همة طاّلب، حّل نمي شود. اين كار، يك عزم قاطعي 

مي خواهد كه وسيع تر از اين باشد.
هم  صحبتشان  و  صحبت كردند  تحّول  دربارة  رهبري  معّظم  مقام 
بسيار جالب بود؛ ولي عملي كردِن آن مهّم است. اگر طلبه اي دّقت  علمي 
اّول  بايد  علم،  توليد  براي  ما  توليدكند!  نمي تواند  هم  علم  نداشته باشد، 

خودمان جامع و كامل باشيم.
اگر در حوزه تحّول ايجاد شود، مي توان به آن اميدوار بود؛ منتها تحّول 
بايد از سوي كساني باشد كه حوزه را مي چرخانند. بايد تحّول به وجود 
بيايد و همة ما در ايجـاِد آن مسئوليم. باألخره شما با بزرگان بيشتر از ما 
مربوط هستيد؛ ما كه آنها را نمي بينيم! شما بايد با بزرگان صحبت كنيد و 
بگوييد كه اقدام كنند و اگر نقصي مي بينيد به باالتر و مقام معّظم رهبري 
برسانيد كه آقا ما آمديم و خواستيم كاركنيم؛ ولي كارمان پيش نرفت و اين 
نقص وجود دارد؛ و إاّل از ما طلبه ها كاري بر نمي آيد؛ ما تذّكر مي دهيـم. 
فكر مي كنم اگر ما با هم باشيم، خيلي از كارها را مي توانيم انجام دهيم؛ 

إن شاءاهلل.
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تحّول حوزه، بايد در بستر 
جريان حوزوي شكل بگيرد
بايسته هاي تحّول در حوزة علميّه، در گفت وگو با حّجت االسالم و المسلمين خاتمي

اشاره:
سّيداحمد خاتمي، متولّد 1339، مدّرس خارج فقه و اصول.
عضو شوراي عالي حوزة علمّيه، امام جمعة موّقت تهران.
ـّدعلي محّقق داماد، دوزدوزاني و ... اساتيد سطح: حضرات آيات ستوده، خزعلي، اشتهاردي، سي
اساتيد فلسفه: حضرات آيات جوادي آملي، انصاري شيرازي، حسن زاده آملي، اميني.
اساتيد تفسير: حضرات آيات مشكيني، خزعلي.
اساتيد درس خارج: حضرات آيات عظام تبريزي، فاضل لنكراني، وحيدخراساني، شبيري زنجاني، ميرزاهاشم آملي.
از ايشان، آثار زيادي به چاپ رسيده كه مي توان به كتابهاي ابعاد جنگ در فرهنگ اسالم،
سيماي نفاق در قرآن، اخالق سياسي، سيري در سيرة سياسي امام علي)ع(، امر به معروف و نهي از منكر،
تفسير سورة الرحمن و الواقعه، نگاهي به مباني تفّكر امـام خميني پيرامون واليت فقيه؛
ـّت رهبري از ديدگاه امام علي)ع(، اخالق اجتماعي در قرآن، و مقاالِت تشنگان قدرت، ضرورت و مشروعي
قرآن و عدالت، جامعة نمونه در قرآن، خانوادة نمونه در قرآن، تهذيب نفس، اخالص، بصيرت،
فقه سياسي از ديدگاه شيخ مفيد، فقه األخالق از ديدگاه شيخ انصاري، نقش زمان و مكان در فقه و ... اشاره كرد.
مجموع كتابهاي چاپ شده از وي، 17 عنوان و مجموع مقاالت به چاپ رسيده، 84 عنوان است.
 از سال 1363، تدريس عمومي دروس حوزوي را آغاز كرده و 6 سال از تدريس خارج اصول
و 4 سال از تدريس خارج فقه ايشان مي گذرد.
آنچه مي خوانيد، بخش اّول مصاحبه با استاد، در مورد تحّول در حوزة علمّيه است.
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دومين نكتة هشداري اين است كه تحّول بايد در بستر جريان حوزوي 
شكل بگيرد و از پايين شروع كردن تحّول، فداكردن آن است. تحّول بايد 
از باال شروع شود؛ يعني فكر و باور تحّول، بايد در زعماي حوزه به وجود 

بيايد و آنـان، تحّول را طّراحي و مهندسي كنند.
احساس  بلكه  نكنند؛  مسئولّيت  احساس  جوان،  طاّلب  نمي گويم 
مسئولّيت آنها، بايد در مسير بزرگان باشد. اگر قرار است اين عزيزان به 
تنهايي دست به كار شوند، نتيجه اش فداكردن تحّولي خواهدشد كه مقام 

معّظم رهبري مطرح كردند.

كتاب درسي، كتاب تأليفي نيست. اگر كتابي بخواهد 
غيردرسي  عنوان  به  بايد  ابتدا  باشد،  درسي  كتاب 
تدريس شود و نقاط ضعف و قّوت آن مشّخص گردد

 

و چند بار حاّلجي شود تا به عنوان يك كتاب درسي 
طباطبائي عاّلمه  مرحوم  كه  كاري  همان   درآيد؛ 

در بدايةالحكمة كرد.

فرهنگ حوزه و نبض آن، در دست بزرگان حوزه مي تپد كه مراجع 
بزرگواِر مورد قبول، در خـّط مقّدم آن هستند؛ مراجعي كه مرجعّيتشان 

مورد قبول بزرگان حوزه است؛ نه هر مّدعي مرجعّيت!
كسي  آن  باشد.  مرجع  نوشت،  رساله  كس  هر  كه  نيست  اين طور 
تقواي  و  به فضل و علم  را  او  بزرگان و زعماي حوزه،  مرجع است كه 
مرجعّيت بشناسند. بعد از مراجع، به تدريج نوبت به اساتيد درس خارج، 
تحّول نشود،  رعايت  نكات  اين  اگر  مي رسد.   ... و  عالي  سطوح  اساتيد 

 

فدا خواهد شد.

از  و  حوزوي شكل بگيرد  جريان  بستر  در  بايد  تحّول 
تحّول  آن است.  فداكردن  تحّول،  پايين شروع كردن 
بايد از باال شروع شود؛ يعني فكر و باور تحّول، بايد 
در زعماي حوزه به وجود بيايد و آنان، تحّول را طّراحي 

و مهندسي كنند.
نكنند؛  مسئوليّت  احساس  جوان،  طـاّلب  نمي گويم 
بزرگان  مسير  در  بايد  آنها،  مسئوليّت  احساس  بلكه 

باشد.

خشت اّول: با توّجه به اين نكات، مراحل عمليّاتي تحّول چطور 
بايد پيش برود؟

اّولين عرصة تحّول، عرصة مديرّيتي است؛ حوزة ما، از قبل انقالب كه 
بعضي ها به فكر سامان دادن آن افتادند، رو به رشد بوده و بعد از پيروزي 
مسير  در  بلندي  گامهاي  شكل گرفت،  مديرّيت  شوراي  كه  نيز  انقالب 

سامان دهي حوزه برداشته شد.
ناديده  را  دوره ها  اين  در  كشيده شده  زحمات  كه  است  بي انصافي 
بگيريم؛ اّما بايد اين را هم باوركنيم كه هر چه از عمر انقالب ما مي گذرد، 

نيازها گسترده تر مي شود.
يا  اصل  و  بنويسد  مقاله اي  كه  پيدا مي شد  نفر  ديروز، سالي يك  تا 
احكام مدني  ببرد؛ مثاًل در مجلّة زن  روز،  زير سؤال  را  از اسالم  فرعي 
ـّري پاسخ  اسالم در باب زنان زير سؤال مي رفت كه مرحوم شهيد مطه
آنها را مي   داد؛ ولي امروزه، شبهه باران كردِن اسالم، ثانيه به ثانيه است. 
دم به دم، سايتهاي اختصاصي ضّد اسالم، مانند سايتهاي ضّد مهدوّيت و 

ضّد پيامبر، در زمينه هاي مختلف، كار مي كنند.

خشت اّول: در مورد تحّول در حوزة علميّه، شاخصه هاي مختلفي 
و  بيان مي شود  انساني  نيروي  و  كاركردها  اهداف،  در  تحّول  مثل 

نقطة شروع تحّول را از اين شاخصه ها مي دانند.
به نظر مي رسد قبل از ورود به بحث تحّول، بايد درك صحيحي 
نسبت به جامعة روحانيّت و حوزه پيدا كنيم. تعريف جناب عالي از 

حوزه چيست؟
نگاه ما به كالن روحانّيت -كه حوزة علمّيه بخشي از آن است- نگاه به 
يك حزب و يك قشر نيست؛ بلكه نگاه به يك نهاد پرورش دهندة افرادي 
است كه ِسمت و شأن سخنگويي دين را دارند؛ بنابراين، همان گونه كه 
ما دين را محدود به يك سازمان و يك نهاد نمي دانيم، معتقديم روحانّيت 
كه  است  نهادي  روحانّيت،  است.  كذايي  تقسيم بندي  اين  از  فراتر  هم 

شأنش، خدمت گزاري به دين است.

بعضي ها، تحّول را به معناي فروريختن بناي گذشته، 
بدون بازسازي و ساختن آن،  معنا مي كنند. اين گونه 

معناكردن تحّول، برابر با فروپاشي تحّول است.

خشت اّول: با توّجه به تعريف شما از حوزه، شاخصة تحّول در 
حوزه چيست و نقطة شروع آن كدام است؟

براي تحّول در حوزه، بايد يك سري نكات هشداري و يك سري نكات 
تبييني را مّد نظر قرار داد.

اّولين نكتة هشداري اين است كه مبادا كساني، تحّول در حوزه را بر 
خالف آن بيانات عالي مقام معّظم رهبري، معناكنند. نادرست معناكردن 

تحّول، تخريب اين جرياِن رو به جلو و بانشاط است.
بعضي ها، تحّول را به معناي فروريختن بناي گذشته، بدون بازسازي 
و ساختن آن، معنا مي كنند. اين گونه معنا كردن تحّول، برابر با فروپاشي 

تحّول است.
به عنوان مثال، اگر ما به طلبـة پاية اّول تا دهم بگوييم اين كتابها 
متحّول  مكاسب  كتـاب  بايد  -مثاًل  شوند  برداشته  و  يابند  تحّول  بايد 
خاّص  ويژگي هاي  درسي،  كتاب  و  نبوده  درسي  كتاب  يك  چون  شود؛ 
است.  آن  تخريب  تحّول،  معناكردن  اين گونه  داشته باشد-  بايد  را  خود 
هنگامي تحّول شكل مي گيرد كه براي ايجاد تحّول، افرادي متخّصص،

 

تربيت شده باشند.
بنده معتقدم تا وقتي كتابهاي درسي بايسته و مطلوب، نوشته و تدوين 
نشده باشد، بايد همين كتابها خوانده شود. هر وقت جايگزين مناسبي آمد، 

آرام آرام كتابهاي گذشته جمع شود.
البّته جايگزين كردن كتب درسي مناسب، به آساني امكان ندارد. كتاب 
ابتدا  درسي، كتاب تأليفي نيست. اگر كتابي بخواهد كتاب درسي باشد، 
بايد به عنوان غيردرسي تدريس  شود و نقاط ضعف و قّوت آن مشّخص 

گردد و چند بار حـاّلجي شود تا به عنوان يك كتاب درسي درآيد.
همان  كاري كه مرحوم عاّلمه طباطبائي در بدايةالحكمة كرد؛ ابتدا 
در مدرسة حّقاني، اين كتاب كپي شد و بزرگاني مثل آيت اهلل جوادي آملي 
و آيت اهلل مصباح يزدي،  اين كتاب را تدريس  كردند. شاگردان، نقاط ضعف 
را در چندين دوره كه اين كتاب تدريس شد، محضر اساتيد بزرگوار خود 

مطرح  كردند تا اينكه اين كتاب، به صورت كتاب درسي درآمد.
تحّول، امري الزم و در عين حال، بسيار ظريف است. تحّول آفرينان 
نبايد كساني باشند كه حوزه را نمي شناسند؛ نبايد عنان تحّول را به كساني 
داد كه با علوم حوزوي و سبكهاي حوزوي آشنا نيستند. براي حوزه، اين 

سّم است كه افراد غيرحوزوي، مهندسي تحّول در حوزه را بنويسند.
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بهار
گفت: بهاري بايد!

و گفت: باِر آمدن بهار، بر دوش شكوفه هاست.
بگشاييد  بهار  به  چشم  نكنيد؛  تـرديد  گفت:  و 

تا بيايد.
...

و ما هنـوز گرفتار در حلقة اين دور كه:
بهار، علِّت شكفتن هاست يا شكوفه ها، بهار را به 

ارمغان مي آورند؟
علي اصغر سهرابي

ظرفّيت  حوزه،  كه  معتقدم  بنده 
پاسخگويي دارد و استعداد آن در حوزه 
اين نيروها به شكلي  بايد  هست؛ منتها 
كه نياز امروز را اشباع كند، سازمان دهي 
شوند تا وقتي شبهه اي مي آيد، بالفاصله 
از همان ابزاري كه آنها استفاده مي كنند، 

استفاده كنيم و جواب  آنها را بدهيم.
بحمداهلل در اين عرصه، مقام معّظم 
رهبري، باالترين پشتيبان است و مراجع 
عظام هم، همه استقبال مي كنند. اآلن، 
و  گذشته  انقالب  از  كه  است  سال   30
نسل بالنده اي به صحنه آمده است. نسل 
بالنده اي كه در ابتداي پيروزي انقالب، 
ساله  عـالِم 30  اآلن يك  و  طلبه شده 
اين  كه  فراهم كنيم  بستري  بايد  است. 

استعدادها، به صحنه بيايند.
نكتة ديگر در عرصة مديرّيت تحّول، اين است كه تحّول آفرينان بانشاط به صحنه بيايند 
و شوراي عالي حوزة علمّية قم هم، مي تواند با تشكيل كميسيون هايي از همة استعدادهاي 

بانشاط استفاده كند.

شوراي عالي بايد 10 كميسيون داشته باشد كه اساتيد جوان و فاضل 
و متخّصص را جمع كند و از كسي كه ذوق مديريّتي دارد، در عرصة 
دارد،  فرهنگي  ذوق  كه  آن  از  و  استفاده كند  تشكيالتي  و  ساختاري 
در كميسيون ويژة فرهنگي، طرح و برنامه بگيرد و از كسي كه ذوق 

سياسي دارد، در عرصة سياسي بهره ببرد. 

درست است كه شوراي عالي، بيش از هشت نُه نفر نيستند؛  ولي بايد اينها مديرّيت كنند 
و تمام نيروهاي مستعّد را به صحنه بياورند. شوراي عالي بايد 10 كميسيون داشته باشد كه 
اساتيد جوان و فاضل و متخّصص را جمع كند و از كسي كه ذوق مديرّيتي دارد، در عرصة 
ساختاري و تشكيالتي استفاده كند و از آن كه ذوق فرهنگي دارد، در كميسيون ويژة فرهنگي، 

طرح و برنامه بگيرد و از كسي كه ذوق سياسي دارد، در عرصة سياسي بهره ببرد.
منتها همة اين عزيزان بايد تفّكر تشكيالتي داشته باشند؛ يعني بدانند كه اين مجموعه، 
قوانين خود را دارد و ممكن است نظرّيه و طرح آنها، در شورا مورد قبول واقع نشود. اگر 
نظرّيه اي دادند و شورا نپذيرفت، نگويند شورا به ما اهانت كرد. به اصطالح، قواعد كار گروهي 

را باور داشته باشند.
به جايگاه طاّلب جوان است. چه در سال  توّجه  بعدي در بحث مديرّيت تحّول،  نكتة 
1342 و چه در سال 1356 كه آغاز انقالب ما بود، اين نسل جوان ما بود كه به صحنه آمد و 
انقالب را حمايت كرد و نشاط آنها، جاني به انقالب داد؛ البّته بزرگان حوزه نيز همراهي كردند 

كه نتيجة آن نشاط و همراهي بزرگان حوزه، انقالب بزرگ اسالمي شد.

مدرك دادن، در جاهايي ضرورت دارد؛ اّما اينكه طلبه اي مدرك سطح 
3 يا 4 بگيرد و ديگر خود را فارغ التحصيل بداند و سراغ بازار كار برود، 
نتيجة آن، تو خالي شدن حوزه  اين مدرك گرايي، سّم حوزه است و 

مي شود.

بنده معتقدم همچنان مي توان از اين نشاط در عرصة تحّول حوزه استفاده كرد؛ به شرط 
اينكه طاّلب عزيز جوان، حوزه را كامل بشناسند و بدانند كه فرهنگ حوزه، غير از فرهنگ 
دانشگاه است. در فرهنگ حوزه، مراجع بزرگوار و اساتيد، نقش اساسي دارند. اگر مي خواهند 

تحّولي هم ايجاد شود، بايد در زمينه اي باشد كه بزرگان و اساتيد، آن را تأييدكنند.

نگاره - 1
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اين عزيزان، بايد عقالنّيت و خردورزي در حركت را فراموش نكنند؛ 
زيرا اگر تحّول همراه با احساسات و تندروي باشد، جواب نمي دهد.

بسيار  آن،  تحّول  كه  است  آموزشي  عرصة   تحّول،  عرصة  دومين 
مسير در  كه  صورت گيرد  گونه اي  به  بايد  تحّول  است؛  ظريف  و  مهّم 

 

شكوفاتر شدن حوزه باشد. بايد فرهنگ درس خواني و عشق به تحصيل، 
بيش از گذشته رواج پيداكند.

بنده، كار ميداني دقيقي در اين زمينه نديده ام تا قضاوت كنم كه آيا 
از طريق  نه؟  يا  به سر مي بريم  نشاط علمي  واقعًا در وضعّيت خوب  ما 
را  مسئله  اين  نمي توان  هم،  كتبي  امتحانات  خصوص  به  امتحانات، 
شناخت. خود من، طلبه اي را ديدم كه رسائل مي خواند و در امتحان كتبي 

كفايه شركت كرد و نمرة بااليي هم گرفت!
بايد فرهنگ درس خواني و عشق به تحصيل و تكليف شمردِن تحصيِل 
علم، جّدي گرفته شود. ضمن اينكه مدرك دادن، در جاهايي ضرورت دارد؛ 
اّما اينكه طلبه اي  مدرك سطح 3 يا 4 بگيرد و ديگر خود را فارغ التحصيل 
بداند و سراغ بازار كار برود، اين مدرك گرايي، سّم حوزه است و نتيجة آن، 

تو خالي شدن حوزه مي شود.
ما  تبيين كنند.  خود  درسهاي  در  را  فرهنگ  اين  پيوسته  بايد  اساتيد 
به جايي  آنهايي كه در گذشته  از سخت كوشي علما و  مثالهاي فراواني 

رسيده اند، داريم كه اينها بايد براي طاّلب جوان بيان شود.

چه اشكالي دارد كه تعدادي از بزرگان حوزه، از ديگر 
مي كنند،  علمي  كار  ما  مشابه  كه  جهان  علمي  مراكز 
دانشگاه  به  مثال،  عنوان  به  داشته باشند؟  ديداري 
را  آنجا  تشكيالت  و  بروند  ديگر  مراكز  يا  األزهر 
را  آن  منفي  نقاط  و  بگيرند  را  آنها  خوبي هاي  ببينند. 

مشّخص كنند.

تحّول  و  از جاي كوچك شروع كرد  را  كار  بايد  آموزشي،  در عرصة 
در حوزه، نياز به كار جمعي دارد. ما حدود 4 ماه، تعطيلي داريم! امسال 
مّدت  ماه،   4 اين  است؛  تعطيل  رمضان،  و  شعبان  رجب،  جمادي الثانيه، 
كمي نيست. پيشنهاد بنده اين است كه در يك منطقة خوش آب و هوا با 
امكانات فراوان، اساتيد را در زمينه هاي ادبّيات، فقه، اصول، تفسير، اخالق 
و فلسفه سازمان دهي كنند و در اين چند ماه تابستان، متون موجود را نقد 
و بررسي كنند و نقاط قّوت و ضعف آنها را ببينند و اگر مي توانند آنها را 

تنقيح كنند؛ در صورت لزوم هم، متون جديدي تهّيه كنند.
بزرگان  از  تعدادي  كه  دارد  اشكالي  چه  آموزشي،  تحّول  عرصة  در 
حوزه، از ديگر مراكز علمي جهان كه مشابه ما كار علمي مي كنند، ديداري 
بروند و  ديگر  مراكز  يا  األزهر  دانشگاه  به  مثال،  به عنوان  داشته باشند؟ 

تشكيالت آنجا را ببينند.
تلّقي  مشّخص كنند.  را  آن  منفي   نقاط  و  بگيرند  را  آنها  خوبي هاي 
اشتباه نشود؛ نمي گويم از األزهر درس بگيريم؛ بلكه ببينيم چگونه اداره 
مي شود و نقاط قّوت و ضعف آن چيست؟ چه اشكالي دارد كه از نقاط 

قّوت آنها استفاده كنيم؟ به نظر مي رسد چنين سفرهايي، ضروري است.
در عرصة كتابهاي درسي هم، بايد ببينيم در ادبّيات و اصول و فقه

 

و ...، چه مي خواهيم و چه نمي خواهيم؟ به عبارت ديگر، اساس نامة تحّول 
در كتابهاي درسي را بنويسيم.

و  علمي  اخالق  هم  است؛  اخالقي  عرصة  تحّول،  عرصة  سومين 
هم اخالق عملي متناسب با طاّلب. بنده معتقدم تحّول در اين عرصه، 
ضروري تر از عرصـة آموزشي است. بايد يك نهاد، كار ميداني انجام دهد و 

نقاط ضعف مشترك طاّلب را در پايه هاي مختلف شناسايي كرده و براي 
رفع آنها برنامه ريزي كند.

اساتيد  اّواًل،  صورت بگيرد:  كار  دو  بايد  ضعف،  نقاط  اين  حّل  براي 
اخالق مدارس، برنامه ريزي شوند و با نظم خاّصي، دروس اخالق برگزار 
شود؛ مثاًل يك استاد دربارة سخت كوشي و پرهيز از تنبلي، و استاد ديگر، 

در مورد چگونگي برقراري ارتباط خوب با مردم، صحبت كند.
كار دوم، پياده سازي و تنظيم اين مطالب در واحد تهذيب است. بر 
فرض اگر ده استاد دربارة سخت كوشي صحبت كردند، مطالب را جمع كنند 

و توّسط يك متخّصص، دسته بندي و تلخيص  كنند.
اخالقي  متن  نه  متأّسفانه  بود؛  حوزه  كاربردي  اخالق  فكر  به  بايد 
جامعي داريم و نه حساب شده در عرصة مسائل اخالقي، وارد مي شويم. 
استاد محترم اخالق، هر  دروس اخالق ما در مدارس، ديمي است! هر 
موضوعي كه به نظرش مي رسد بيان مي كند؛ غافل از اينكه ده نفِر قبل 
از او، دربارة آن موضوع بحث كرده اند! در نتيجه، برخي مسائل مهّم روي 
مي دهد؛  دست  از  هم  را  خود  جاذبة  تكراري،  مسائل  و  مي ماند  زمين 
البّته وجود دروس اخالق عمومي توّسط بزرگان خودساختة حوزة ما هم، 

ضروري است.
چهارمين عرصة تحّول، عرصة سياسي است؛ حوزه، چه بخواهد و چه 
نخواهد، نمي تواند از مسائل سياسي بركنار باشد. طبق برداشت درست از 
بنابراين، سخنگويان دين  قرآن و روايات، دين ما عين سياست ماست؛ 
نمي توانند از سياست بركنار باشند. بنابراين، براي اينكه طاّلب، بصيرت 
سياسي هم پيداكنند، بايد براي آنها برنامه هايي در نظر گرفت؛ منتها اين 
تالش طاّلب، نبايد به  گونه اي باشد كه فّعالّيتهاي علمي، فداي اين كار 

شود. اين سّم است كه طلبه اي، درس را فداي سياست كند.
مديرّيت حوزه، بايد براي بصيرت سياسي طاّلب، فكري بكند؛ البّته 
ُپربار  بولتن هاي  تهّية  آن،  راه  يك  داشتند.  معصوميـن)ع(  كه  سياستي 
سياسي است كه همة طاّلب بخوانند. تا وقتي بعضي ها از كلمة سياست، 
وحشت دارند، ُمحال است در اين عرصه، شاهد تحّول باشيم. من تا اآلن 
كه خدمت شما هستـم، نمي دانم آيا مركز مديرّيت ما، واحد سياسي دارد 
كلمة سياست، وحشت  از  چرا  ما  ندارد.  مّطلعم،  من  كه  جايي  تا  نه؟  يا 

داريم؟

 بنده خطري كه از صميم جان براي حوزه احساس مي كنم،
جان گرفتن دوبارة تفّكر جدايي دين از سياست است. 
فضاي  حاكم،  فضاي  درسي،  حوزه هاي  از  برخي  در 

جدايي دين از سياست است.

مثاًل چند هفته اي است كه آن فيلم 15 دقيقه اي توهين آميز هلندي 
منتشر شده است؛ پاكستان و مالزي، دنياي تظاهرات بود. جاهاي ديگر نيز 
همين طور بود؛ اّما حوزه ها چه؟ حوزه بما ُهَو حوزه، در رابطه با اين اهانت 
به اسالم چه كرد؟ فرض كنيد جامعة مدّرسين هم بيانّيه داد؛ ولي اگر ما 
يك واحد سياسي قوي داشتيم، شبي كه اين فيلم منتشر شد، فردا آن را 

محكوم مي كرد.
بنده خطري كه از صميم جان براي حوزه احساس مي كنم، جان گرفتن 
دوبارة تفّكر جدايي دين از سياست است. امام با شكستن اين تِز شيطاني، 
انقالب را به وجود آورد. اگر آن تِز، زنده بود، انقالب شكل نمي گرفت. 
اآلن متأّسفانه، كساني عماًل به اين تز دامن مي زنند. در برخي از حوزه هاي 
درسي، فضاي حاكم، فضاي جدايي دين از سياست است كه بايد در اين 

عرصه هم، تحّول بايسته صورت  بگيرد.
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غذاي روز مردم
امام راحل )رضوان اهلل تعالي عليه( كه شايسته است هر از چند گاهي طاّلب عزيز و همة عالمان 
ديندار، همين وصّيت نامه و منشور روحانّيت را بخوانند و به ديگران منتقل كنند، اينها را به معرفت از 

زمان و زمانه فراخواند و به عمل دعوت كرد و با پذيرِش ديگران به وحدت هدايت كرد...
... فرمود: شما وارثان انبياييد؛ بايد عالَم و آدم را بشناسيد تا حرفي بزنيد كه همه گوش بدهند. وقتي 
حرف شما را گوش مي دهند كه شما جهاني و انساني حرف بزنيد. وقتي حرفتان جهاني و انساني است 
كه مطابق با روزگار و زمان و زمانه باشد. چيزي كه تاريخ مصرفش گذشت، اين قّصه است و آنچه كه 

درد روز مردم است، آنها را بايد مطرح كنيد.
شبهات هر عصري، اشكاالت هر عصري، علوم هر عصري، اين غذاي روز آن مـردم است و اگر 
ِه الَلوابُِس«1، اين از ُغرر  ـْ وجود مبارك امام صادق)سالم اهلل عليه( فرمود: »العالُِم بَِزمانِِه التَْهُجُم َعَلي

رواياتي است كه مرحوم كليني نقل كرد.
بِعالٍِم«؛  فََلْيَس  الَلوابُِس  َعلْيِه  َهَجَمْت  »َمْن  كه  است  اين  قضّيه اي  چنين  نقيض  عكس 
كه كسي  و  مي گيرد  قرار  شبهات  پوشش  زير  قهراً  مي كشد،  نََفس  فضايي  چه  در  نمي داند  كه  آن 

 

عالِم  اين،  اصـاًل  بِعالٍِم«؛  »ليَس  كه  است  آن  فتوا  اين  نقيض  عكس  الَلوابُِس«،  َعَلْيِه  »َهَجَمْت 
نيست.

زمان را و زمانه را وجود مبارك حضرت امير)سالم اهلل عليه(، به سياستهاي سالطين حاكم بر دنيا 
معّرفي كرد: »إذا تََغيََّر الُسلطاُن تََغيََّر الَزماُن«2؛ زمان آن طور نيست كه آن را از منّجم بپرسيد يا تقويم 
نگاه كنيد. حكومت و فكر و انديشة حاكم بر هر عصري، زمان و زمانه است. از آن بيان نوراني حضرت 
مي شود،  دگرگون  زمانه  شد،  فكري اش عوض  حاكم، وضع  و  سلطان  اگر  كه  عليه(  اهلل  امير)سالم 

پيداست كه مسئلة حكومت و تأثير آن، در فضاي فكري و عملي مردم است.
در چنين فاز و فضايي، امام ششم )سالم اهلل عليه( مي فرمايد: »كسي كه زمان خود را نشناسد و زير 
پوشش شبهات قرار بگيرد، لَْيَس بِعالِم«. اگر ذات اقدس إله به انبياء آن توصيه را دارد كه حرفي بزنيد 

كه جهان فهم و جهان پسند باشد، بـراي وارثان انبياء هم همين حرف را دارد.
جوادي آملي، عبداهلل؛ روزنامة كيهان، شمارة 19045، شنبه 25 اسفند 1386، ص 12

پی نوشت ها:
1. تحف العقول، ص 307.

2. نهج البالغه، نامة 31.

تأّمل-1
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1. وقايع تأثيرگذار
نظام اجتماعي، هوّيتي معرفتي و علمي دارد و ذخاير معرفتي و كانونهاي مولّد علم، عميق ترين نقش را در 

حفِظ هوّيت اجتماعي و بيشترين تأثير را در تغييرات و تحّوالت اجتماعي دارا هستند.
اشتماِل  جهت  از  علمي،  نهاد  اين  هستند.  جامعه  معرفتي  و  علمي  كانون  دو  از  يكي  علمّيه،  حوزه هاي 
سرمايه هاي تاريخي و تمّدني و اسالمي و شيعي، نقشي بي بديل دارد و همين امر، توانمندي هاي ويژه اي را 

براي اين نهاد در توليد دانش فرهنگي و اسالمي پديد آورده است.
از منظر موجود و با توّجه به حوادث سال جاري، اموري در آينده و خصوصًا در سال 1387، نسبت به اين 

نهاد، تأثيرگذار خواهندبود كه به برخي از آنها مي توان اشاره كرد:
الف( ديدار جمعي از فضالي حوزه هاي علمّية قم، مشهد و اصفهان با مقام معّظم رهبري.

ب( به پايان رسيـدِن دورة شوراي عالي حوزة علمّيه.
ج( تدوين نقشة جامع علمي كشور.

د( هيئت ممّيزة مراكز آموزشِي حوزوي و دانشگاهي.
هـ( بودجة سال 1387.
و( تدوين برنامة پنجم.

2. ديدار فضالي حوزه با رهبري
همان گونه كه در سخِن يكي از سخنگوياِن ديدار آمد، اين اّولين نشست رسمي از اين نوع، براي فضالي 

حوزه هاي علميّه در سال 1387
حّجت االسالم و المسلمين پارسانيا

اشاره:
حّجــت االسـالم و الـمسلـمين 
حميد پارسانيا، از اساتيد شناخته شدة 
مقاله اي كه  دانشگـاه، طي  و  حوزه 
ارسـال كرده اند،  اّول  خشت  بــراي 
حـوزه  بايسته هـاي  و  كاستي هـا  از 

مي گويند.
از  تشّكر  اظهار  ضمن  نشرّيه، 
خود  آمادگي  گران قدر،  استاد  اين 
و  فضال  مقاالت  انعكاس  جهت  را 

اساتيد محترم حوزه اعالم مي دارد.
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مالك،
درس خواندن است

شيخ احمد، سبط الشيخ مي گويد:
ـّدحسن،  محم شيخ  جّدمان  از  والد،  مرحوم 
داماد شيخ انصاري، نقل مي كرد كه دو طلبة 

ـّدحسن گفتند: درس خوان به شيخ محم
ما  به  چيزي  يك  بلكه  بگو؛  عمويت  »به 

كمك كند.«
گفت: »رفتم خدمت عمويم و خواستة آن دو 

را عرض كردم.«
درس  بهتر  »كدامشان  فرمود:  انصاري  شيخ 

مي خوانند؟«
عرض كردم: »فالني درسش بهتر است؛ ولي 

آن يكي، عائله اش زيادتر است.«
فرمود: »مالك، درس خواندن است؛ به آن كه 

بهتر درس مي خواند، بيشتر كمك مي كنم.«
مردان علم در ميدان عمل، ج 5، ص 71

حوزه هاي علمّيه با رهبري نظام بود و اهّمّيت نشست، در محتواي گفت وگوهاي آن است كه 
حدود چهار ساعت به طول انجاميد.

نشست مزبور، ظرفّيتهاي علمي و معرفتي متنّوع حوزة علمّيه را در ابعاد داخلي و جهاني 
تبليغي  و در بخشهاي مختلف فقهي، فلسفي، كالمي و در سطوح پژوهشي و ترويجي و 
نشان داده و مطالبات اين نهاد علمي را نسبت به مديرّيت فرهنگي جامعه و نظام و همچنين 

مديرّيت داخلي حوزه ها آشكار مي ساخت.
افقهاي  نهاد،  اين  تمّدني  و  تاريخي  ظرفّيتهاي  به  نسبت  حوزوي  فضالي  خودآگاهي 
و شنودهاي  آتي خواهدگشود. مجموعة گفت  در سالهاي  آن،  مديرّيِت  در سطح  را  نويني 
اين  مفاد  شد.  منتشر  جلد  يك  در  حوزه  ارتقاء  و  پيشبرد  شوراي  دبيرخانة  توّسط  نشست، 
در  -كه  نظام  فرهنگي  و  علمي  مختلف  بخشهاي  مديرّيت  و  سازمان دهي  در  گفت وگوها 

تعامل با اين نهاد قرار مي گيرند- نيز بدون شّك تأثيرگذار است.

3. تركيب شوراي عالي حوزه
را  علمّيه  حوزة  شوراي عالي  فعلي  دورة  روزهاي  آخرين  جاري،  سال  آغازين  ساعات 
شوراي  تركيب  خواهدبود.  شورا  جديد  مديرّيت  شاهد   ،1387 سال  در  و  مي كند  همراهي 
جديد به هر صورت كه باشد، در آيندة فّعالّيتهاي حوزه تأثيرگذار است. عوامل مختلفي در 

شكل گيري اين تركيب، سهيم هستند.
شوراي عالي مي تواند فّعالّيتهاي حوزه را در چارچوب ارتكازات تاريخي آن سازمان دهي كند. 
در اين صورت، به دليل اينكه حوزه هاي علمي خصوصًا در سدة اخير، با رانده شدن از سطوح 
مديرّيت فرهنگي و علمي جامعه به قلمرو زندگي خصوصي، در سطح فرهنِگ عمومي محدود 
شده بودند، شورا از رصدكردن مسائل معرفتي و خصوصًا علمي، در سطح داخلي و يا جهاني 
محروم مي ماند و به دنبال آن به موضع گيري هاي مضطربانه و روزمّره نسبت به اصطكاكات 
و تهاجماتي كه از ناحية عوامل جهاني و يا نظام علمي رقيب بر حوزة فرهنگ ديني وارد 
مي شود، بسنده مي كند و تداوم اين مسير، در درازمّدت متأّسفانه شرايطي سخت تر از قبل از 

انقالب را براي حوزه هاي علمي شيعي به دنبال خواهدآورد.
شوراي عالي مي تواند با بهره گيري از فرصتهايي كه انقالب اسالمي ايران در ابعاد داخلي 
صورت،  اين  در  بردارد.  گام  آن  با  هم افق  مديرّيتي  سوي  به  آورده است،  فراهم  جهاني  و 
تدبير مديرّيتي آن، بايد به مراتب فراتر از سطوح مديرّيتي كالن كشور نظير آموزش عالي و 
شوراي عالي انقالب فرهنگي بوده و بايد ناظر به ابعاد فرهنگي دنياي اسالم و مسائل معرفتي 

و علمي جهاني باشد.
تركيب آيندة شوراي عالي حوزه، ظرفّيت عملكرد آن را در ابعاد فوق تعيين خواهدكرد.

4. نقشة جامع علمي كشور
بايد ناظر به مسائل علمي  نقشة جامع علمي كشور، در حال تدوين است و اين نقشه 

كشور و چشم انداز مطلوب آن باشد.
از مهمّ ترين چالشهاي دنياي اسالم -بلكه كشورهاي غيرغربي- با دنياي غرب، چالش 
علمي است. مديران اجتماعي و علمي كشورهاي اسالمي و حّتي روشن فكران آنان در صد 
سالة اخير، متأّسفانه اين چالش را به محدودة دانِش ابزاري، فنّ آوري، تكنولوژي و فاصله اي 
كه غرب با ديگر كشورها در اين زمينه دارد، محدود كرده اند و حال آنكه مسئله همان گونه 
كه مورد توّجه برخي از روشن فكران عرب نظير حسن حنفي و ديگران قرار گرفته، به مراتب 

عميق تر از آن است و ابعاد تئوريك و ساختار نظرِي معرفت علمي را نيز فرا مي گيرد.
نقشة جامع علمي كشور كه به گونه اي شتاب زده در حاِل رقم خوردن است، در صورتي 
كه بدون توّجه به اين مسئلة مهّم نگاشته شود و علِم مناسب و هم افق با فرهنگ و تمّدن 
اسالمي را در چشم انداز خود قرار ندهد، پيامد مثبتي را به دنبال نخواهدداشت و مسئله اي از 

مسائل تاريخي و تمّدني اسالم را حّل نخواهدكرد.
تدوين نقشة جامع با چشم انداز مطلوب، بدون توّجه به حوزه هاي علمّيه كه بخش عظيم 

ميراث علمي و فرهنگي اسالم را به صورت زنده در خود ذخيره دارند، ممكن نيست.
اگر پرداختن به اين مهّم و مسائلي از اين قبيل، در دستور كاِر مديرّيت حوزه نيست -كه 
تبيين  در  تأثيري شگرف  آن، مي تواند  به  جامع  نقشة  نويسندگان  توّجه  نيست!- دستِ كم 

سيرة علمي علماء-1



16خشت اّول    شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح 

جايگاه حوزه هاي علمّيه در نظام علمي كشور و به دنبال آن، در برنامه ريزي هاي مناسب با آن داشته باشد.
در هر صورت، چگونگي مواجهة نقشة جامع علمي كشور با اين مسئله، از جمله امور مهّمي است كه در آيندة حوزه هاي 

علمّيه تأثيري بنيادين دارد.

5. هيئت مميّزه
گسل معرفتي دو نظام حوزوي و دانشگاهي، ريشة اصلي بحران معرفتي فرهنگ و تمّدن اسالمي است و تا هنگامي كه 
اين گسل به گونه اي عميق پوشيده نشود، نه مسائل فرهنگي تمّدن اسالمي سازمان مي يابد و نه مواجهات تمّدني اسالم با 

غرب، راهكارهاي شايستة خود را پيدا مي كند.
ايفا مي كنند.  اين مسئله  به  نسبت  نقشي مهّم  در حاشية حوزه هاي علمّيه شكل گرفته اند،  عالي اي كه  آموزشي  مراكز 
اگر اين مراكز از جهت علمي، درست سازمان نيابند، با بسط نظام معرفتي مدرن از طريق حذف نظام معرفتي علمي-ديني 
خصوصًا در قلمرو علوم انساني، به حّل مشكل مي پردازند، و اگر درست سازمان يابند، فرصت بسط بنيادهاي معرفتي دين را 

در قلمرو علوم انساني از طريق تعامل سازنده و مفيد، پديد مي آورند.
را  مهّم  اين  به  پرداختن  فرهنگي،  انقالب  مصّوبات شوراي عالي  برخي  رغم  به  حوزه،  مديرّيت كالن  كه  در شرايطي 
متأّسفانه و يا خوشبختانه در دستور كاِر خود قرار نداده است، حضور يك مديرّيت علمي ويژه نسبت به اين مراكز، مي تواند 

برخي از تهديدها را به فرصت تبديل نمايد.
تا كنون اين مراكز در حوزة علمّيه، بدون يك كانون هوشيار و تصميم ساز، در حاشية شوراي گسترش و هيئتهاي ممّيزة 

مستقّر در آموزش عالي، رسمّيت پيدا كرده و مراتب ارتقاء خود را طي كرده اند.
برخي از اين مراكز، از سالهاي گذشته به دنبال يك هيئت ممّيزة ويژه جهت تدبير مسائل اين مراكز بوده اند و آموزش عالي 
نيز از سه ساِل گذشته، وعدة انجام دادن آن را داده و اين مهّم با درايت معاونت آموزش وزارت نسبت به شوراي گسترش 
انجام شده است. تأسيس يك هيئت ممّيزه كه با آشنايي نسبت به ابعاد و مسائل علمي حوزه هاي علمي و شناسايي معيارهاي 
ارتقاء، مراحل مختلف گسترش و ارتقاء مؤّسسات مزبور را دنبال نمايد، بدون شّك، در آيندة علمي حوزه هاي علمّيه اثري 

تعيين كننده خواهدگذارد.

6. بودجة سال 1387
نظام آموزشي حوزوي، در صورتي كه فراتر از فّعالّيتهاي تاريخي خود، قصد تعامل فّعال با نظام دانشگاهي را داشته باشد، 
بايد از امكانات اقتصادي مشابه با آن برخوردار باشد و دستِ كم سرانه هزينة مربوط به يك طلبه، با سرانه هزينة دانشجوي 

آموزش عالي مساوي باشد.
نظام اسالمي، اگر قصد بهره وري از ظرفّيتهاي حوزوي را براي حّل مسائل اجتماعي خود دارد، بايد در تأمين اين هزينه 

مشاركت نمايد.
استفاده از بودجة دولتي، در طي ساليان گذشته، با انگيزه هاي اجتماعي-سياسي گوناگون، محّل گفت وگوهاي گروه ها و 
جريان هاي مختلف اجتماعي بوده است و مهمّ ترين استدالل، ناظر به هراس از دولتي شدن حوزه هاي علمّيه بوده است و حال 
آنكه هيچ يك از گروه هاي فوق، محتواي آموزش عالي را به سبب استفاده از رديفهاي بودجه، مّتهم به دولتي بودن نمي كنند!

بودجه اي كه براي سال 87 در نظر گرفته شده است، مي تواند در جهت حّل مشكل مزبور مديرّيت شود و البّته اگر مديرّيت 
حوزه نتواند مديرّيت مناسب را نسبت به آن انجام دهد، بدون شّك، اين فرصت به صورت يك تهديد در خواهدآمد.

7. برنامة پنجم
در برنامة چهارم جمهوري اسالمي ايران، فصل مربوط به آموزش و پژوهش علمي، با عنوان توسعة دانايي محور تعريف 
شده بود. در اين فصل، علم در حاشية معناي مدرِن توسعه در سطح تكنولوژي و فنّ آوري، مورد نظر قرار گرفته بود. امر مورد 
غفلت در برنامة چهارم، هوّيت فرهنگي علم و نسبِت علم با فرهنگ بود و حذف ناِم فرهنگ از آموزش عالي نيز واقعّيتي است 

كه بر حقيقت فوق، گواهي مي دهد.
برنامة چهارم، توسعة كّمي آموزش عالي را در سطح فراتر از كشورهاي اروپايي و پايين تر از آمريكا دنبال مي كرد و نتيجة 
اين امر نيز گسترش سخت افزاري علم بود و طرح مسئلة آزادانديشي و نهضت نرم افزاري نيز پديده اي بود كه در واكنش به 

اين مسئله رخ داد.
با  را  علمي  مديرّيت  مي توان  علم  و  فرهنگ  نسبت  از  پرسش  با  است،  رقم خوردن  حاِل  در  پنجم  برنامة  كه  اينك 
جهت گيري توليد علم مناسب با فرهنگ و تمّدن اسالمي دنبال نمود و در اين صورت، ناگزير به حوزه هاي علمّيه، دستِ كم 
به عنوان بخشي از ذخيره هاي علمي، فرهنگي و تمّدنِي اسالم نگاه خواهدشد و جايگاه آن به حوزة فرهنگ عمومي، محدود 

نخواهدگشت.
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تحّول خواه  نحوي  به  همه  حوزه،  در  اآلن  اّول:  خشت 
اين  از  بعضي  كه  دارند  مالكهايي  كدام  هر  منتها  هستند؛ 
بنابراين،  دارند؛  وسعت  ديگر،  بعضي  و  محدودند  مالكها 
بهتر است ابتدا تعريف جامع و مانعي از تحّوِل مطلوب ارائه 
حضرت عالي،  نظر  به  برود.  بين  از  اختالفات  اين  تا  شود 

تحّوِل مطلوب چيست؟
براي پاسخ به سؤال شما،  ابتدا بايد مشّخص شود كه وضعّيِت 
مطلوب حوزه چيست. تحّول در حقيقت، راِه رسيدن به وضعّيِت 
از  بحث  مطلوب،  وضعّيت  مشّخص شدن  از  بعد  است.  مطلوب 

شيوة مناسب براي ايجاد تحّول مطرح مي شود.
براي تبيين وضعّيت مطلوب حوزه، ابتدا بايد مأمورّيت و رسالت 
حوزه را مشّخص كرد و بر اساس آن، وضعّيت مطلوب حوزه را در 

جهاِن امروز ترسيم نمود. وقتي وضعّيت مطلوب مشّخص شد، با 
توّجه به ابزارهاي موجود و فضاي حاكم بر تصميم گيري ها، با در 
نظر گرفتن همة متغّيرها، بايد چارچوبي تنظيم كنيم كه خود را از 
وضع موجود، با بيشترين سرعِت ممكن و كمترين آسيب، به آن 

فضاي مطلوب برسانيم.
تحّول مطلوب، بايد سه شرط داشته  باشد: اّواًل، همة برنامه هاي 
امكانات  و  ابزارها  همة  به  ثانيًا،  باشد؛  كاربردي  و  هدفمند  آن، 
موجود، توّجه كافي داشته باشد و از همة ظرفّيتها بهره بگيرد؛ و 
ثالثًا، به فضاي حاكم و پيچيدگي ها، واقف بوده و براي همة آن 

معضالت، طرح و برنامه داشته باشد.
هدفمندي،  ويژگِي  سه  اين  واجد  كه  است  مطلوب  تحّولي 
جامعّيت در نگاه به امكانات و ابزارها، و وقوف و احاطه بر مسائل 

خامي برخي تحّول خواهان،
بزرگ ترين مانع تحّول در حوزه است
آسيب شناسي تحّول در حوزة علميّه، در گفت وگو با حّجت االسالم و المسلمين غنوي

اشاره:
امير غنوي، متولّد 1340، ليسانس مهندسي كامپيوتر از دانشگاه صنعتي شريف و 

فوق ليسانس حقوق خصوصي و نيز سطح چهار فقه و اصول.
مسئول سابق دفتر تحقيقات و تدوين متون درسي مركز جهاني علوم اسالمي و 

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.
عمدة نوشته هاي ايشان در زمينة مسائل حقوقي، اقتصادي و فقهي است.

تدريس كتابهاي استاد علي صفائي حائري و روش تفسير قرآن، از جمله فّعالّيتهاي 
علمي ايشان است.
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و مشكالِت فضاي حاكم باشد.

كلّي  فرموديد،  جناب عالي  كه  تحّول  تعريِف  اين  اّول:  خشت 
است. ما مي خواهيم به يك مرزبندي از تعريف تحّول برسيم كه 
ابعاد و جنبه هايي از حوزه را كه بايد متحّول شوند، مشّخص كند؛ 
مثاًل مشّخص كند كه آيا جنبه هاي آموزشي يا پژوهشي يا مديريّتي 

حوزه، بايد تغيير پيدا كنند يا نه؟
فقط  ما  كار  آن،  از  بعد  و  شود  روشن  بحث  اين  كلّّيات  بايد  ابتدا 
تطبيق كلّّيات بر فضاي موجود است. بايد مشّخص شود كه آيا تعريف 
ما هدفمندانه بوده است؟ آيا در برنامه ريزي براي 20 سال آينده، تصوير 
درستي از 20 سال آينده داريم؟ آيا مي دانيم آن موقع، حوزه چه فضاهاي 
خالي را بايد ُپركند و چه نيازهايي را بايد جوابگو باشد؟ ثانيـًاَ بر فرض، 
درست  را  حوزه  مأمورّيتهاي  آيا  شناختيم،  را  آينده  سال   20 وضعّيت 
نيست  قرار  كه  بكند  كارهايي  چه  بايد  حوزه  مي دانيم  و  تعريف كرده ايم 

دانشگاه آن كارها را انجام دهد؟

تحّول مطلوب، بايد سه شـرط داشته  باشد: اّوالً، همة 
برنامه هاي آن، هدفمند و كاربردي باشد؛ ثانياً، به همة 
و  داشته باشد  كافي  توّجه  موجود،  امكانات  و  ابزارها 
به فضاي حاكم  ثالثاً،  و  بگيرد؛  بهره  از همة ظرفيّتها 
معضالت،  آن  همة  براي  و  بوده  واقف  پيچيدگي ها،  و 

طرح و برنامه داشته باشد.

را در كلّّيات نگه مي دارم و وارد جزئّيات نمي شوم،  اينكه من بحث 
روشن  كلّّيات،  در  بحث  هنوز  مي كنم  احساس  كه  است  اين  خاطر  به 
نيست. بنده مي توانم براي شما چند راهكار پژوهشي، آموزشي، اداري و 
مالي ارائه دهم و بحث را تمام كنم؛ ولي اگر چارچوب هاي اصلي، درست 

مشّخص نشود، به نتيجة  مناسب و قابل قبولي نخواهيم رسيد.
به نظر بنده، مشكل حوزه در برنامه ريزي تحّول، مربوط به جزئّيات 
نيست؛ معتقدم كه اصـاًل ترسيم كلّي و چارچوب كالِن كار، مبهم است. 
شما اآلن حوزه را حائز چه كاركردهايي در جامعه مي دانيد؟ حوزه براي 
پاسخگويي به چه نيازي فراهم شده كه دانشگاه ها و مراكز پژوهشِي ديگر، 

نمي توانند آن را جواب دهند؟
آن،  از  بعد  و  شود  تعيين  دقيقًا  حوزه،  جايگاه  و  مأمورّيت  بايد  ابتدا 
مشّخص كنيم كه براي تطبيق اين چارچوب كلّي در 20 سال آينده، حوزه 

بايد چه فرايندي را طي كند.

مشكل  دچار  تحّول،  مقّدماِت  شما،  نظر  به  پس  اّول:  خشت 
گام  اّولين  عنوان  به  حوزه،  رسالت  و  جايگاه  تبيين  براي   است. 
آنها  به  بايد  كه  نگرفته  قرار  نظر  مّد  نكاتي  چه  تحّول،  مقّدمة  و 

توّجه كرد؟
همان طور كه عرض كردم، مشكل اصلي در برنامه ريزي هاي تحّول، 
نبوِد كالن  نگري و همچنين آينده نگري  در حوزه  است. شايد در ابتداي 
ورود ما به حوزه، كسي تصّور نمي كرد كه روزي ابزاري به نام اينترنت، 
براي برقراري ارتباط مردم دنيا با همديگر به وجود بيايد؛ ولي امروزه، اين  
نوع ارتباطات برقرار شده است. اگر ما امروز، آمادة استفاده از اين امكانات 
يا مقابله با مشكالت آن نيستيم، در 20 سال آينده چه خواهد شد؟! اگر آن 

موقع هم برسد، ما باز آمادة برخورد با وضعّيت تازه نخواهيم بود.
برنامه ها بايد كالن نگرانه و رو به جلو باشد. اگر شما فقط مشكالِت 

اآلن را ببينيد و فقط براي اآلن برنامه ريزي كنيد، هميشه حّداقّل20 سال 
نتيجه مي دهد كه شرايط  برنامه هاي شما  عقب خواهيد بود؛ چون وقتي 

كاماًل تغيير كرده است!
همة  به  نسبت  تحّول خواه،  دوستاِن  طرحهاي  معمواًل  كه  آنجا  از 
مسائل، جوابگو نيست و در برنامه هاي آنها، همين نگاِه كالن محور وجود 
همين  وجود  نمي شود.  واقع  قبول  مورد  آنها  طرحهاي  و  ايده ها  ندارد، 

مسئله، يكي از معضالت شوراي عالي  است.

آيا تصوير درستي از 20 سال آينده داريم؟ آيا مي دانيم 
آن موقع، حوزه چه فضاهاي خالي را بايد پُركند و چه 
نيازهايي را بايد جوابگو باشد؟ ثانياًَ بر فرض، وضعيّت 
را  حوزه  مأموريّتهاي  آيا  را شناختيم،  آينده  20 سال 
چه  بايد  حوزه  مي دانيم  و  تعريف كرده ايم  درست 
را  كارها  آن  دانشگاه  نيست  قرار  كه  بكند  كارهايي 

انجام دهد؟

بدون  خألها،  تكميل  براي  حوزه،  در  پيش  سال   20 يا   15 حدود 
كالن نگري، مراكز و رشته هايي را به نام تخّصص  راه انداختند؛ ولي امروزه 
خوِد اين تخّصصها، يكي از عوامل سردشدن شديد فضاي درسي حوزه 
كنترل  طاّلب  نمرة  و  كالسها  غياِب  و  آنجا حضور  در  چون  شده است! 
نمي گيرد.  كاري صورت  چنين  حوزه،  آموزشي  فضاي  در  ولي  مي شود؛ 
همة   گرفتِن  نظر  در  بدون  طرحي  چنين  كه  بود  اين  اصلي  مشكل 

ويژگي هاي خوب و بد حوزه،  برنامه  ريزي شد.
خود بنده، جزء همين مراكز و رشته هاي تخّصصي هستم؛ ولي اين 
برنامه باعث شد كه طاّلب از مباني حوزه كه فقه و اصول و تفسير است،  

جدا شده و ريزش پيدا  كنند.
مشكل دومي كه بايد بر آن تأكيد شود، اين است كه چون معمواًل 
دوستاِن تحّول خواه، برنامة جامع و مستند و ُپخته اي را عرضه نمي كنند، 
با سوء فهم و بدبيني روبه رو مي شوند و مقاومت شديدي را در برابر خود 
نشان  واكنش  تحّوالت،  از  خيلي  برابر  در  شوراي عالي  اآلن،  مي بينند. 
نگاه گذشته، سرچشمه  به  افراد  وابستگي  از  اين واكنش،  فقط  مي دهد. 
معمواًل طرحهاي  بر مي گردد كه  اين  به  آن،  از  بخشي  بلكه  نمي گيرد؛ 
جديد، محدود و جزئي هستند و جايي را خراب  كرده و جاي جديدي را 

درست مي كنند كه اصاًل با بافِت قبلي سازگار نيست.

را  تحّول خواه  جريان  كه  آفتي  اصلي ترين  يعني  اّول:  خشت 
تهديد مي كند، اين نوع عملكرد است؟

در حّد آفتي كه تهديد مي كند، نيست؛ بلكه جريان تحّول خواه به اين 
آفت مبتالست؛ يعني سالهاست كه جريان تحّول خواه حوزه، تحّوالتي را 
عرضه مي  كند كه در خيلي از موارد، وضِع گذشته بهتر از وضع امروزي و 
پيشنهادي آنها بوده است؛ مثاًل ما در سيستم آموزشي حوزه و امتحانات، 
نظر من،  به  دچار هستيم؛  آن  به  امروز هم  و  بوديم  را شاهد  تحّوالتي 
روشهاي  از  گذشته،  امتحان گرفتن هاي  و  آموزشي  روشهاي  از  بسياري 

فعلي خيلي بهتر  است.
با اينكه خود بنده، تحّول خواه هستم؛ ولي معتقدم كه بسياري از اين 
برنامه ها و تغييرات، جامع نيستند؛ مثاًل يكي از دوستان تحّول خواه در يك 
بيان  را  بودم، مواردي  راديويي كه خود شاهد آن  يا  تلويزيوني  مصاحبة 
مي كرد كه حوزه مي تواند از دانشگاه الگو بگيرد؛ در حالي كه ما آن موارد 

را به عنوان ضعفهاي دانشگاه مي دانيم!
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مشت، نمونة خروار
مي خواستم گزارشي بنويسم از نگاه طاّلب 

جوان به مقولة تحّول؛
يكي مي گفت:

»بايد حجم درسها كم شود.«
ديگري مي گفت:

»در مدرسه ها، شام هم توزيع شود.«
غياب ها  و  حضور  نوِع  دغدغه  اش  سومي، 

بود.
و ديگري پيشنهاد مي داد كتب درسي توّسط 

طاّلب انتخاب شوند!
...

اّما با همة اينها معتقدم:
»مشت، نمونة خروار نيست!«

در ميان طاّلب جوان، بسيار ديده ام كساني 
را كه از زمانة خويش بزرگ ترند.

ـّد حسن زاده محم

وقتي دوستان تحّول خواه، ايده هاي خام و ابتدايي مطرح مي كنند، تنها اثري كه مي گذارند، 
خراب كردن بنياني است كه به مرور زمان، كاركردي يافته بوده و از آنجا كه اين طرح و بنيان 

جديد، ُپخته نيست، خوِد آن هم درست پا بر جا نمي شود.
به عنوان نمونة ساده، خود شما مي بينيد كه سالهاست دوستان تحّول خواه، سعي مي كنند 
و  تحّول  ادبّيات، هيچ  در عرصة  اآلن  تا  ولي  كاركنند؛  پژوهش حوزه  و  آموزش  زمينة  در 
تغييري رخ  نداده  است! 30 سال از انقالب مي گذرد و بيش از 40 سال است كه از تحّوِل حوزه 

حرف مي زنيم؛ ولي آنچه كه در عرصة آموزشي رخ داده، چقدر قابل گفت وگو است؟!

مشكل اصلي در برنامه ريزي هاي تحّول، نبوِد كالن  نگري و همچنين 
به حوزه، كسي  ما  ابتداي ورود  در  آينده نگري  در حوزه  است. شايد 
تصّور نمي كرد كه روزي ابزاري به نام اينترنت، براي برقراري ارتباط 
بيايد؛ ولي امروزه، اين  نوع ارتباطات  مردم دنيا با همديگر به وجود 
برقرار شده است. اگر ما امروز، آمادة استفاده از اين امكانات يا مقابله 

با مشكالت آن نيستيم، در 20 سال آينده چه خواهد شد؟!

كتاب  و  برداشتند  را  مظّفر  اصول  يعني  كتاِب حوزه،  بهترين  مّدتي  انقالب،  ابتداي  در 
ديگري را جايگزين آن كردند؛  ولي از آنجا كه طرح پخته و كارشده اي نبود، پس از مّدتي 
دوباره سراِغ اصول مظّفر رفتند! گاهي اين تغييرات، طوري است كه احساس مي كنيم دوِر 

خودمان مي چرخيم و حّتي گاهي يك قدم نيز به عقب بر مي گرديم!
نكتة سومي كه بايد در نظر گرفت، فراهم كردن مقّدمات الزم براي ايجاد تحّول است؛ 
مثاًل تغيير كتب درسي كه زير مجموعة بحث تحّول در قسمت آموزش و پژوهش حوزه 
است، كار ساده اي نيست كه امروز تصميم گيري شود و فردا به نتيجه برسد. يك طرح اساسي 
و بزرگ است كه ده ها مقّدمة مهّم را مي طلبد؛ از جمله افراد بسيار خبره  در هر زمينة علمي 
كه كاماًل توانايي تأليف كتب درسي غني و متقن را داشته باشند. آيا ما براي ايجاد تحّول، 

چنين مقّدماتي را فراهم كرده ايم؟!
رسائل شيخ  مانند  كتابهايي  بودِن  آموزشي  و  درسي  به  قائل  گذشته، كساني  در  شايد 
و انصاري  شيخ  نيست؛  مطلب  اين  به  قائل  هيچ كس  اآلن  ولي  بودند؛  آخوند  كفاية   يا 

آخوند خراساني سعي كردند در اين كتابها نظرات خود را بيان كنند و فكر مي كنم حّتي خوِد 
آنها هم قائل نبودند كه كتابشان درسي است!

ولي اگر شما بخواهيد اين كتابها را برداريد، آيا مشّخص كرده ايد كه چه كساني و چگونه 
بايد كتابهاي جايگزين را تأليف كنند؟ با اينكه اين كتابها براي تدريس مناسب نيستند؛ ولي 
اين بزرگان، اساتيِد اين فّن بود ند. آيا شما تصويركرده ايد كه دقيقًا اين تحّول، چه روند و 

مسيـري را بايد طي كند؟

از آنجا كه معموالً طرحهاي دوستان تحّول خواه، نسبت به همة مسائل، 
جوابگو نيست و در برنامه هاي آنها، همين نگاه كالن محور وجود ندارد، 
ايده ها و طرحهاي آنها مورد قبول واقع نمي شود. وجود همين مسئله، 
يكي از معضالت شوراي عالي  است. حدود 20 سال پيش در حوزه، 
نام  به  را  و رشته هايي  مراكز  بدون كالن نگري،  تكميل خألها،  براي 
تخّصص  راه انداختند؛ ولي امروزه خود اين تخّصصها، يكي از عوامل 

سردشدِن شديد فضاي درسي حوزه شده است!

خشت اّول: در زمان كنوني و در مجموع، آيا حوزه، ظرفيّت تحّول در زمينه هاي 
مختلف، از جمله آموزش و پژوهش و ... را دارد؟

بله؛  من كاماًل قائلم كه حوزه ظرفّيِت تحّول را دارد؛ ولي تحّول خواهان  و متصّديان تحّول 
كه در جايگاه ها و نهادهاي رسمي، عهده دار اين جريان هستند، تا اآلن ظرفّيت و توانايي 
خود را براي چنين كاري مشّخص   نكرده اند؛ البّته نمي گويم كه نمي توانند اين كار را بكنند؛ 
ولي تا اآلن چنين كاري را نكرده اند و به علّت نبوِد همين مقّدمات است كه تحّوِل درست، 

 اتّفاق نيفتاده است.

نگاره - 2
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خشت اّول: بيانات شما تا اينجا، دربارة خوِد جريان تحّول خواه بود؛ 
ولي يك سري موانع، از گذشته و حتّي از زمان آيت اهلل بروجردي، در 
برابر اين جريان وجود داشته است؛ آيا ممكن است اين موانع را تبيين 

نماييد؟
حوزه ساليانِ  سال يا حّتي بهتر بگويم، قرن هاست كه در زمينه هاي مختلف 
علمي و فرهنگي فّعالّيت مي كند؛ بنابراين، طبيعي است كه تحّول در آن، به 
راحتي پذيرفته نشود. قبل از اينكه حّتي من به حوزه بيايم، اين سيستم، كار 
خود را انجام مي داده و خروجي هاي خوبي هم داده است؛ بدين جهت، وقتي 
اين سيستم، طرح جديد شما را مي پذيرد كه باور كند طرح شما، كارآمدي هاي 

او را افزايش مي دهد.

چون معموالً دوستاِن تحّول خواه، برنامة جامع و مستند و 
پُخته اي را عرضه نمي كنند، با سوء فهم و بدبيني روبه رو 
مي بينند.  خود  برابر  در  را  شديدي  مقاومت  و  مي شوند 
واكنش  تحّوالت،  از  خيلي  برابر  در  شوراي عالي  اآلن، 
نشان مي دهد. اين واكنش،  فقط از وابستگي افراد به نگاِه 

گذشته، سرچشمه نمي گيرد.

براي اجراي هر طرح، ابتدا بايد در يك نمونة اجرايي، آن برنامه پياده و 
اجرا شود و اگر پاسخ مثبت داد،  به تدريج دامنة طرح گسترش پيداكند. من 
معتقد نيستم كه براي تحّول حوزه، موانع غيرطبيعي و غيرقابل شناخت وجود 
دارد؛ ما هستيم كه تحّول را درست تعريف نمي كنيم و به خاطر همين است 

كه تحّول رخ نمي دهد!
طبيعي است كساني كه سالها در اين فضا فّعالّيت كرده اند و ثمرات كارهاي 
آيا ما  را قبول نمي كنند؛ ولي  ايده هاي ساده  به راحتي  را هم ديده اند،  حوزه 
نمونة  در يك  و  به چالش گذاشته ايم  را  آنها  آيا  پخته ايم؟  را  طرحهاي خود 
بفهمند  كيفي  و  كّمي  مقايسه هاي  با  همه  تا  كرده ايم  اجرا  را  آنها  كوچك، 
كه خروجي هاي اين طرح، همة توانايي هاي فضاي گذشته را دارد و حّتي به 
مراتب، قوي تر است؟ آيا قبل از اينكه بگوييم حوزه در برابر تحّول مقاومت 

مي كند، چنين تالشهايي را تجربه كرده ايم؟!
قبل از انقالب در همين حوزة ما، مرحوم شهيد قّدوسي و شهيد بهشتي، 
به جاي درگيري، براي اثبات درستي طرح خود، مدرسة حّقاني را كه امروزه 
اين  كه  داشته باشيد  توّجه  تأسيس كردند.  مي گويند،  شهيدين  مدرسة   آن  به 
شاه حكومت  يك سو،  از  كه  كردند  اجرا  فضايي  در  را  خود  بزرگواران، طرح 
مي كرد و هيـچ گونه همراهي و همگامي با آنها وجود نداشت؛ و از طرف ديگر، 
حوزه كاماًل سّنتي بود و حّتي مرحوم امام هم به عنوان رهبر انقالب، در ايران 

نبود و دستي بر حوزه ها نداشت.
ديگر،  مدارِس  با  متفاوت  نمونة  عنوان  به   حّقاني،  آن شرايط، مدرسة  در 
اجرايي شد و همه ديدند كه اين نمونه، خيلي موّفق تر از ساير مدارس  است و 
بدين جهت،  توانست بسيار تأثيرگذار باشد؛ چون افرادي پاي اين كار ايستادند 
كه خود، از اساتيد كاركردة حوزه بودند و مشكالت فضاي اجرا را مي دانستند.

بنابراين، براي اينكه نشان دهيد طرح شما پخته است، كافي است نمونة 
موّفقي را اجرا كنيد؛ همين اآلن نمونه هايي مرتبط با حوزه يا غيرمرتبط با آن، 
اجرا  شده كه من نمي خواهم نام ببرم؛ ولي معمواًل نمونه هاي خامي بوده  و به 
چالش گذاشته نشده  و نتيجة چنداني هم نداده   است. بنده معتقدم وجود موانع 
تحّول در حوزه، كاماًل طبيعي است و راه حّل عبور از آنها، دشوار نيست؛ منتها 

ما خيلي وقتها، برنامه ريزي كافي براي آنها انجام نمي دهيم.
نكتة ديگر اينكه اصاًل موانع طبيعي بايد وجود داشته باشد؛ اگر قرار باشد 
كه هر طرحي، هر چند نپخته، اجرا شود، يك مجموعه  باقي نخواهد ماند؛ حّتي 
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در زمان امام راحل هم،  خدمت ايشان طرحهايي را براي تحّول در حوزه 
ايشان قبول نكردند و فرمودند كه همان كار سابق را  مطرح كردند؛ ولي 
انجام دهيد! ببينيد مقاومت در برابر تحّول، حّتي از كسي كه خود سردمدار 
تحّول در كشور است، اين معنا را مي رساند كه ايشان هم ظاهراً احساس 
مي كردند كه اين ايده ها و حرفها، هنوز خيلي خام است؛ در مجموع،  خامِي 

خوِد تحّول خواهان، بزرگ ترين مانع تحّول در حوزه بوده است.

خشت اّول: يعني به نظر شما، تمام مشكالت به خود جرياِن 
تحّول خواه بر مي گردد؛ نه بخشهاي ديگر؟!

 بنده به عنوان كسي كه از اّول در اين جريان بودم، معتقدم كه مشكل 
اصلي خوِد ماييم؛ نه حوزه! ما با وجود اينكه بايد روند تحّول را درست 
تصوير مي كرديم، به روزمّرگي مشغول شديم يا به چارچوب ها تن داديم؛ 

ما از ابزارها و امكانات استفاده نكرديم و در نتيجه، كار را پيش نبرديم.
از فضالي حوزه،  نفر  دو  كه خدمتتان عرض كردم،  نمونه  در همان 
نتيجه رسيد؛  به  بدون وجود حمايت ويژه اي، طرحي را شروع كردند كه 
مثاًل كتاب اصول فقه مرحوم مظّفر كه موّفق ترين كتاب آموزشي حوزه 
است، اّولين بار در آن مدرسه تدريس شد؛ يعني بدون ايجاد مخالفت و 
جنجال،  اين طرح را اجرايي كردند. با اينكه نمي توانستند اين كتاب را به 
صورت يك جا چاپ كنند، كپي صفحات آن را به طاّلب مي دادند و چون 
خروجيهاي اين كتاب، قوي بود، به طور طبيعي جايگزين كتاب جاافتادة  

قوانين ميرزاي قمي شد.
بعد از انقالب، رشته هاي روان شناسي و جامعه شناسي و ... در سيستم 
و  ساده  تقليدي  اينها  همة  چون  ولي  شده است؛  گذاشته  حوزه  آموزشي 
ناپخته  از نمونة حّقاني بود، آن طور كه بايد،  نگرفت. همين اآلن، دروس 
به  مانده  وقت  را چند  دارد كه طاّلب، درس  را  اين مشكل  جنبي هم، 

امتحان، با خواندن يك جزوه   مي گذرانند.

را  تحّوالتي  حوزه،  تحّول خواه  جريان  كه  سالهاست 
عرضه مي  كند كه در خيلي از موارد، وضِع گذشته بهتر 
از وضع امروزي و پيشنهادي آنها بوده است؛ مثاًل ما در 
سيستم آموزشي حوزه و امتحانات، تحّوالتي را شاهد 
من،  نظر  به  هستيم؛  دچار  آن  به  هم  امروز  و  بوديم 
امتحان گرفتن هاي  و  آموزشي  روشهاي  از  بسياري 

گذشته، از روشهاي فعلي خيلي بهتر  است.

من نگفتم موانع نيست؛ بلكه وجود موانع را طبيعي مي دانم. اگر در 
سيستم آموزشي دانشگاه هم بخواهيد تحّول ايجادكنيد، همين مقاومتها 
و  غيرطبيعي  مقاومتها،  اين  از  برخي  است  ممكن  البّته  مي بينيد؛  را 
بي انصافانه باشد؛ ولي در مجموع، وجود موانع، طبيعي است. همان طور 
بايد طرح، پخته  شده و  ابتدا  اين موانع،  با  كه عرض كردم، براي مقابله 
كوچك  نمونه اي  در  را  آن  سپس،  و  شود  نقد  و  گذاشته شده  چالش  به 
اجراكرده و با مالكهايي كه همه مي پذيرند، نشان  دهيم كه طرحي قوي 

است.
سيستم  يك  رسمي،  نهادي  به  وابستگي  بدون  حوزه،   در  ما  خود 
واحدها  تمام  و  طّراحي كرديم  خبرگان  مجلس  امتحانات  براي  آموزشي 
تأمين كرديم و در يك مجموعة كوچك،  را مشّخص و  و مؤلّفه هايش 
اين  آنجا كه  از  و  آموزش داديم  امتحان دهند،  را كه مي خواستند  افرادي 
ايجاد كردند؛  جاذبه  خود  به  خود  بقّيه شدند، خروجي ها  از  موّفق تر  افراد 
مخالفت  با  ندارند،  خروجي هايي  چنين  ما ،  تحّولي  طرحهاي  چون  ولي 

روبه رو مي شوند.
اجرا شده كه شايد شما  تحّول  زمينة  در  زيادي  در حوزه، طرحهاي 
حّتي  كه  بوده اند  ناموّفقي  تجربه هاي  آنها  همة  ولي  نباشيد؛  جريان  در 

نظرسنجي ها هم نشان دهندة ناموّفق بودِن آنهاست.

افراد،  در  آراء  تفاوت  و  ساليق  اختالف  وجود  با  اّول:  خشت 
چگونه مي توان به يك نتيجه گيري واحد رسيد؟ آيا مشكل اصلي 

تحّول تا به حال، همين نبوده است؟!
بايد نقطة مطلوب مشّخص شود؛ بنابراين، ابتدا بايد طرح پخته باشد. 
با شعاردادن و منبررفتن،  مشكل حّل نمي شود؛ يك طرح دقيق و فّني، 
بايد حدود 70 نفر از متخّصصان،  الزم است كه به چالش گذاشته شود. 
آن طرح را تأييدكنند و خود اين كار،  جّو نسبتًا بااليي را براي تحّول در 

حوزه ايجاد مي كند.

در  تحّول  بحث  مجموعة  زير  كه  درسي  كتب  تغيير 
ساده اي  كار  است،  حوزه  پژوهش  و  آموزش  قسمت 
ده ها  كه  است  بزرگ  و  اساسي  طرح  يك  نيست... 
مقّدمة مهّم را مي طلبد؛ از جمله افراد بسيار خبره  در 
درسي  كتب  تأليف  توانايي  كاماًل  كه  علمي  زمينة  هر 
غني و متقن را داشته باشند. آيا ما براي ايجاد تحّول، 

چنين مقّدماتي را فراهم كرده ايم؟!

دومين كار براي رفع اين مسئله، همان طور كه عرض كردم،  اجراي 
برنامه در سطح جزئي و در يك نمونة كوچك است؛ اگر در اين نمونه 
جواب داد، مطمئّن باشيد كه خيلي ها به استقبال تحّول مي آيند. در حوزه 
آن قدر ديانت و انصاف هست كه اگر اين مراحل طبيعِي جاانداختن يك 

طرح طي شود، به راحتي مورد قبول واقع گردد.

خشت اّول: به نظر شما، چه زمينه هايي در حوزه، براي ايجاد 
و  چالش گذاري  به  و  طرح  مراحل  دارند؛  بيشتري  اولويّت   تحّول 
ضرورت  حوزه،  از  قسمتهايي  چه  در  كوچك،  نمونه هاي  در  اجرا 
يا  مديريّت  در  تحّول  از  شروع كرد؟  بايد  كجا  از  دارد؟  بيشتري 

تحّول در  پژوهش يا تحّول در زمينة آموزش؟
گرديد،  واقع  تأييد  مورد  و  شد  مشّخص  تحّول  برنامة  اينكه  از  بعد 
بايد  كه  جايي  اّولين  بنابراين،  است؛  تحّول  مديرّيِت  ركن،   مهمّ ترين 
تغييركند، همين قسمت است؛ زيرا طرح شما، هر قدر هم كه پخته باشد، 

مهّم است كه چه كسي آن را اجرا كند.
به نظر من، براي اجراي آن طرح پخته شده و به چالش گذاشته شده، 
بايد خود همين دوستان تحّول خواه، دست اندركار اجراي آن در يك نمونة 
كوچك شوند. مرحوم شهيد بهشتي با اينكه مجتهدي مسلّم بود و دكترا 
و تحصيالت بااليي داشت، با مرحوم شهيد قّدوسي كه فاضلي بسيار قوي 
بود، چند سالي بر سر يك مدرسه با تعداد كمي طلبه ايستادند و نشان دادند 

كه اين نمونه چقدر موّفق است.
مي خواهد  كه  كالني  طرحهاي  اجراي  براي  كه  است  طبيعي 
حوزه،  فعلي  مديرّيت  است.  نياز  متفاوتي  مديرّيت  متحّول كند،  را  حوزه 
طرحهاي سّنتي را هم به خوبي اجرا  نمي كند؛ چه برسد به برنامه هايي 
را  آينده  مختلف  مسائل  و  بحرانها  انواع  و  استراتژيك  مسائل  همة  كه 
از زمينه هاي  لحاظ كرده  باشد! طبيعي است كه تحّول در مديرّيت، يكي 

اصلي تحّول است كه بايد رخ دهد.
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خشت اّول: طبيعي است كه براي تحّول در يك نهاد، ابتدا بايد 
از  منظور شما  آيا  نوع مديريّت شروع كرد.  و  نگرش  در  از تحّول 

مديريّت، سياست گذاران و  برنامه ريزان هستند؟
انتظار مي رود و چه  تا وقتي كه مشّخص نشده چه تحّولي  بله؛ ولي 
نيروهايي با چه توانمندي هايي، براي اجراي آن نياز است، منطقي نيست 
كه همين سيستم و مديرّيت فعلي هم عوض شود؛ البّته اگر مدير حوزه، 
در رابطه با وضعّيت فعلي و طرحهاي موجود هم ضعيف عمل  كند، بايد 
بايد دقيقًا مشّخص شود كه شما مي خواهيد چه  ابتدا  عوض شود؛ ولي 

كار كنيد؟

چالش  به  كه  است  الزم  فنّي،  و  دقيق  طرح  يك 
آن  متخّصصان،  از  نفر   70 حدود  بايد  گذاشته شود. 
طرح را تأييدكنند و خود اين كار،  جّو نسبتاً بااليي را 
براي تحّول در حوزه ايجاد مي كند. دومين كار، اجراي 
برنامه در سطح جزئي و در يك نمونة كوچك است؛ 
اگر در اين نمونه جواب داد، مطمئّن باشيد كه خيلي ها 

به استقباِل تحّول مي آيند. 

حوزه  مديران  و  شوراي عالي  بايد  كه  دارند  اعتقاد  دوستان  معمواًل 
تغييركنند؛ ولي به نظر من، ابتدا بايد ما مّدعياِن تحّول و متصّديان اين 
بحث، طرحهاي پخته اي داشته باشيم؛ آيا اين دوستان تحّول خواه، چنين 
طرحي را ريخته اند؟! اگر به چنين طرحي رسيدند، مطمئّن باشيد تحّول در 

مديرّيت حوزه هم كار دشواري نخواهدبود.
بنده در جريان بحث تحّول هستم؛ تحّول خواهان در طرحهاي گذشته، 
آنهايي كه مي خواستند سّنتها را  با  مانند طرح تخّصص گرايي، در بحث 
حفظ كنند، از نظر استدالل كم مي آوردند. آيا شما توّقع داريد با اينكه اين 

طرحها جوابگو نيستند، اجرا شوند؟!
مديرّيِت ضعف هايش،  و  سّنت گرايي  همة  با  حوزه  شوراي عالي 

 

به هم ريخته و بي نظِم حوزه را با سخت گيري هاي خود در اين چندساله 
نظم داده است. حوزه اي را كه از نظر كاركرد مالي، وضعّيت مدرك دادن 
سّنت گرا  آقاياِن  همين  كرده بود،  پيدا  تـازه  مشكل  يك  و  هزار   ،... و 

نظم دادند.
بنده قطعًا معتقدم كه مديران و شوراي عالي حوزه بايد تغيير كنند؛ منتها 
فعاًل مشكل اصلي آنها نيستند؛ اگر آنها هم عوض شوند و خود دوستان 
تحّول خواه سِر كار بيايند، احتمال مشكالت بزرگ تري وجود دارد! چون 
ممكن است با طرحهاي نپخته، ساختماني را خراب كنند و بنايي جديد را 
بر پا كنند كه معلوم نيست اين ساختمان تازه چقدر استحكام داشته باشد. 

به نظر من،  اصاًل تحّول بايد از خوِد تحّول خواهان شروع شود.

مديريّت فعلي حوزه، طرحهاي سنّتي را هم به خوبي 
اجرا  نمي كند؛ چه برسد به برنامه هايي كه همة مسائل 
استراتژيك و انواع بحرانها و مسائل مختلف آينده را 
لحاظ كرده  باشد! طبيعي است كه تحّول در مديريّت، 

يكي از زمينه هاي اصلي تحّول است كه بايد رخ دهد.

بنده معتقدم كه تحّولِ  درست، شديداً ضرورت دارد و اصاًل چاره اي 
اگر  كه  فرمودند  جلسه  آن  در  عزيز  رهبر  كه  همان  طور  نيست؛  آن  جز 
حوزه هم متحّول نشود، جامعه متحّول مي شود و ما دائمًا عقب مي افتيم؛ 
ولي توّجه داشته باشيد كه ايجاد تحّول در اين بنا، با اين شروِع نپخته به 

جايي نمي رسد.

خشت اّول: چه كاركردهايي از حوزه انتظار مي رود كه برآورده 
نشده و به خاطر آن، شما تحّول در حوزه را ضروري مي دانيد؟

حوزه دو رسالت و مأمورّيت دارد كه در آيات و روايات به آن اشاره 
في  »لِيَتََفقَُّهوا  آية  در  كه  است  دين  در  تفّقه  رسالت،  اّولين  شده است: 
الدين« بيان شده ؛ و ديگري، تبليغ دين است كه در قسمت بعدي آيه 
آمده: »لِيُْنِذُروا قَْوَمُهْم إذا َرَجُعوا إلَْيِهْم«؛ ولي ما در هيچ  يك از اين دو 
هدف موّفق نيستيم! و بدين جهت است كه بايد تغييراتي اساسي در حوزه 

ايجادكنيم.
زمينة   در  بايد  ابتدا  باشد؛  نظر  مّد  بايد  نكته  دو  دين،  تفّقه  مورد  در 
آموزش، تأّمل و دّقت شود. آيه به ما مي گويد كه بايد در تمام عرصة دين، 
تفّقه داشته باشيم؛ ولي در بدنة اصلي حوزه، تفّقه محدود به فقه  األحكام 
شده و به فقِه عقائد و فقه اخالق و فقه هاي ديگر، توّجه  نمي شود. تفّقه 
حوزة ما، محدود به احكام شده و در بقّية زمينه ها، به شكل دانشگاهي كار 
مي كنيم؛ نه حوزوي! مثاًل در مؤّسسات پيراموني حوزه، در زمينة اقتصاد 
كه  مي كنند  كار  كساني  ولي  مي دهيم؛  انجام  كارهايي   ... و  سياست  و 

نمي توانند از كتاب و سّنت، اقتصاد و سياست و حقوق بيرون بياورند!

بنده قطعاً معتقدم كه مديران و شوراي عالي حوزه بايد 
اگر  نيستند؛  آنها  اصلي  مشكل  فعاًل  منتها  تغيير كنند؛ 
آنها هم عوض شوند و خود دوستان تحّول خواه سر 
دارد!  وجود  بزرگ تري  مشكالت  احتمال  بيايند،  كار 
را  ساختماني  نپخته،  طرحهاي  با  است  ممكن  چون 
خراب كنند و بنايي جديد را بر پا كنند كه معلوم نيست 
به  داشته باشد.  استحكام  چقدر  تازه  ساختمان  اين 
نظر من،  اصاًل تحّول بايد از خوِد تحّول خواهان شروع 

شود.

نوع  شود،  توّجه  آن  به  بايد  كه  دومي  نكتة  تفّقه،  بحث  همين  در 
آموزش است؛ اين قسمت از آيه »لِيَتََفقَُّهوا في الدين« بيان مي كند كه 
فقه، علِم حاصل شده از تأّمل و دّقت است. تفّقه از باب تفّعل است كه 
التباس و استقرار اين صفت را مي رساند و از آنجا كه فعل مضارع، داللت 
بر استمرار مي كند، فعل »لِيَتََفقَُّهوا« به استمرار تفّقه اشاره دارد؛ بنابراين، 
هدفي كه براي ما از اين آيه تصوير مي شود، رسيدن افراد در حوزه به 
يك توانايي مستقّر و مستمّري است كه بتوانند با تأّمالت خود، به فهم 
محفوظات  روي  حوزه،  در  ما  ولي  برسند؛  دين  از  دقيق تري  و  عميق تر 
اين  -با  تفّقه  مهارت  آنكه  از  بيش  عزيزان  اين  و  مي كنيم  كار  طلبه ها 
ويژگي هايي كه عرض كردم- را ياد  بگيرند، بر محفوظات خود مي افزايند 
و به همين علِّت عدِم آموزش مهارتهاست كه غالبًا شاگردها، چيزي بيشتر 

از استاد ندارند.
ما  نيز  إلَْيِهْم«  َرَجُعوا  إذا  قَْوَمُهْم  »لِيُْنِذُروا  رسالت  دومين  زمينة   در 
جوابگو نيستيم. شما دربارة تبليغ براي تمام دنيا حرف مي زنيد؛ مثاًل قرار 
است براي شهرهاي آمريكا هم مبلّغاِن ورزيدة شيعي داشته باشيم؛ ولي 
ما اآلن حّتي نه براي تهران؛ بلكه در همين شهر قم خودمان هم مشكل 
داريم! حّتي در سيستم داخلي حوزه هم، به تعداد كافي استاد و مربّياني 
كه بتوانند طاّلب را راهنمايي كنند، نداريم. آية »لِيُْنِذُروا قَْوَمُهْم إذا َرَجُعوا 
هم را  آن  مقّدماِت  ما  كه  مي كند  مطرح  را  بلندي  بسيار  هدف  إلَْيِهْم« 

 

طي نكرده ايم!
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اگر روحانّيت بخواهد به منشور امام عمل كند، ... در فرمايشهاي امام)رضوان اهلل عليه( هست كه روحاني بايد بداند در چه 
فضايي زندگي مي كند؟ در چه عصري زندگي مي كند؟ مشكل مردم اين عصر چيست؟ شبهات مردم اين عصر چيست؟ مردم 

گرفتار شبهه اند؛ شبهه، يك ويروس است كه آدم را رها نمي كند.
اگر مسائل سياسي هست؛ اگر مسائل نظامي هست، غالبـًا بعد از آن صحنه هاي فكري و ساحتهاي فكري است. اين چنين 
نيست كه ماركس و انگلس، اّول دست به كشتار زده باشند؛ استالين ها بعد پيدا  شدند. اّول، فكر كمونيستي بود؛ بعد، حملة 
استالين. فكر كه آمد، باألخره بشر چون با فكر زندگي مي كند؛ با انديشه به سر مي بَرد، او را به سمت خود مي بَرد و اگر او را 

به سمت خود بُرد، ديگر كنترل او آسان نيست.
شما بارها شنيده ايد اين ملل و نحل را هر كس نوشت، چه ابن فهد، چه شهرستاني و چه ديگران، دو جلد نوشت؛ نه يك 
جلد. ملل همان است كه انبياء آوردند؛ نحل همان است كه دانشمندان آوردند. هر پيغمبري آمد، ملّتي آورد و بيگانه اي آمد 
يك نحله اي در برابر ملّت پيغمبر آورد. رسالت علماء در اين است كه بفهمند در چه فضايي زندگي مي كنند؟ مشكل علمي 

آن جامعه چيست؟...
... فرمود: »شما فقاهت را براي تأمين بخشهاي علمي جامعه نخواهيد. آن يك گوشة كار است؛ نه همة كار. فقاهت را 
براي تأمين گوشه هاي عملي جامعه بخواهيد. جامعه اگر از قيامت هراسناك باشد، مشكلي در آن جامعه نيست؛ »لِيُْنِذروا 

قَْوَمُهْم إذا َرَجعوا إلَْيِهْم«1.
امام راحل )رضوان اهلل عليه(، به عنوان يك وصّيت نامة خاّص به روحانّيت و علماي حوزه و اوتاد حوزه تذّكر داد كه اّواًل، 
دين شناس كامل و دين باور و مؤمن باشند؛ ثانيًا، اين وحدت و اتّحاد و هماهنگي و هم آوايي را از دست ندهند؛ ثالثًا، از زمان 

و زمانه باخبر باشند و باألخره اين انقالب را تا زمان ظهور صاحب اصلي اش حفظ كنند.
... آنچه كه اكنون در دانشگاه ها تدريس مي شود، الشة علوم است؛ چرا كه لباس الهي را از تَِن علوم بيرون آوردند؛ علم 
الهي را عريان از الهّيات كردند و علوم دانشگاهي، خالي از الهّيات و معارف اسالمي شد. اگر فلسفه به صورت اسالمي بخواهد 
به دانشگاه راه پيداكند و اساتيد دانشگاه، معارف ناب اسالم را درك كنند، بايد علوم موجود در دانشگاه ها اصالح شود و متون 
دانشگاهي، اسالمي شوند. با نوشتن اسم خداوند و معصومين )ع( و چاپ عكس حضرت امام خميني )ره( و رهبر معّظم انقالب 
در اّول و آخر كتاب، متون، اسالمي نمي شود. راه هاي گسترش فلسفه در جامعه، فيلسوفانه و عاقالنه زندگي كردن و مراقبت 
از كردار و رفتار است. به عبارتي، بايد تعّقل در جامعه گسترش پيداكند و براي گسترش عقل هم بايد مباحث عقلي در جامعه 

رواج يابد.
جوادي آملي، عبداهلل؛ روزنامة كيهان، شمارة 19045، شنبه 25 اسفند 1386، ص 12

پی نوشت:
1. سورة التوبة، آية 122.

تأّمل-2

اسالمي شدن متون
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اشاره:
محسن الويري، متولّد 1341.

سوابق علمي: فوق ليسانس معارف اسالمي و تبليغ از دانشگاه امام صادق)ع( در 1368، دكتراي تخّصصي تاريخ و تمّدن ملل مسلمان 
از دانشگاه تهران در 1376، حضور در مرحلة تكميلي درس خارج فقه آيت اهلل مكارم شيرازي و درس خارج اصول آيت اهلل سبحاني از 

1385 تا كنون.
از جمله سوابق اجرايي ايشان، رياست گروه تاريخ دانشگاه مذاهب اسالمي و دانشگاه امام صادق)ع(، معاونت آموزشي و پژوهشي 
دانشگاه مذاهب اسالمي، رياست كميتة فرهنگي كميسيون علمي-راهبردي تحّقق سند چشم انداز جمهوري اسالمي، عضوّيت در كميتة 

علمي همايش بين المللي وضعّيت كنوني مطالعات اسالمِي سازمان فرهنگ و ارتباطات و ... است.
ايشان هم اكنون، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق)ع(، عضو كميتة دين و سياستهاي كالن فرهنگِي كميسيون حوزوي دبيرخانة 

شوراي عالي انقالب فرهنگي و ... است.
تأليف كتابهاي زندگي امام كاظم)ع(، تبليغ اسالمي و دانش ارتباطات اجتماعي، مروري بر جغرافياي تاريخي آوه، مطالعات اسالمي در 
غرب، شيعيان از سقوط بغداد تا ظهور صفوّيه، و تأليف مقاالت متعّدد و همچنين داوري مقاالت و طرحهاي پژوهشي، از جمله فّعالّيتهاي 

ايشان است.

با تغيير ساختارها و آيين نامه ها، 
به تحّوِل مطلوب نمي رسيم

مقّدمات تحّول گرايي در حوزه بر اساس نگاه تمّدن ساز، در گفت و گو با حّجت االسالم و المسلمين الويري
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مصاحبه با ستارگان
ـّدكاظم خراساني گفت: مرحوم آخوند ماّلمحم

نه  نه گوشت خورده ام و  چهل سال است كه 
آرزوي خوردِن گوشت داشتم؛ تنها خوراك من، 
فكر بود و به اين زندگي، راضي و قانع بودم و 
هيچ گاه نشد كه سخني يادكنم كه گمان كنند 

از زندگي خود ناراضي هستم.
مي دادند؛  من  به  شمع  يك  خريد  براي  پولي 
ولي من در تاريكي زندگي مي كردم و آن پول 

را به فقيرتر از خود مي دادم.
مگر  نمي كردند؛  من  به  اعتنايي  هيچ  طاّلب، 

معدودي كه مانند من بودند.
نمي كرد؛  تجاوز  ساعت  شش  از  من  خواب 
بيشتر شبها را بيدار بودم و با ستارگان آسمان، 
مصاحبه و شب زنده داري داشتم؛ در اين احوال، 
به خاطرم مي گذشت كه اميرالمؤمنين علي)ع( 

نيز شبها را بدين سان مي گذرانيد.
تنها  نان،  گرمي  و  داغي  تمام،  ساِل  سي 

نان خورِش من بود.
مردان علم در ميدان عمل، ج 5، ص 73

فرمودند:  فضال  در جمع  خود  اخير  در سخنراني  رهبري  معّظم  مقام  اّول:  خشت 
»حوزة علميّه، يك موجود زنده است«؛ اين جمله به چه معناست و چه مالزماتي را به 
دنبال خواهدداشت؟ ضمن اينكه اگر بخواهيم با نگاه تمّدن سازي، ضرورِت تحّول در 

حوزه را تبيين كنيم، به چه مقّدماتي نياز است؟
وقتي از زنده بودِن يك نهاد اجتماعي صحبت مي كنيم، بايد پيش فرض هايي را پذيرفته باشيم؛ 
مهمّ ترين پيش فرض زنده بودن يك نهاد اجتماعي، داشتن هوّيتي مستقـّل از هوّيت افراد است. 
هوّيت مستقـّل داشتِن نهادهاي اجتماعي، بحثي است كه از آن، با عنوان اصالت جامعه در برابر 
اصالت فرد ياد مي شود. ريشه هاي معرفتي اين بحث، ما را به مباحثي درازدامن دربارة جامعه و 
چيستي آن و مباني انسان شناختي و حّتي تلّقي از چيستي تاريخ مي كشاند كه روشن است اين 

نشست، براي گفت وگو دربارة آن تشكيل نشده است.

براي خلق تمّدن جديد اسالمي، انديشة اسالمي بايد بازخواني شود و 
عموميّت پيدا كند؛ در غير اين صورت، يك انديشه هر اندازه كه مترّقي 

باشد، مادام كه پا به حيطة اجرا نگذارد، تمّدن ساز نخواهدشد.

حيات داشتن و زنده بودن يك نهاد اجتماعِي داراي هوّيت مستقّل از افراد خود، لوازمي دارد 
كه به نظر من نخستين آنها، ابتدا و انتها داشتن است؛  يعني همان طور كه يك موجود زنده، 
دارند؛  مرگ  و  زاد  اجتماعي هم،  نهادهاي  و  سازمانها  مي ميرد،  روزي  و  زاده مي شود  روزي 
نيز  بشري  تمّدنهاي  كه  همان طور  و  دارند  ممات  و  حيات  هم  بشري  جوامع  كه  همان طور 

چنين اند.
از  زندة ديگر-  آنها -مانند هر موجود  تأثيرپذيري  اجتماعي،  نهادهاي  الزمة ديگر حياِت 

عوامل دروني و پيراموني است كه اين عوامل، بر پايايي يا ميرايي آنها، اثرگذارند.
به  آنها  اجتماعي و سوق دادن  نهادهاي  بودن مديرّيت  امكان پذيـر  به  توّجه  الزمة ديگر، 

مسير كمال است؛ بنابراين، مي توان گفت كه زنده بـودن حوزه، يعني:
اّوالً ، توّجه كردن به هوّيت مستقّل آن و فرق قائل شدن بين هوّيت متنّوع و گوناگون افراد 
تشكيل دهندة حوزه و هوّيت جمعِي برآمده از هوّيت افراد؛ به بيان ديگر، توّجه به ساختار حوزه، 

مستقّل از نقشها و كاركردهاي طاّلب و اساتيدي كه در حوزه حضور دارند.
ثانيًا، حيات و زوال پذيري حوزه به عنوان يك نهاد اجتماعي.

ثالثًا،  تأثيرپذيري حوزه از عوامل و مـؤلّفه هايي كه مي تواند بر حيات او و چگونگي حيات 
او، اثر بگذارد.

رابعًا،  توّجه به امكان پذيري اعتالء و ارتقاء حوزه و دوام  بخشيدن به حيات آن.
نياز به ذكر نيست كه بر اساس آموزه هاي ديني ما، همه چيز، رنگ فنا به خود مي گيرد؛ 
جز آنچه وجه و وجهة الهي دارد. اين نكته مي تواند ما را به بُن مايه هاي معرفتِي بايستگي ها و 
چگونگي هاي تحّول در حوزه رهنمون كند. بر اين اساس، حوزه به عنوان يك موجود زنده، به 
هر اندازه كه جهِت الهي و ربّاني داشته باشد، دوام دارد و به هر اندازه كه از آن فاصله بگيرد، 

دچار ركود و مرِگ زودرس مي شود.

تمّدن سازي، برنامه ريزي و مديريِّت كالن الزم  دارد و اقدامات اجرايي 
و عمليّاتي، نيازمند برنامه ريـزي  و مديريِّت ُخرد است. اين دو مقوله در 

عين تمايز جوهري، سخت در هم تنيده اند.

اّما دربارة بخش دوم سؤال شما، نخستين و بنيادي ترين مقّدمه براي تحّول در حوزه با نگاه 
تمّدن سازي، تبيين مفهوم تمّدن سازي و نگاه تمّدني و سپس عمومي سازي اين نگاه است كه 

در فرصتي ديگر بايد دربارة آن صحبت كنيم.

خشت اّول: آيا تمّدن اسالمي را الزاماً مجموعه اي مثل حوزه بايد شكل دهد يا اينكه 
حوزه نسبت به اين امر، البشرط است؟

پاسخ اين سؤال، بر اساس اينكه ما چه تعريفي از تمّدن و اسالمّيت يك تمّدن داشته باشيم، 
تاريِخ  از  وجهي  تمّدن،  بلكه  نيست؛  تمّدن  گذشته اي  هر  كه  قبول كنيم  اگر  مي كند.  فرق 

سيرة علمي علماء-2
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كه حكايتگر  است  مظاهر  و  قالب مصاديق  در  تبلوريافته  و  متراكم شده 
جامعه  يك  نرم افزاري  و  سخت افزاري  دستاوردهاي  و  سرمايه ها  برايند 
دستاوردهاي  اين  كه  بيفزاييم  هم  را  قيد  اين  مي توانيم  آن گاه  است، 
تعريف  براي  البّته  باشد؛  انديشه  يك  محصول  بايد  حتمًا  نرم افزاري، 
بحث  فعاًل موضوع  كه  افزود  را هم  ديگري  قيدهاي  بايد  تمّدن،  دقيق 

ما نيست.

در  را  خود  بايد  و  است  كالن نگر  همواره  مسلمان، 
محيط يك انديشة جهاني ببيند؛ اين، تربيت مطلوب 
دين است... پس، اّولين گام براي تمّدن سازي حوزه، 

ايجاد اين نگاه تمّدن ساز در حوزه است.

بنابراين، اگر از تمّدن اسالمي نام برديم، الجرم انديشه اي كه موجب 
انديشة  بايد  مي شود،  جامعه  نرم افزاري  و  سخت افزاري  دستاوردهاي 
اسالمي باشد. به همين ترتيب و در گام بعد، بايد گفت براي خلق تمّدن 
جديد اسالمي، انديشة اسالمي بايد بازخواني شود و عمومّيت پيدا كند؛ 
در غير اين صورت، يك انديشه هر اندازه كه مترّقي باشد، مادام كه پا 
كار،  اين  كه  است  روشن  نخواهدشد.  تمّدن ساز  نگذارد،  اجرا  حيطة  به 
متولّي  انديشه،  تعميم  و  بازخواني  نخواهدگرفت؛  به خودي خود صورت 
مي خواهد. اگر اين سير بحث را ادامه  دهيم، به نظر من، به اين جمع بندي 
مي رسيم كه بهترين كانون و نهادي كه مي تواند متولّي و متصّدي اين امر 

باشد، به استناد سابقه و تجربّياتي كه وجود دارد، حوزه هاي شيعي است.

خشت اّول: اگر يك جامعة حوزوي بخواهد تمّدن ساز باشد، چه 
ويژگي هايي بايد داشته باشد؟ گويا حوزة علميّه در سده هاي قبل، 
خيلي راحت توانسته تمّدن بسازد و اآلن، اين كار صعب و مشكل 

به نظر مي آيد!
دربارة آن قسمت از بحث كه به گذشته بر مي گردد، مي خواهم تأّملي 
داشته باشم؛ ما به اين آساني نمي توانيم  بگوييم تمّدن اسالمِي گذشته را 
حوزه ها -به مفهوم امروزي آن- به وجود آورده اند؛ مگر اينكه مراد شما 
از حوزه، ظرفّيتها و قابلّيتهاي انديشة  ديني باشد. دقيقًا معلوم نيست كه از 
چه تاريخي، حوزه ها به اين صورت شكل گرفته اند؛ البّته پيدايش مدارس، 
تاريخ روشـن تري دارد؛ ولي اطالق نام حوزه  بر كانونها و مدارس به شكل 

فعلي، الاقّل با اّطالعات ناقص بنده، مبدأ زماني مشّخصي ندارد.
كار  و  داشتند  فّعالّيت   وسيعي  دامنه هاي  در  مدارس  گذشته،  در 
اصلي شان، فقط تبييِن دين نبود؛ مثاًل در زمينة دانشهاي طبيعي هم، كار 
با  البّته در چارچوب معرفت ديني و  به موضوعات مختلف،  مي كردند و 
در نظر گرفتن ارزشها و هنجارهاي ديني، مي پرداختند. همچنين اين طور 
نبوده كه باِر فهم و تبيين دين، تنها بر عهدة مدارس  باشد. در آن موقع، 

وظيفة تبيين انديشة ديني، وظيفه اي تعميم  يافته  بود؛ مساجد، مستقّل از 
همة  به  آموزش،  به  اهتمام  بودند.  فكر  توليد  و  انديشه  كانون  مدارس، 
نهادهاي  از  توّجهي  قابل   تعداد  و  كرده  بود  پيدا  تسّري  جامعه  بخشهاي 
كتاب فروشي ها،  بازارها،  مثاًل  داشتند؛  آموزشي هم  كاركرد  غيرآموزشي، 
كاروان سراها و رباط ها هم، كاركرد آموزشي داشتند؛ ولي اآلن، اين گونه 

نيست و ما فقط از يك كانون خاّص، اين انتظار را داريم.
در سابق، كاركرد هاي اجتماعي مدارس هم، خيلي قوي تر از كاركردهاي 
اجتماعي امروزي حوزه ها بود؛ مدارسي كه در كنار بازار  بودند، عمـاًل تأثير 
ايفا مي كردند؛ حّتي  به فضاهاي كالبدي شهر  مستقيم در هوّيت بخشي 
اگر مجلس ختمي هم بود، در مدرسه برپا مي شد. اگر مسافر غريبي وارد 
شهر مي شد، به ويژه اگر اهل علم بود، محّل اقامت او مدرسه بود. اينها، 
نشان دهندة پيوند مدارس با فّعالّيتهاي اجتماعي بود؛ ولي امروزه، مدارس 
ديني ما تحت الشعاع تحّوالت دو سه قرن اخير، بخش قابل مالحظه اي 
از اين كاركردهاي خود را از دست داده اند؛ بنابراين، دّقت داشته باشيد كه 
وقتي مي گوييد حوزة علمّيه در سده هاي قبل راحت تر مي توانسته تمّدن 
بسازد، به تفاوت نقش و كاركردهاي حوزه به مفهوم امروزي آن و نهاد 

آموزش به مفهوم سده هاي پيشيِن آن بايد توّجه كرد.

اين ترديد وجود دارد كه آيا همة كساني كه در زمينة 
تحّول در حوزه حرف مي زنند، درك مشتركي از چيستي 
حوزه و احراز ابعاد اين تحّول دارند يا نه؟ يك بحث 

مهّم، قبل از پرداختن به تحّول، چيستي حوزه است.

اّما براي تبيين عملكرد حوزه هاي فعلي و نقش آنها در تمّدن سازي، 
ابتدا بايد مقداري اليه هاي بحث را تفكيك كرد. يك اليه، مشّخص كردن 
همان  هدف،  اين  كه  برسد  آن  به  بايد  حوزه  كه  است  بلندي  افق 
خود  نيز،  موضوع  اين  است.  اسالمي  جديد  تمّدن  خلق  و  تمّدن آفريني 

نيازمند بحثهاي مبسوط  است كه اآلن نمي توان به آن پرداخت.
قسمت دوم، اقدامات اجرايي و عملّياتي است كه همين اآلن، حوزه 
هـم  از  كاماًل  هم،  با  ارتبـاط  عين  در  بحث،  دو  اين  انجام دهد.  بايد 
متفاوت اند. تمّدن سازي، برنامه ريزي و مديرّيِت كالن الزم  دارد و اقدامات 
دو  اين  است.  ُخرد  مديرّيِت  و  برنامه ريـزي   نيازمند  عملّياتي،  و  اجرايي 
مقوله در عين تمايز جوهري، سخت در هم تنيده اند؛ مثل كسي كه پاي 
دامنة كوهي ايستـاده و به قلّه نگاه مي كند؛ براي اين فرد، مقصد روشن 
است؛ رسيدن به قلّه، هدِف كالن اوست و براي رسيدن به آن، نيازمند 
براورد امكانات و ظرفّيتهاي خود و سنجش فرصتها و تهديدهاي پيراموني 
خود است. اين نگاه بلند، جهت گيري كلّي حركت را نشان مي دهد؛ ولي 
اين فرد براي برداشتن هر گام،  بايد جلوي پاي خود را نگاه كند و براي 

آن برنامه ريزي كند.

مي شود،  مطرح   تحّول  از  سخن  وقتي  همواره 
مقاومتهايي هم در برابر آن به وجود مي آيد كه بخشي 
به خاطر وجود  از آن طبيعي است. در علم مديريّت، 
همين مقاومتها، بحث مديريّت مقاومت در برابر تغيير 
مطرح شده است و مباحث زيادي را به خود اختصاص 

داده است.

برداشتن هر گام، برنامه ريزي ُخردي را نياز دارد كه بايد متناسب با 
آن جهت گيـري كالن باشد؛ يعني اّواًل، در مسير باشد؛ ثانيًا، بايد پاي خود 
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را در جايي بگذارد كه محكم باشد و نلغزد؛ و ثالثًا، طبق يك برنامه ريزي 
برود،  را  مسير  اين  بخواهد  در 5 ساعت  اگر  مثاًل  بردارد؛  گام  مشّخص 
معلوم باشد كه در هر ساعت، چند قدم بايد بردارد و اين چند قدم، چند 

درصد از كّل راه را شامل مي شود.
براي رسيدن به قلّه، احتياج به برنامه ريزي است؛ يكي از روشن ترين 
و ژرف ترين آموزه هاي ديني ما هم، كالن نگري  است و به اعتقاد من، 
نگاه تمّدني، باالترين و برترين سطح نگاِه كالن نگرانه است. پيامبر)ص(  
در غزوة خندق -در حالي كه مسلمانها در محاصرة دشمن بودند و همه 
لبة  در جرّقة  فرمودند: »من  از چنگ دشمن فكر مي كردند-  رهايي  به 
تيشه ها با سنگها، سقوط امپراتوري ايران و روم را مي بينم!«؛ پيامبر)ص( 
تنگناهاي  به  محدود  نبايد  ديدها،  و  نگاه ها  كه  تربيت كنند  مي خواهند 

كنوني باشد و بايد همواره نگاهي كالن به آينده داشت.
همچنين پيامبر)ص( پس از صلح حديبّيه -در حالي كه هنوز مّكه فتح 
 نشده بود و قريش، اصلي ترين دشمن پيامبر، هنوز در حجاز در مسند قدرت 
بود و تنها پذيرفته بود كه مّدتي با مسلمانان نجنگد- بالفاصله سفيران 
خود را به سوي امپراتوري ايران و روم و چند دولت ديگر فرستادند؛ يعني 
مسلماناني كه تا آن زمان دغدغة آنها، محاصره شدن توّسط ابوسفيان بود 
بلند هدايت  از گرسنگي، سنگ به شكم مي بستند، به سمت آن افق  و 

 شدند.

يك پرسش بنيادي ديگر، اين است كه تحّول از چه 
كسي انتظار مي رود؟ هر جا كه بحث مديريِّت تغيير و 
تحّول پيش مي آيد، اين پرسش مطرح مي شود كه چه 

كسي مي خواهد اين كار را انجام دهد؟

مسلمان، همواره كالن نگر است و بايد خود را در محيط يك انديشة 
جهاني ببيند؛ اين، تربيِت مطلوب دين است. پس اين نگاه كالن را بايـد 
بايد كوشيد تا برنامه هاي ُخرد و جزئي، دقيق  داشت و در گام برداشتن، 
براي  گام  اّولين  پس،  شوند؛  تنظيم  كالن  نگاه  با  مطابق  و  سنجيده  و 
بايد  تمّدن ساز در حوزه است؛ سپس  نگاه  اين  ايجاد  تمّدن سازي حوزه، 
مشّخص شود كه اآلن ظرفّيت جهاني براي ايجاد يك تمّدن جديد چگونه 
است؟ قابلّيت ما براي نقش آفريني در تمّدن جديد اسالمي چيست؟ تعامل 
ما با ديگر مسلمانها چگونه خواهدبود؟ قطعـًا غير از ما، ديگر مسلمانها 
هم، اين دغدغه را دارند؛ بايد معّين  شود كه ساز و كارهاي حفظ هوّيت 
مكتب اهل بيت )عليهم السالم( و در عين حال، تقويت همگرايي اسالمي 
در مسير ساختن تمّدن جديد اسالمي كدام است؟ بايد به اين نوع پرسشها 
جواب داده  شود و وقتي خّط كلّي ترسيم  شد و به همة پرسشهاي معرفتي 
پاسخ داده شد، نوبت به گامهاي ُخرد مي رسد كه بايد در پرتو نگاه كالن 

برداشته شوند.

بحث  حوزه،  بُعد  هر  در  ُخرد،  گامهاي  برداشتن  اّول:  خشت 
تحّول  براي  را  چند ضلعي  يك  اساتيد،  بعضي  دارد.  را  خاّصي 
قواعد  انساني،  نيروي  سازمان،  بخش  در  تحّول  و  ترسيم كردند 
آيا  نظر حضرت عالي،  به  بيان نمودند.  را   ... و  فرهنگي  و  هنجاري 
مي توان اين ابعاد را اولويّت بندي كرد و مشّخص نمود كه بايد در 

چه بخشي، بيشتر يا زودتر گام برداشت؟
فكر مي كنم گام نخست، ترسيم درست صورت مسئله است. اين ترديد 
وجود دارد كه آيا همة كساني كه در زمينة تحّول در حوزه حرف مي زنند، 
درك مشتركي از چيستي حوزه و احراز ابعاد اين تحّول دارند يا نه؟ يك 

بحث مهّم، قبل از پرداختن به تحّول، چيستي حوزه است. اين سؤال را به 
هيچ روي نبايد ساده انگاشت؛ آيا حوزه، يك گروه اجتماعي است؟ آيا يك 
سازمان است؟ آيا تركيبي از اينهاست؟ يا هيچ يك از اينها نيست؟ اغلِب 
در يك  تحّول  براي  است كه  مؤلّفه هايي  نام بُرديد،  مؤلّفه هايي كه شما 
سازمان ذكر مي شود؛ ولي آيا حوزه به راستي، به مفهومي كه در دانش 

مديرّيت تعريف شده، يك سازمان است؟
به نظر مي آيد به هيچ وجه، اطالق سازمان -به مفهوم متعـارف آن-  
حوزه،  به  پيوستن  براي  افراد  انگيزه هاي  مثـاًل  نباشد؛  حوزه صحيح  بر 
اصاًل با مفاهيم رايج در سازمانها هم خواني ندارد. اليه بندي هرم مديرّيت 
در حوزه، به هيچ وجه با مديرّيت يك سازمان تناسب ندارد. هر سازمان، 
با  حوزه  در  مي زند.  آن  در  را  اّول  حرف  مدير،  كه  دارد  مراتبي  سلسله 
اينكه اين هرم وجود دارد؛ ولي هر فرد در پايين ترين رده، امكان ارتباط 
مستقيم با رده هاي باالتر را به آساني دارد كه اين امر، در سازمانها قابل 
تصّور نيست و براي يك سازمان، نقص به حساب مي آيد. از نظر مالي و 
تداركاتي هم كه نگاه كنيم، حوزه تفاوتي بنيادي با سازمانهاي ديگر دارد. 
پشتوانه هاي مالي و شيوة تأمين درآمد و شيوة مصرف آن، تفاوتي اساسي 

با سازمانها دارد.
گروه هاي  به  مجموعه ها  بعضي  از  جامعه  شناسان،  از  برخي 
سازمانهاي را  سازمانها  انواع  از  يكي  و  مي كنند  تعبير  اجتماعي   خوديار 
است.  ارزشي  نظام  يك  به  معطوف  كه  مي دانند  ديوان ساالرانه  غير 
تعريفي  كه  داريم  نياز  ما  مجموعه هاست؟  اين  از  مصداقي  حوزه   آيا 
تعريف حوزه، از حوزه عرضه  كنيم. الزم نيست كه   روشن و مورد وفاق 

حتمًا يكي از اين تعاريفي كه اشاره  كردم باشد؛ ولي رسيدن به يك تعريف، 
بسيار مهّم است؛ زيرا مديرّيت تحّول، متناسب با چيستي حوزه تفاوت پيدا 

خواهدكرد.
بحث ديگر در مورد چيستي تحّول است. همواره وقتي سخن از تحّول 
مطرح  مي شود، مقاومتهايي هم در برابر آن به وجود مي آيد كه بخشي از 
آن طبيعي است. در علم مديرّيت، به خاطر وجود همين مقاومتها، بحث 
مديرّيت مقاومت در برابر تغيير مطرح شده است و مباحث زيادي را به خود 
اختصاص داده است تا روشن  سازد كه چطور مقاومتها را كاهش دهيم و 

چگونه آنها را سازمان دهي كنيم تا كمترين تنش و چالش به وجود آيد.
تلّقي  بايد پرسيد كه  براي تحّول در حوزه،  از هر گامي  حال، پيش 
ما دربارة تحّول در حـوزه چيست؟ اصـاًل تا كجا مي خواهيم اين تحّول 
را پيش ببريم؟ آيا واقعًا همة اجزاي حوزه، نيازمند تحّول است؟ آيا معلوم 
ساخته ايم كه حوزه در كدام بخشها تحّول نمي خواهد و آن قسمتها، عينًا 
بايد باقي بماند؟ شايد افرادي اين بحث را به صورت فردي بيان كرده باشند؛ 
ولي وفاِق جمعي در پاسخ به اين پرسشها، گام نخست براي تحّول است؛ 
از اين رو، بايد با يك عقل جمعي درون  حوزوي، اليه ها و سطوح تحّول را 

به صورت عملّياتي و نه به طور كلّي گويي، تعريف كنيم.

است  حوزه  مديريّت  عهدة  به  حوزه،  تحّوالت  آيا 
موارد  در  نقش  دارند؟  دو  هر  يا  مراجع  عهدة  به  يا 
اختالف، كدام رأي بايد مبنا قرارگيرد؟ يا اينكه تحّول 
به  كه  است  آموزشي  نهادهاي  و  سازمانها  عهدة  به 
صورت اقماري گرد حوزه شكل گرفته اند و به صورت 
جهت گيري هاي  و  مي  يابند  گسترش  هم  روزافزون 

مختلفي دارند؟

انتظار  از چه كسي  تحّول  كه  است  اين  ديگر،  بنيادي  پرسش  يك 
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مي رود؟ هر جا كه بحث مديرّيِت تغيير و تحّول پيش مي آيد، اين پرسش 
مطرح مي شود كه چه كسي مي خواهد اين كار را انجام دهد؟ بر اساس 
اينكه چه كسي مي خواهد تحّول را انجام دهد، پيامدهاي شيوة مديرّيتي 
تحّول، شيوة مديرّيت مقاومت در برابر تحّول، شيوة گردآوري امكانات و 

پشتوانه هاي الزم براي اين كار و مسائلي از اين دست، تغيير مي كند.
در مورد مديرّيت تحّول، تا حّدي ابهام وجود دارد؛ آيا تحّوالت حوزه، به 
عهدة مديرّيت حوزه است يا به عهدة مراجع يا هر دو نقش  دارند؟ در موارد 
اختالف، كدام رأي بايد مبنا قرارگيرد؟ يا اينكه تحّول به عهدة سازمانها 
و نهادهاي آموزشي است كه به صورت اقماري ِگرد حوزه شكل گرفته اند 
و به صورت روزافزون هم گسترش مي  يابند و جهت گيري هاي مختلفي 
دارند؟ بعضي از آنها، بيشتر مايل اند ساختار دانشگاهي پيدا كنند و بعضي 
ديگر اصرار دارند براي اعتبار خود، از وزارت علوم مجّوز بگيرند. بنابراين، 

گام نخست براي تحّول، پاسخ به پرسشهايي از اين دست است.

خشت اّول: چيستي حوزه در مقام ثبوت، مّد نظر شماست يا 
در مقام اثبات؟

هر دو؛ شايد در مقام ثبوت، در ذهن و دل افراد معلوم باشد؛ ولي در 
مقام اثبات، بايد تلّقي ها به هم نزديك شود و به سمت يك تلّقي واحد، 
ميل پيدا كند. براي مديرّيت تحّول، مقام اثبات اهّمّيت بيشتري مي يابد و 

اين كار تا كنون به صورت مدّون و منّقح انجام نشده است.

خشت اّول: آسيبها و آفتهاي موجود و احتمالي تحّول در حوزه 
چيست؟

نبايد شتاب زده صورت گيرد؛ شتاب آلودگي مي تواند تمام  اّواًل، تحّول 
بنيانها را در هم بريزد و هيچ نظم قابل دفاع جديدي را هم، جايگزين 
آن نكند. يكي از مصاديق شتاب آلودگي، تعميم يك تصميم براي همة 
مدارس و سطوح آموزشي است. يك برنامه، بايد حتمًا دوران آزمون و خطا 
را طي كند و سپس، همه ملزم به اجراي آن شوند؛ مثاًل ابتـدا يك مدرسة 
متوّسط، به عنوان نمونة آزمايش انتخاب  شود و در يك مّدت زماني معّين، 
يك  دوره برنامه ها در آن اجرا و سنجيده شود و بعد از رفع كاستي ها، آن را 

به همه ابالغ نمايند و دامنة اجراي آن را گسترش دهند.

شتاب آلودگي  صورت گيرد؛  شتاب زده  نبايد  تحّول 
مي تواند تمام بنيانها را در هم بريزد و هيچ نظم قابل 
دفاع جديدي را هم، جايگزين آن نكند... يك برنامه، 
و سپس،  را طي كند  و خطا  آزمون  دوران  بايد حتمـاً 

همه ملزم به اجراي آن شوند.

ثانيًا، در مديرّيت تغيير و تحّول، بايد جاي افراد معلوم باشد كه اين امر، 
به خصوص در حوزه، بسيار مهّم است. به عنوان يك دغدغه عرض مي كنم

 

كه نهاد مرجعّيت، به هر شكل ممكن، بايد حفظ شود؛ يعني هر تحّولي 
كه بخواهد نهاد مرجعّيت را ُسست كند، دير يا زود به حوزه لطمه خواهدزد. 
ِمنهاي مرجعّيت، تحّول مطلوبي نمي توان ايجادكرد و اين تلّقي كه گاه 
به گوش مي خورد، بسيار خطرناك است. بايد آن خّط قرمز را حفظ كرد 
و نگه  داشت. مرجعّيت براي حوزه، اسكلت و ستون اصلي و عمود خيمة 

حوزه است كه بدون آن، اين خيمه باقي نمي ماند.
آسيب ديگر، الگوپذيري نسنجيده از دانشگاه هاست. روشن است كه 
به  توّجه  نوع  هر  و  بپوشم  دانشگاه، چشم   ارزشهاي  از  نمي خواهم  بنده 
اينكه حوزه در مسير تحّول خود،  اّما  دانشگاه را ضّد ارزش معّرفي  كنم؛ 

كه  خواهدبود  جّدي  آسيب  يك  دهد،  قرار  مقياس  و  معيار  را  دانشگاه 
كار  از  كار  هم،  مواردي  در  و  دوانيده  ريشه  و  شده  پيدا  اآلن  متأّسفانه 
گذشته  است! نداشتن الگوي مشّخِص بومي براي حوزه، مي تواند تبعاتي 
داشته باشد؛ چون اگر الگوي مشّخصي نداشته باشيم، تنها الگويي كه در 
مي دهيم  قرار  مبنا  را  دانشگاه هاست. همين ها  مي ماند، همين  ما  مقابل 
مدرك  جاي  به  حّداكثر  پياده كنيم؛  دقيق  به شكلي  را  آن  مي كوشيم  و 
كارشناسي، مي گوييم سطح 2 و به جاي كارشناسي ارشد، مي گوييم سطح 

3 و ...!
نيست؛  جوانان  كاِر  حوزه،  در  تحّول  مديرّيت  اينكه  ديگر  نكتة 
كاري نيست كه مديرّيتش به صورت كامل، به جوانان سپرده شود. بايد 
محدوده اي تنگ تر در تحّول، براي جوانان ايجادكرد؛ در تحّول، جوانان 
حتمًا مي توانند نقش داشته باشند؛ ولي نقشي متناسب و مؤثّر با خودشان 
را بايد ايفاكنند. جوانان به اقتضاي سّنشان، فقط نگاه رو به جلو و دغدغة 
حوزه،  نيست؛  اين  فقط  حوزه،  اّما  دارند؛  ابتكار  و  خاّلقّيت  و  نوآوري 
گذشته اي هم دارد كه اگر بخواهيم هوّيتش حفظ شود، بايد ديدگاه ها و 

نگراني هاي بزرگان حوزه را به صورت جّدي مّد نظر قرار دهيم.

اگر  كه  است  اين  مطرح شده،  ابهامات  از  يكي  اّول:  خشت 
شتاب  با  متناسب  تحّول  بسپاريم،  بزرگان  به  را  كار  بخواهيم 

تغييرات پيراموني، پيش نخواهدرفت.
را  سابق  دستاوردهاي  نتوانند  هم  جوانان  است  ممكن  ولي  بله؛ 
منتقل كنند. مديرّيت مطلوب تحّول، آن است كه هم نقش طاّلب جوان 
تكية  احتمالِي  كاستي هاي  و  شود  تعريف   آن  در  بزرگان  جايگاه  هم  و 
نكته اي كه شما  اين  ديگر جبران گردد.  از طرف  بر يك طرف،  محض 
مطرح كرديد، راه حـّل دارد؛ راه  حّل علمي و عملي براي دوري از اين دو 
آسيب، تشكيل كانون و گروه مديرّيت كنندة تغيير و تحّول است. كانون يا 
جماعتي بايد شكل بگيرد كه همة قشرها و گروه هاي ذي نفوذ و هر كسي 

كه در تحّول نقش دارد، در اين تيِم مديرّيت كننده شركت داشته باشد.

هر تحّولي كه بخواهد نهاد مرجعيّت را ُسست كند، دير 
يا زود به حوزه لطمه خواهدزد... مرجعيّت براي حوزه، 
و عمود خيمة حوزه است كه  اصلي  اسكلت و ستون 

بدون آن، اين خيمه باقي نمي ماند.

اين كار، گام اّول است. اگر بخواهيد اين هسته شكل بگيرد، بايد نمايندة 
همة مجموعة حوزه باشد. كسي در مجموعة حوزه نباشد كه احساس كند 
در اينجا هيچ نقشي ندارد. در اين صورت، بسياري از نگراني ها برطرف 
خواهدشد. اآلن خيلي از بحثهاي توسعه اي و مديرّيتِي ما اين طور است كه 
چند نفر فقط با هم كار مي كنند و بقّيه را دخالت نمي دهند؛ نبايد  طوري 
شود كه بعضي براي خودشان تعيين كنند و انتظار داشته باشند همه آن را 
اجرا كنند. ميزان مشاركت در اجراي برنامه هاي تحّول، بستگي مستقيم 

به ميزان حضور در تدوين برنامة تحّول دارد.

»خيلي  مي  گويند:  تحّول  دامنة  مورد  در  برخي  اّول:  خشت 
باشد  نياز  به حوزه كرد؛ شايد  را محدود  اين بحث  نمي توان  هم 
كارهايي  هم،  آموزش عالي  مراكز  ساير  در  تحّول،  پيشبرد  براي 
صورت گيرد.« آيا دامنة تحّول، فقط منحصر در حوزه مي شود يا در 

غيِر حوزه هم بايد اتّفاق خاّصي بيفتد؟
دامنة تحّول، يك بُعد دروني و يك بُعد بيروني دارد؛ در بُعد دروني، 
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نهضت آزادانديشي
- هر روز، هزاران جلسة مباحثة درسي در 
نظرات  و طاّلب،  تشكيل مي شود  حوزه ها 

يكديگر را نقد مي كنند.
بياِن  بر  طاّلب  كالسها،  در  روزه،  همه   -

استاد خود، اشكال وارد مي كنند.
نقد  مورد  سلف،  علماي  نظرات  همواره   -
و ارزيابي قرار گرفته و بر كتابهاي ايشان، 

حاشيه نوشته مي شود.
شيعه،  زعماي  و  علما  تاريخ،  طول  در   -
مذهب  و  دين  حريم  از  هم،  كنار  در 
دفاع كرده اند؛ حّتي اگر در ساحت انديشه، با 

هم اختالف نظرهاي بنيادين داشته اند.
...

نيازهاي  از  يكي  بايد  چرا  اينها،  همة  با 
اساسي حوزه، نهضت آزادانديشي باشد؟

كميل رضاپناه

كاستي هايي در حوزه از سوي بزرگان احساس شده كه متجاوز از 20 مورد را بنده در مقاله اي 
كه در دائرة المعارف آموزش عالي به چاپ رسيده، مطرح  كرده ام و از مّدتها قبل، شايد چهل سال 
پيش، بعضي بزرگان به آنها اشاره  كرده اند. حوزه، قابلّيتها و استعدادهايي دارد كه هنوز بالفعل 
نشده و اآلن، آسيبها و آفتهايي، پاي اين نهاد مقّدس را بسته است! تحّول دروني، اين است كه 
اين آفات زدوده شود و آن استعدادها، فعلّيت پيدا كند. اگر حوزه بخواهد در درون خودش، پويا 

و بانشاط شود، بايد اين كاستي ها را برطرف كند.
در مورد تحّول بيروني، حوزه بايد در جامعه، در مقياس ديني، تحّول  ايجـادكند كه فقط 
بحث از تعيين رابطة خود با بيرون و ديگر سازمانها مطرح نيست؛ بلكه اصاًل تحّول آفريني در 
بيرون از حوزه و در سطح جامعه و جهان پيش مي آيد. در اين زمينه، حوزه هنوز به صورت 
جّدي تحّول آفرين نيست؛ براي اينكه بتواند نقش تحّول آفريني ايفاكند، بايد در ابتدا در خود، 

يك سري تحّوالت را ايجادكند.

اينكه حوزه در مسير تحّول خود، دانشگاه را معيار و مقياس قرار دهد، 
يك آسيب جّدي خواهدبود كه متأّسفانه اآلن پيدا شده و ريشه دوانيده 

و در مواردي هم، كار از كار گذشته  است!

تحّول، چند نوع و شكل دارد كه بنده به پنج نوع از آن اشاره  مي كنم: نوع اّول، تحّوالت 
برنامه اي است؛ يعني تغييردادن برنامة كوچك يك قسمت. اين تحّوالت، از سنخ تحّوالت ُخرد 

است كه حوزه به آنها نياز دارد؛ مانند توسعه  دادن كتابخانه ها و تقويت نرم افزارها.
نوع دوم تحّول، تحّوالت ميانه است كه ُخرد نيستند. يك خّط مشي ترسيم مي شود كه 
در دل آن، چندين برنامه جاي مي گيرد؛ مثاًل همين تصويب ايجاد مراكز تخّصصي كه مدرك 
بدهند، در دل خود، چندين اقدام خرد دارد؛ اّما خود اين تصميم، يك خّط مشي براي حوزه است.

نوع سوم تحّول، تحّوالت خودجوش است؛ يعني احساس ضرورت تحّول براي همه به وجود 
آيد؛ مثـاًل در اّيام انتخابات، در فضاي كشور، يك حّس عمومي پيدا مي شود كه خوِد به وجود 

آمدن اين حّس، يك تحّول به حساب مي آيد.
مجموعه  در  تغييري  افراد،  تغيير  با  مثاًل  است؛  انقالبي  تحّول  هم،  تحّول  نوع  چهارمين 
ايجاد شود؛ ولي عميق ترين نوع تحّول، تحّول تدريجي و تكاملي است؛ يعني يك مجموعه، به 
تدريج در همة ابعاد ُخرد و ميانه و كالن، تحّول يابد. در بين اين پنج نوع تحّول كه اشاره كردم، 
تحّول در حوزه، بايد تدريجي و تكاملي و همه جانبه باشد. الزمة تحّول، تدريجي بودن آن است. 
از ياد نبريم كه نهادهايي كه ريشة تاريخي و فرهنگي عميق دارند، به صورت انقالبي تغيير 

نمي يابند.

خشت اّول: اين تحّول، سرعت پيشرفتهاي بيروني را مي تواند جبران كند؟
اگر درست شروع  شود، امكان جبران هست. اين دغدغة شما، واقعًا مهّم است. تحّوالت 
پيراموني، كار خود را انجام مي دهند و منتظر ما نمي مانند كه با هم حركت كنيم؛ ولي نبايد اين 

سرعت تحّوالت پيراموني، سبب شود كه ما دچار نوعي سرگشتگي شويم.

كانون يا جماعتي بايد شكل بگيرد كه همة قشرها و گروه هاي ذي نفوذ 
و هر كسي كه در تحّول نقش دارد، در اين تيم مديريّت كننده شركت 
داشته باشد. اين كار، گام اّول است. اگر بخواهيد اين هسته شكل بگيرد، 

بايد نمايندة همة مجموعة حوزه باشد.

حوزه، فقط يك نهاد آموزشي نيست؛ بلكه نهادي اجتماعي هم هست كه مي تواند كاركردها 
و نقشهاي اجتماعي خيلي زيادي داشته باشـد. اگر همة اينها را با هم در نظر نگيريم، با تغيير 
ساختارها و آيين نامه ها، اصـاًل به تحّوِل مطلوب نمي رسيم. به هر حال و به عنوان سخن آخر، 
تأكيد مي كنم كه اگر به راستي بتوانيم تصويري درست از جغرافياي انديشه اي جهان، به ويژه 
در چند دهة اخير، و قابلّيتها و ظرفّيتهاي شگفت انديشة اسالمي بر مبناي مكتب اهل بيت)ع( 
را ارائه دهيم، درك نويني از وظايفي كه بر دوش همة ما سنگيني مي كند، به دست خواهيم آورد 

كه بي ترديد بر تالش ما براي كاستن فاصله با پيشرفتهاي پيراموني خواهدافزود.

نگاره - 3
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تأّمالتي ديني در زمينة آينده نگري
حّجت االسالم و المسلمين الويري
اشاره:

در اثناي مصاحبه با حّجت االسالم و المسلمين محسن الويري، 
سخن از آينده پژوهي به عنوان يكي از لوازم برنامه ريزي تحّول در حوزة 
علمّيه، مطرح شد كه مقام معّظـم رهبري نيز به آن اشاره داشتند.

قرار شد استاد الويري، مقّدمه اي را كه بر كتاب الفباي آينده پژوهي 
تأليف مهندس عقيل ملكي فر نوشته بودند، جهت چاپ در نشرّيه
ارسال نمايند كه متن آن را مالحظه مي فرماييد.
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كالن نگري، آينده نگري و نگاه استراتژيك به مفهوم امروزي آن كه 
بيش از چند دهه از عمر آن در جهان نمي گذرد، در سالهاي اخير در كشور 
ما نيز مورد توّجه و اقبال عمومي پژوهشگران و نيز مديران بلندپاية نظام 
قرار گرفته است. شايد بتوان از تصويب و ابالغ سند چشم انداز بيست سالة 
جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 شمسي به عنوان نقطة عطفي در 
اين زمينه نام برد كه ظرفّيتي بسيار ارزشمند براي كالن نگري در كشور 

ايجادكرد.
مفاهيم  تبيين  از  پيش  دست،  اين  از  مسائلي  ما،  كشور  در  معمواًل 
سوي  از  آن  مختلف  ابعاد  سپس  و  مي يابند  رواج  ابتدا  مباني،  تنقيح  و 
نيز  آينده نگري  دربارة  مي گيرد.  قرار  بررسي  و  توّجه  مورد  پژوهشگران 
انبوهي از پرسشها و ابهامها وجود دارد؛ ولي پيش از رسيدن به پاسخي 
روشن دربارة آنها، تجربّياتي در اين حوزه و در سطوح مختلف مديرّيت 

كشور شكل گرفته است و يا در حال شكل گيري است.
يكي از تأّمالتي كه دربارة آينده نگري مي توان مطرح ساخت، سنجش 
آن با ترازوي انديشة ديني1 است؛ بدين معنا كه آيا اصواًل انديشة ديني، 
چنين مطالعاتي را بر مي تابد يا نه؟ آيا مشروعّيت بخشيدن به اين مطالعات، 
با اعتقاد به قضا و قدر و يا توّكل قابل جمع است؟ چگونه؟ آيا تالش براي 
پيش بيني آينده، تالش براي ورود به ساحت علم غيب است؟ آيا مي توان 
آموزه هايي را در متون ديني يافت كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، 
دينداران را به اين گونه مطالعات برانگيخته و تشويق كرده باشد؟ آيا خوِد 
دين هم آينده نگري كرده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا گزاره هاي 
معطوف به آينده در متون ديني گونه اي واحد دارند و يا مي توان آنها را به 
گونه هاي مختلف تقسيم كرد؟ اين پرسشها نمونه هايي از پرسشهايي است 

كه در اين باره مي توان مطرح ساخت.
پژوهشگران  همفكري  و  همكاري  با  اين باره،  در  تفصيلي  بحث 
شود.  پي گرفته  بايد  ديگر  فرصتي  در  و  دين پژوهي،  مختلف  شاخه هاي 
را  دين باور  مسلمان  دين،  ساحت  در  موضوع  اين  بازشناسي  و  بازكاوي 
مدد  آينده نگري،  يعني   معاصر  مسائل  بنيادي ترين  از  يكي  با  تعامل  در 
آنها پرداخت؛ ولي  به همة  نيز نمي توان  اين مقّدمة كوتاه  مي رساند. در 

مروري بر برخي از اين مقوله ها الزم به نظر مي رسد.
در نگاهي كلّي، چنين به نظر مي رسد كه اگر بتوان ويژگيهايي را به 
عنوان ويژگيهاي عمومي آموزه هاي ديني برشمرد، بي ترديد آينده نگربودن 
در كنار ويژگيهايي مانند تبليغي بودن، اخالقي بودن، فرازمان و فرامكان 
بودن و مانند آن، در زمرة اين ويژگيهاي عمومي قرار مي گيرد. بر همين 
اساس، اگر دين، سرشت و جوهره اي آينده نگرانه داشته باشد، انسان ديندار 
و داراي تربيت ديني نيز بايد يك انسان آينده نگر باشد؛ همان سان كه دين 
اخالقي، دينداران اخالق گرا و دين تبليغي، دينداران تبليغگر و تبليغ گرا 
و ديِن فرازمان و فرامكان، دينداران كالن نگر مي طلبد. آموزه هاي ديني 
در انديشه و رفتار دين باوران تجلّي خواهديافت و بنابراين، انسانها هر چه  

دين باورتر و الهي تر باشند، آينده نگرتر هستند.
و  قرآن  آيات  از  پاره اي  مفاد  كه  ندارد  وجود  ترديدي  حال،  هر  به 
را  آموزه ها  اين  است.  آينده  به  روايات معصومان)عليهم السالم( معطوف 
مي توان در دو الية مختلف و دو سطِح كالن و ُخرد، دسته بندي كرد. اين 
دو سطح و دو اليه، داراي تعامالتي نيز با يكديگر هستند. موضوع اصلي 
سخن ما در اين مقّدمه، تبيين كوتاه و فشردة اين دو سطح و نگاهي به 

تعامل بين آنهاست.

الف. سطح كالن آينده نگري در ساحت دين
سطح كالن آينده نگري در ساحت دين، در دو باوِر محوري تجلّي يافته است:

 

     1. فرجام هستي و انديشة سراي ديگر.
2. فرجام بشر و انديشة تحّقق جامعة آرماني.

 توضيحي فشرده دربارة وجه آينده نگرانة اين دو باور، ضروري به نظر مي رسد.

1. فرجام هستي و انديشة سراي ديگر
فرجام هستي كه در فرهنگ قرآني و فرهنگ عاّمة مردم با واژگاني 
همچون معاد، قيامت، رستاخيز، آخرت، روز محشر، روز جزا، يوم اآلخر، 
يوم الدين، يوم الحسرة، طاّمة الكبري، يوم تبلي السرائر، عقبي و مانند آن 
شناخته مي شود، جايگاهي بلند در متون تفسيري، روائي، اخالقي، كالمي 
اين بحث، ويژة  داده است. روشن است كه  اختصاص  به خود  فلسفي  و 
 دين اسالم نيست و بخشي از تعاليم تمامي اديان، ويژة اين موضوع است.

    اين مختصر، مجالي براي بحث تفصيلي دربارة معاد و فرجام هستي 
نيست؛ آنچه از بحث معاد به كار ما مي آيد، وجه آينده نگرانة آن است. 

معطوف به آينده بودن معاد، نيازمند توّجه دادن به دو نكته است:
نخست اينكه اعتقاد به معاد كه به معناي نابودي نظم كنوني جهان 
و جايگزين شدن آن با نظمي نوين است، با اعتقاد به كون و فساِد هستي 
عدمي  و  پيدايش  حال  در  را  جهان  فساد،  و  كون  نظرّية  دارد.  تفاوت 
نابودي  مفهوم  به  معاد  ولي  نيست؛  آينده  به  متعلّق  و  مي داند  مستمّر 
است؛  نوين  مرحله اي  به  ورود  و  هستي  جهاِن  كنوني  نظم  هميشگي 
مرحله اي كه در آينده به وقوع خواهدپيوست. شبستري ُسرايندة منظومة 
گلشن راز به خوبي تفاوت اين دو نوع از بين رفتِن هستي را در ابيات زير 

بيان كرده است:
جهان، كّل است در هر طرفة العين       

                     عـــدم گــردد و الَيبــقي زمـــانَْين
دگــر بـاره شـود پيــدا جــهانـي        

                     به هــر لحـظه، زمــين و آسمـــاني
در او چيــزي دو ساعت مي نپـايـد      

                    در آن لحــظه كــه مي ميــرد، بزايــد
و ليكن طامة الكبري نه ايـن است   

                     كه اين يوم عمل، و آن يوِم دين است
هــمه اقـــوال و افــعال مــّدخر  

                     هـويــدا گــردد انـدر روز مــحشــر
هــمه پيــدا شــود آنجــا ضمائر  

                     فـــرو خـــوان آيــة تُبـَلي الَسرائِـر2
نكتة ديگر اين است كه داللت پاره اي از آيات قرآن بر چهرة  واقعي 
كه  بوده است  اين  موهم  مفّسران  برخي  براي  ناپسند،  اعمال  باطن  و 
مرحوم ندارد.  قيامت  روز  به  ربطي  و  دنياست  همين  در  اعمال  تجّسم 

 

عاّلمه طباطبائي با منسوب كردن اين برداشت به غفلت از مفهوم تجّسم 
اعمال، آن را نقد و رّد مي كند و تأكيد مي نمايد كه زمان تجّسم اعمال، 

روز قيامت است.3
منشأ  مي تواند  كرده است،  نقد  را  آن  طباطبائي  عاّلمه  كه  برداشتي 
با زندگي ما  اين برداشت شود كه قيامت هم در همين دنيا و هم زمان 
و وجه باطني آن است و زماِن وقوع آن، آينده نيست. در اين باره سخن 
بسيار است و در مقام و مجالي ديگر بايد به آن پرداخت؛ اّما وقوع قيامت 
در آينده، به صورت مستقيم و غيرمستقيم از برخي آياِت قرآن برداشت 

مي شود. به عنوان نمونه به دو آية زير توّجه كنيد:
»يا أيَُّها الّذيَن آَمنُوا أنِْفُقوا ِمّما َرَزْقناکم ِمْن قَْبل أْن يَْأتَِي يَْوٌم ال بَْيٌع 

فيِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعٌة َو الكافِروَن ُهُم الظالُِموَن.«4
انفاق كنيد  داديم،  روزي تان  آنچه  از  آورده ايد،  ايمان  كه  كساني  اي  



32خشت اّول    شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح 

پيش از آنكه روزي بيايد كه در آن هيچ خريد و فروش و هيچ دوستي و 
شفاعتي نيست و كافران، همان ظالمان اند.

مراد از روزي كه در آن خريد و فروش و دوستي و شفاعتي نيست، روز 
قيامت است و قرآن به صراحت مي گويد كه پيش از آمدن چنين روزي، 

انفاق كنيد؛ پس اين روز هنوز نيامده است و در آينده فرا خواهـدرسيد.
»قـاَل َربِّ فَأنِْظرني إلَي يَْوِم يُْبَعثوَن* قاَل فَإنَّک ِمَن الُمنَظريَن* 

إلَي يَْوِم الَوْقِت الَمعـلوِم.«5
انسانها  كه  روزي  تا  من  به  پروردگارا!  گفت:  خداوند(  به  )شيطان 
از مهلت داده شدگان  برانگيخته مي شوند، مهلت بده. )خداوند( فرمود: تو 

هستي، تا )فرارسيدِن( زمان مقّرر.
اين آيه نيز نشان مي دهد زمان مقّرر -كه طبق نظر اكثرّيت مفّسران، 

روز قيامت است- هنوز فرا نرسيده و در آينده محّقق خواهدشد.
آيات فراواني در قرآن، وقوع قيامت را همراه با دگرگوني ها و تحّوالتي 
اين  بي ترديد،  كرده است.  گزارش  زمين  و  آسمان  در  و  گيتي  پهنة  در 

تحّوالت هنوز به وقوع نپيوسته و در آينده واقع خواهدشد.
»قرآن كريم كه ما را از حادثة بزرگ قيامت آگاه كرده است، ظهور اين 
با خاموش شدن ستارگان، بي فروغ شدن خورشيد،  حادثة بزرگ را مقارن 
و  كوه ها  متالشي شدن  ناهمواري ها،  هموارشدن  درياها،  خشك شدن 
انقالبات عظيم و  و  لرزشها و غّرشهاي عالمگير و دگرگوني ها  پيدايش 

بي مانند، بيان كرده است.«6
اين نكته نيز متعلّق به آينده بودن قيامت را به اثبات مي رساند.7

انديشمندان  آثار  در  مسلّم  امري  عنوان  به  آينده،  در  قيامت  تحّقق 
مسلمان هم انعكاس يافته است. ُسرايندة گلشن راز، پس از تمثيلي زيبا 
دربارة  مقايسة زمان پيدايش قيامت با لحظة مرگ انسان، براي بيان اينكه 

قيامت در آينده به وقوع خواهدپيوست، چنين مي ُسرايد:
و ليكن چون گذشت اين طور دنيا  

                                     بقــاي كــّل بُـَود در دار عـقبي8
شهيد مطّهري در برداشتي از اصطالح قرآني اليوم اآلخر مي نويسد:

»هم اكنون كه دورة اّول و نخستين حيات را طي مي كنيم و به دورة 
دوم و روز دوم نرسيده ايم و از ما پنهان است، ... مي فهميم كه اعمال و 
رفتار ما از كوچك ترين انديشه ها و گفتارها و كردارها و خلق و خوي ها 
گرفته تا بزرگ ترين آنها، مانند خوِد ما، روز اّول و روز آخر دارند. چنين 
نيست كه در روز اّول پايان يابند و معدوم گردند؛ بلكه باقي مي مانند و در 

روزي ديگر به حساب آنها رسيدگي مي شود.«9
»قيامت كبري بر خالف عالم برزخ -كه مربوط به فرد است و هر 
فردي بالفاصله وارد عالم برزخ مي گردد- مربوط است به جمع؛ يعني به 
همة افراد و همة عالَم. حادثه اي است كه همة اشيا و همة انسانها را در بر 
مي گيرد و واقعه اي است كه براي كّل جهان رخ مي دهد؛ كّل جهان وارد 

مرحلة جديد و حيات جديد و نظام جديد مي گردد.«10
اسالم  پژوهان غيرمسلمان هم با استناد به آيات قرآن به همين نكته 

تفّطن يافته اند:
»عقيده داشتن به اينكه پايان جهان در مرحلة معّيني از زمان، در آينده 

فرا خواهدرسيد، كاماًل طبيعي است.«11
سطحي  در  كه  است  موضوعاتي  جمله  از  معاد  موضوع  بنابراين، 
كالن، انگاره اي را دربارة  فرجام هستي ارائه مي دهد و با توّجه به فراواني 
و  ديني،  آموزه هاي  از  ديگر  بسياري  به  نسبت  موضوع  اين  چشمگير 
مي توان  اسالمي،  جامعة  در  معاد  ياد  زنده بودن  براي  بسيار  توصيه هاي 
چنين برداشت كرد كه اسالم از طريق انديشة معاد و فرهنگ سازي براي 
آن، دين باوران را انسانهايي آينده نگر تربيت مي كند و يك مسلمان معتقد 

و آشنا به آموزه هاي ديني و پاي بند به آداب و آيينهاي ديني، به دليل 
اين تربيت خاّص، همواره نگاهي به آينده دارد و به عبارتي ديگر، انساني 

آينده نگر است.

2. فرجام بشر و انديشة تحّقق جامعة آرماني
دومين موضوعي كه در گسترة آموزه هاي ديني و در سطحي كالن، 
دامنة  دارد، فرجام بشر و جوامع اسالمي است. گر چه  آينده  به  نگاهي 
فرجام بشر از منظر دين، محدودتر از دامنة فرجام هستي است؛ ولي به 
دليل اينكه ناظر به نقطة غائي و پاياني سير همة جوامع بشري در همين 
دنياست، مي تواند به عنوان نمونه اي ديگر از آينده نگري در سطح كالن، 

مورد توّجه قرار گيرد.
فرجام بشر و جوامع بشري و تاريخ بشر، از جمله موضوعات مورد توّجه 
همة اديان و حّتي همة مكاتب بشري و پيروان آنهاست و اعتقاد به تحّقق 
تبديل  نزد همة مردم  باوري عمومي  به  تاريخ،  آرماني در فرجام  جامعة 
شده است. تحّقق جامعة موعود، بي هيچ ترديدي متعلّق به آينده است؛ 
آينده اي كه در آن، بشر فرجامي نيكو خواهديافت. اين انگاره كه اغلب در 
پيوند با مهدوّيت قرار دارد، در انديشه و فرهنگ اسالمي نيز جايگاهي بس 
بلند دارد و در آيات قرآن و روايات نقل شده از معصومان)عليهم السالم( 
ابعاد آن، ضرورت  مطالبي فراوان دربارة چگونگي تحّقق جامعة موعود، 
توّجه دائم به آن و حّتي وظايف كساني كه رسيدن به چنين جامعه اي را 
آرزو مي كشند، بيان شده است.12 در يكي از مشهورترين روايتها به نقل از 

پيامبـر)ص( دربارة فرجام بشر چنين آمده است:
َن الَدْهـر إاّل يَْوٌم لَبََعَث اهلل ُ تَعالَي َرُجاًل ِمْن أْهِل بَْيتي  ـِ »لَْو لَْم يَْبَق م

يَْمَلُؤهـا َعـْداًل کما ُملِئَْت َجْوراً.«13
اگر جز يك روز از عمر دنيا باقي نمانده باشد، خداوند تعالي مردي از 
خاندان مرا برخواهدانگيخت تا جهان را آكنده از عدل كند، آن گونه كه 

از ستم ُپر شده بود.
قطعي و  محتوم  آينده اي  در  را  بشر  فرجام  كه  مهدوّيت  موضوع 

 

ترسيم مي كند، نوعي نگاه آينده نگر را در ذهن و دِل پيروان خود مي نشاند 
و بدين سان انديشة مهدوّيت نيز انديشه اي تربيت كنندة انسانهاي آينده نگر 

است.
دو سطح  هر  كه  است  بحث الزم  اين  پايان  در  نكته   اين  به  توّجه 
آيندة ترسيم شده در بستر ديني، گسست زماني و مفهومي با گذشته ندارد. 
خداوند دربارة آيندة محتوم جهان كه رجعت به سوي اوست، به نقطة آغاز 

جهان كه آن هم از سوي اوست، اشاره مي كند:
»إنّا هلِلِ َو إنّا إلَْيِه راِجُعوَن.«14

و بدين سان خاستگاه توحيدي و مشترك مبتدا و منتهاي هستي را 
نشان مي دهد و به همين ترتيب دربارة  فرجام تاريخ هم، آموزه هاي ديني 
حضرت  ظهور  تا  حّق  جريان  عنوان  به  اولياء  و  انبياء  سلسلة  توالي  بر 

مهدي)سالم اهلل عليه( تأكيد دارند.

ب. سطح ُخرد آينده نگري در ساحت دين
به  كه  است  ُخرد  ديني، سطح  آموزه هاي  در  آينده نگري  دوم  سطح 
 آيندة نزديك و معّين و قابـل پيش بينِي فرد و گروه و جامعه، ارتباط پيدا 
دعا  تدبير،  به  توصيه  مانند  عمومي  توصيه هايي  اين سطح،  در  مي كند. 
و  عاقبت  موجبات سوء  از  پرهيز  به خيري(،  عاقبت)عاقبت  ُحسن  براي 
تالش براي ُحسن عافيت، انديشيدن دربارة  مرگ به عنوان پايان زندگي 
و  زودهنگام  پاداش  چيز،  داشتن هر  معّين  مّدت  و  اجل  انسانها،  دنيوي 
دنيوي برخي رفتارها مانند صلة رحم و عقاب دنيوي برخي گناهان مانند 
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اعمال،  سنگيني  و  وزر  اعمال،  حبط  كارها،  سرانجام  دربارة  انديشيدن  حرام،  مال  خوردن 
مورد  مي تواند  آن،  مانند  و  پيري، وصّيت كردن  اّيام  به  توّجه  و ضرورت  جواني  بودن  گذرا 
سخنان  از  فراوان  نمونه هايي  با  را  ما  اخالقي،  و  روائي  منابع  به  مراجعه  گيرد.  قرار  توّجه 
معصومان)عليهم السالم( در اين زمينه آشنا مي سازد. گردآوري آيات قرآني و روايات مرتبط 
با محورهايي كه ذكر شد، دفتري ُپربرگ را پديد خواهدآورد. در اينجا براي نمونه، تنها به 

چند مورد اشاره مي شود:
قال َرُسـوُل اهلل)ص(: »َخْيُر اُلموِر َخْيُرها عاقِبًَة.«15

پيامبر اكرم)ص( فرمودند: بهترين كـارها، آن است كه سرانجامي نيكو داشته باشد.
قاَل َرُسوُل اهلل)ص(: »ِمـالُک الَعَمِل َخواتيُمُه.«16

پيامبر اكرم)ص( فرمودند: معيار كارها، سرانجام آنهاست.
از امام صادق)ع( هم اين روايت نقل شده است:

ْلَت في ُعُمرک يَـْوَمْيِن، فَاْجَعْل أَحَدُهما لَدبَِک لِتَْستَعيَن به َعَلى يَْوم َمْوتَِک.«  »إْن اُجِّ
قيَل لَُه: »َو مـا تِلک االْستَِعانَُة؟« قال: »تُْحِسُن تَْدبيـَر مـا تَُخلُِّف َو تُْحِكُمُه.«17

»اگر تنها دو روز تا پايان عمرت به تو مهلت داده شد، يكي از آنـها را براي ادب خود بگذار 
تا از آن براي روِز مرگ خود كمك بگيري.« از ايشان پرسيده شد: »اين مددگرفتن چيست؟« 

امام)ع( پاسخ دادند: »نيكو تدبير كردن آنچه از خود باقي مي گذاري و استوارساختن آن.«
توصيه به آينده نگري در سطح ُخرد را به صورت غيرمستقيم هم مي توان برداشت كرد؛ 
مثاًل وقتي دين بر تدبير پاي  مي فشارد و مؤمنان را به داشتن آن فرا مي خواند، روشن است كه 
الزمة تدبير، پيش بيني است و پيش بيني نيز ملزوماتي دارد كه آينده پژوهي يكي از آنهاست. 

به عنوان نمونه از اميرالمؤمنين علي)ع( چنين نقل شده است:
»ال فَْقَر َمَع ُحْسِن تَْدبيٍر.«18

با ُحسن تدبير، هيـچ فقـري وجود نخواهدداشت.
و يا آنچه دربارة پندپذيري)اعتبار( از گذشته در متون ديني آمده است، مي تواند به مفهوم 
به  آن  ارزش  و  ندارد  ارزشي  في نفسه  گذشته  شناختِن  چه  باشد؛  آينده  براي  درس گرفتن 

چگونگي بهره گيري از آن براي حال و آينده بستگي دارد.
گر چه دامنة اين توصيه ها و رهنمودها و آموزه ها ُخـرد است و ناظر به رفتارهاي جزئي 
مكلّفان است؛ اّما رعايت آنها از مؤمنان، انسانهايي مي سازد كه همواره و در هر رفتاري، نگاه 

به آينده دارند و به هيچ روي از آن غافل نمي مانند.
در سطح ُخرد آينده نگري، مواردي نيز از پيش بيني حوادث آينده به چشم مي خورد. اين 
پيش بيني ها كه معطوف به آينده هاي دور و نزديك در حيات دنيايي انسانهاست، مرتبط با 
مسائلي است كه در اينجا اشاره اي گذرا به آن مي شود؛ به اين اميد كه در فرصتي فراخ تر و 
از منظر مطالعات آينده پژوهي بازخواني شود تا ابعاد و زوايا، ويژگي ها، جايگاه و درجة اعتبار 

هر يك، معلوم گردد:
1. گزاره هاي دربردارندة پيش بيني هاي روشن و آشكار در قرآن و روايات؛ مانند شكست 

روميان از ايرانيان19 و يا حملة مغول به جهان اسالم.20
2. مسئلة علم امام و آگاهي معصومان)عليهم السالم( از حوادث آينده.

3. َجْفر و جامعه و صحيفة فاطمه)سالم اهلل عليها(.
4. مكاشفات بندگان صالح خدا.

5. فال گيري و رّمالي كه همواره در جوامع اسالمي -مانند ديگر جوامع- رواج داشته و 
دارد.

6. احكام نجوم.
بررسي هر يك از محورهاي شش گانة فوق و محورهاي احتمالي ديگر، نيازمند بحثي 
مستوفا است؛ ولي به عنوان نمونه، شايد اشاره اي كوتاه به احكام نجوم سودمند باشد. احكام 
آينده و سعد و نحس  از علم نجوم است كه به شناخت حوادث گذشته و  نجوم، شاخه اي 
اّيام از روي حركت اجرام آسماني بدون قائل شدن قدرت فاعلي براي آنها، اختصاص دارد. 

عروضي سمرقندي در فصل سوم چهار مقاله آن را اين گونه تعريف كرده است:
ازو  مقصود  و  است  تخمين  او  خاّصّيت  و  است  طبيعي  علم  فروع  از  احكام،  علم  »اّما 
استدالل است از اشكال كواكب به قياس با يكديگر و به قياس درج21 و بروج22 بر فيضان23 
آن حوادثي كه به حركات ايشان فائض شود؛ از احواِل ادوار عالم و ُملك و ممالك و بلدان و 

صفاي باطن
مرحوم فاضل توني فرمودند:

تحصيل  مشغول  مقّدس،  مشهد  در  سالي 
بودم؛ در ماه مبارك رمضاِن آن سال، فقط 
سه سحر توانستم با نان و ماست، سحري 
نان  با  تنگ دستي  اثر  در  را  بقّيه  و  بخورم 
لّذت  و  باطن  صفاي  ولي  گذراندم؛  پياز  و 

معنوي و روحي را در همان سال يافتم.
مردان علم در ميدان عمل، ج 5، ص 76

سيرة علمي علماء-3
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مواليد و تحاويل24 و تسايير25 و اختيارات26 و مسائل27.«28
احكام نجوم بر خالف پندار امروزي، هيچ گاه خرافة محض نبوده است 
و در گذشتة تمّدني مسلمانان، منّجمان و رياضي دانان بزرگي چون بيروني 
و نصيرالدين طوسي بي اينكه به خرافه دچار آيند، دربارة آن قلم زده اند و 
جنبة رياضي و هيئتي علم نجوم، با جنبة احكامي آن در ذهن دانشمندان، 
آينده  به شناخت  اشتياق  جبلّي بودن  داشته است.29  يكديگر هم زيستي  با 
رواج خرافه هايي  زمينه ساز  انسانها،  در  آتي  و شّر  از خير  آگاهي يافتن  و 
در بين مردم و سودجويي عوامّ  فريبان و فرصت طلبان بوده است.30 يكي 
از شاخه هاي اصلي احكام نجوم، شاخة پيشگويي وضعّيت آيندة افراد و 
جماعات بوده است. اين امر سبب شده بود كه عالوه بر اقبال مردمي به 
احكام نجوم، حكمرانان و فرمانروايان هم به آن اشتياق بورزند و همين 
بهانة عالقة  به  كه  فراهم مي آورد  منّجمان مسلمان  براي  فرصتي  امر، 

حاكمان، براي پيشرفت علم نجوم بكوشند.31
قرن  در  شيعه  پرآوازة  عالمان  از  طاووس  بن  موسى  بن  ـّدعلى  سي
هفتم هجري)متوّفاي 664 هـ . ق( در سال 650 هـ . ق و در جوار حرم 
ِمن  الحالل  نهج  المهموم في معرفة  فرج  نام  به  سّيدالشهداء)ع( كتابي 
علم النجوم در يك مقّدمه و ده باب نوشته است تا به گفتة خودش در 
مقّدمة كتاب، موارد حالل و حرام نجوم)احكام نجوم( و شرح حال موافقين 
و مخالفين با اين علم و عالمان اين علم را گزارش كند و اثبات كند كه 
ستارگان خود در اين عالَم مؤثّر نيستند؛ بلكه تنها نشانه هايى هستند از 
ـّد بن طاووس فاعلّيت مستقيم ستارگان  طرف خداوند بر حوادث. يعني سي
و تأثير مستقّل آنها بر حوادث را نفي مي كند؛ ولي امكان شناخت بعضي 
قدرت  از  نشانه اي  و  نماد  عنوان  به  از روي حركت ستارگان  را  حوادث 
خداوندي، نفي نمي كند و بر اين باور است كه فراگرفتن اين علم، هيچ 
منعى ندارد و بسيارى از بزرگان دين هم آن را فرا مي گرفتند و به كار 
مي بستند. وي فصل پنجم و ششم كتاب خود را به معّرفي علماي شيعه 
و علماي اهل سّنت كه به اين علم آگاهي داشتند، اختصاص داده است و 
در باب نهم نيز به بررسي آراي مخالفاِن صّحت و اعتبار احكام نجوم و 

ادلّه و انواع آنها پرداخته است.
براي  روشها  اين گونه  به كارگيري  دربارة  كه  است  يادآوري  به  الزم 
كسب درآمد، در بخش مكاسب محـّرمه)درآمدهاي حرام( كتابهاي فقهي، 

مباحثي آمده است.
به هر حال، جنبه هاي مختلف آينده نگري ديني در سطح ُخرد، بخشي 
ژرف  بازشناسي  و  مي دهد  تشكيل  را  مسلمانان  فرهنگ  از  انكارناپذير 
ميراث گذشته، ما را در مسير رسيدن به فهمي دقيق از جايگاه آينده نگري 
نزد مسلمانان مدد مي رساند. با اين همه، نبايد از ياد بُرد كه نمي توان همة 
آنچه را كه نزد مردم رواج دارد، به عنوان بخشي از انديشة اسالمي به 

رسمّيت شناخت.

تأّمالتي دربارة دو سطح آينده نگري
يافت.  دست  نكاتي  به  مي توان  آينده نگري  سطح  دو  مقايسة  از 

مهمّ ترين اين تأّمالت را به شرح زير مي توان برشمرد:

الف. تعامل دو سطح آينده نگري با يكديگر
افق  دو  در  اينكه  وجود  با  آينده نگري  كالن  سطح  و  ُخرد  سطح 
متفاوت قرار دارند، در پيوند با يكديگر هستند. انسان مؤمني كه نسبت به 
فرجام تاريخ و جامعه احساس مسئولّيت مي كند و تحت تأثير آموزه هايي 
تاريخ فرجام  با  مستمّر  پيوندي  در  را  خود  روزمّرة  زندگي  انتظار،  مانند 

 

از  آن  هر  در  معاد،  ياد  و  مرگ  ياد  با  كه  مؤمني  انسان  و  مي دهد  قرار 

زندگي روزمّرة خود، نگاه به آيندة هستي را در نظر دارد، در حقيقت از 
آينده نگري در سطح دين متأثّر است.  تعامل سطح كالن و سطح ُخرد 
به  را  مؤمنان  ُخرد،  سطح  در  كه  آموزه هايي  و  توصيه ها  كنار  در  يعني 
از  آينده نگري سوق مي دهد، دو آموزة فرجام هستي و فرجام تاريخ نيز 
عنوان  به  و  مي آيد  بيرون  دور،  آيندة  پيش بيني كنندة  گزارة  يك  حالت 
عنصري اثرگذار و راه بَرندة زندگي روزمّره، به نوبة خود، آينده نگر بودن 

مسلمانان در زندگي روزمّرة خود را تقويت مي كند.
انسان مؤمن و معتقد به معاد در هر لحظه از زندگي، اعمال و رفتار 
آينده نگري  مي بيند.  تغييرناپذير  و  قطعي  فرجام  آن  با  پيوند  در  را  خود 
در  و  همواره  و  نيست  دين باوران  روزمّرة  زندگي  از  منقطع  ديني  كالن 
همة حاالت و آنات زندگي يك انساِن دين باور تجلّي دارد و انسان مؤمن، 
ملتزم به رعايت آن و تنظيم زندگي خود با در نظر گرفتِن آن است. اّما 
به ويژه آموزة معاد به دليل اينكه نقش و جايگاه انسانها در آن، تابعي از 
نيز سخت در هم  آينده سازي  با  آنهاست،  اين دنيايي  و  امروزي  عملكرد 

تنيده است.

ب. قطعيّت آينده نگري كالن
مي توان  آن،  وقوع  در  قطعّيت  دليل  به  را  آينده نگري  كالن  سطح 
به هر حال واقع  آنچه  از  يعني تصويري  از سنخ تصويرپردازي دانست؛ 
خواهدشد، به دست مي دهد؛ ولي سطح ُخرد آينده نگري اغلب به صورت 
بر  نمي دهد.  خبر  حادثه  يك  قطعي  وقوع  از  و  است  شرطي  گزاره هاي 
از ويژگي هاي آينده  نگري كالن در بستر دين  اين اساس، وجهي ديگر 
يعني قطعّيت، رخ مي نمايد كه از ويژگي هاي سلبي متعارف آينده نگري 
روشهاي  است.  دور  به  آن،  مانند  و  بودن  خطاپذير  حدسي بودن،  مانند 
هيچ روي  به  و  نمي رساند  قطعي  نتيجه اي  به  را  ما  آينده پژوهي،  كنوني 
اين گونه نيست كه به راستي، آينده مطابق پيش بيني ها شكل بگيرد؛ اّما 
سطح كالن آينده نگري در بستر دين، به دليل اينكه برآمده از روشهاي 

تغييرپذير بشري نيست، قطعي، اجتناب ناپذير و غيرقابل تغيير است.

ج. عدم نفي اراده و اختيار انسانها و جبرگرا نبودن
بودن  مجبور  معناي  به  موعود  جامعة   تحّقق  و  معاد  وقوع  قطعّيت 
انسانها و نفي اراده و اختيار آنها و دترمينيسم تاريخي نيست. به عنوان 
مثال، هر چند معاد، آينده اي قطعي و اجتناب ناپذير و وقوع آن خارج از 
ارادة انسانهاست؛ اّما سرنوشت انسان در آنجا، تابعي از اراده و رفتار خود 
انسانهاست و انسانها بر حسب عملكرد امروزي خود، چگونگي نقش آفريني 

فرداي خود را رقم مي زنند و آيندة خود را مي سازند.

د. ارزش شناخت شناسي
يكي از مهمّ ترين پرسشهاي فراروي مطالعات آينده پژوهي، ارزش و 
اعتبار و توانِ  واقع نمايي اين مطالعات است. اين نوع مطالعات، تابع نوعي 
شناخت  اّما  هست؛  كه  است  چيزي  متعلّق  نيز  شناخت  است؛  شناخت 
آينده يعني شناخت چيزي كه هنوز موجود نشده است. مهمّ ترين پرسشي 
كه در اينجا مطرح است، اين است كه آيا شناخت آينده، امكان وقوعي 
آيا  آينده، تركيب درستي است؟  آيا اصواًل تركيب اضافِي شناخِت  دارد؟ 
در صورت درست بودِن به كار بردِن اين عبارت، چنين شناختي مي تواند 
معتبر باشد؟ نظرّيه پـردازان آينده پژوهي، شناخت آينده را ممكن و معتبر 
مي شمرند و براي توجيه اين ديدگاه خود، از يكي از سه مبناي معرفتي و 

شناخت شناسي زير مدد مي گيرند:
مبناي فلسفي پوزيتيويستي، مبناي فلسفي ُپست پوزيتيويستي و مبناي 
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فلسفي رئاليسم انتقادي.32
حّل  براي  را  الزم  توان  مبنا،  سه  اين  از  هيچ يك  مي رسد  نظر  به 
انتقادي،  رئاليسم  مبناي  گرچه  ندارد؛  همه جانبه  صورت  به  مشكل  اين 
توانمند تر از دو مبناي ديگر است. آينده نگري ديني در سطح كالن، در 
پرتو آموزه هاي ماورائي وحياني عينّيت مي يابد و از نظر معرفت شناسي، 
گفته  آينده  دربارة   آنچه  يعني  است؛  ديني  معرفت  اعتبار  و  ارزش  تابع 
مي شود، سخن خداوند عليم خبير است و راه هايي كه براي اثبات درستي 
نزول وحي وجود دارد، براي اعتباربخشي به اين نوع آينده نگري،  بسنده 
است. بر همين اساس، وجه ديگري از اعتبار و برتري آينده نگري ديني 
بر آينده نگري هايي كه با روشهاي متعارف بشري به دست مي آيد، آشكار 
الَجَرم  داشته باشد،  بشري  خاستگاه  وقتي  كالن،  آينده نگري  مي شود؛ 
مقطعي،  محدود،  نتيجه  در  و  انسانها  خود  با  هم سطح  و  افقي  نگاهي 
تغييرپذير و متأثّر از محدودّيتهاي فكر بشري خواهدبود؛ اّما آينده نگري 
كالن در بستر دين، چـون نگاهي از باال و عمودي است، به ويژه با توّجه 

به مبدأ الهي آن، طبعـًا پايا، قطعي و از سنخ علم الهي است.

هـ . گزاره هاي آگاهي بخش33 و گزاره هاي هنجاري34
ديني  انديشة  بستر  در  ُخرد  در سطح  و  در سطح كالن  آينده نگري 
آينده نگري  كه  است  اين  تفاوتها،  اين  از  يكي  دارند.  هم  با  تفاوتهايي 
دربارة  را  اّطالعاتي  و  است  خبري  گزاره هاي  حاوي  كالن،  سطح  در 
آينده اي حتميّ  الوقوع در اختيار مخاطبان خود قرار مي دهد؛ اّما سطح ُخرد 
آينده نگري  و  به بصيرت  رويكرد دعوت مسلمانان  با  اغلب  آينده نگري، 
اگر  ديگر،  بياني  به  نيست.  تصويرپردازي  مقام  در  و  مي گيرد  صورت 
مقام  در  بدانيم كه  آگاهي بخشي  از سنخ  را  در سطح كالن  آينده نگري 
وصف آينده است؛ آينده نگري در سطح ُخرد، تجويزي و هنجاري است و 

از سنخ گزاره هاي انشائي است.

و. استفاده از روشهاي متعارف و علمي آينده پژوهي
با توّجه به قطعّيت گزاره هاي مربوط به آينده نگري در سطح كالن، 
استفاده از روشهاي متعارف آينده پژوهي، در اين سطح نمي تواند كاربردي 
داشته باشد؛ ولي در سطح ُخرد، آن گاه كه مسلمانان نيز مانند ديگر انسانها 
نيازمند پيش بيني و تصويرپردازي باشند، مي توانند و بلكه بايد متناسب با 
نيازها و شرايط خود، از روشهاي گوناگون آينده پژوهي مانند تحليل روند، 
كه  است  روشن  و  بگيرند  بهره  آن،  مانند  و  سناريونويسي  دلفي،  روش 
پيداكردن و به كارگيري اين گونه روشها را نمي توان از دين انتظار داشت. 
اين موضوع كه مؤمنان پارساپيشه كه در كنار ابزار علم از زينت تقوا هم 

برخوردارند، قدرت تشخيص و پيش بيني باالتري دارند، نبايد به مفهوم 
جايگزيني زهد و تقوا به جاي روشهاي علمي باشد.

ز. وجه هدايتي آينده نگري در بستر دين
سخن  تاريخ  و  هستي  محتوم  آيندة  از  كه  ديني  متون  به  نگاهي 
مي گويد و نيز آموزه هايي كه در سطح ُخرد، مؤمنان را به نگاه به آينده

 

اصلي  كاركرد  كه  مي سـازد  آشـكار  را  واقعّيت  اين  مي خواند،  فرا 
آينده نگري هاي كالن ديني، بيش از آنكه تنها اّطالع  رساني دربارة  آينده 
باشد، كاركرد هدايت انساني دارد و در اغلب و شايد تمـامي آيات قـرآن 

كه از معاد سخن به ميان آمده است، تذّكر 
به انسان و توّجه دادِن او به رشد معنوي 
و روحاني مّد نظر بوده است. توّجه به اين 
نكته، بُعدي ديگر از آينده نگري كالن در 

بستر دين را باز مي نماياند.
پی نوشت ها:

اين مقّدمه، دين اسالم است؛  از دين در  1. مراد 
مورد  اديان  همة  كه  نشان دهد  قرائن  اينكه  مگر 

نظر است.
2. شبستري، شيخ محمود؛ گلشن راز، ص 65.
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3. طباطبائي، عاّلمه سّيدمحّمدحسين؛ الميزان، ج 4، ص 204.
4. سورة البقرة، آية 254.

5. سورة الِحجر، آيات 36 تا 38.
6. مطّهري، مرتضي؛ مقّدمه اي بر جهان بيني اسالمي، ص 636.

كالم  آموزش  محّمد؛  سعيدي مهر،  ر.ك:  نمونه  عنوان  به  اين باره،  در  بحثي  براي   .7
اسالمي، ج 2، صص 280 تا 296.

8. شبستري، شيخ محمود؛ گلشن راز، ص 68.
9. مطّهري، مرتضي؛ مقّدمه اي بر جهان بيني اسالمي، ص 622.

10. همان، ص 636.
11. ماكينو، شينيا؛ آفرينش و رستاخيز: پژوهشي معناشناختي در ساخت جهان بيني قرآني، 

ترجمة جليل دوست خواه، ص 125.
12. منابع مربوط به مهدوّيت، بسيار زياد است و در سالهاي اخير، مجاّلت تخّصصي و 

پايگاه هـاي اّطالع رساني متعّددي به فّعالّيت در اين زمينه پرداخته اند.
13. محّمدي ري شهري، محّمد؛ ميزان الحكمة، ج 1، ص 279، حديث 1172.

14. سورة البقرة، آية 156.
15. محّمدي ري شهري، محّمد؛ ميزان الحكمة، ج 3، ص 7، حديث 4610.

16. همان، حديث 4611.
17. حّر عاملي، شيخ محّمد بن حسن؛ وسائل الشيعة، ج 19، ص 266.

18. آِمدي؛ ُغرر الحكم و ُدرر الكلم، ص 354.
19. سورة الروم، آيات 2 تا 5.

20. براي بحثي در اين زمينه، ر.ك: الويري)خندان(، محسن؛ شيعيان: از سقوط بغداد تا 
ظهور صفوّيه: زندگي فرهنگي و انديشة سياسي، ص 402.

21. جمع درجه.
22. جمع بُرج، هر يك از بخشهاي دوازده گانة پراكندگي ستارگان و سّيارگان در آسمان.

23. ريزش، جريان.
يا  خورشيد  انتقال  مفهوِم  به  و  نجوم  احكام  و  نجوم  اصطالحات  از  تحويل،  جمع   .24

ستاره اي ديگر، از برجي به برج ديگر.
در  نقطه اي  متحّرك انگاشتن  مفهوِم  به  و  نجوم  احكام  اصطالحات  از  تسيير  جمع   .25

منطقة البروج، در حالي كه متحّرك نباشد.
26. بخشي از احكام نجوم كه به انتخاب وقت معّين و خاّص براي انجام دادن يك امر 

مهّم، ارتباط دارد.)آرام؛ ص 138(
27. بخشي از احكام نجوم كه به زندگي و فّعالّيتهاي كسي كه غايب است، ارتباط دارد.

)آرام؛ ص 138(
28. عروضي سمرقندي؛ چهار مقاله، ص 93.

29. آرام؛ ص 135.
30. گزارش ابن خلدون در اين زمينه، خواندني است؛ ر.ك: ابن خلدون؛ مقّدمة ابن خلدون، 

صص 342-330.
31. آرام؛ ص 138.

32. Bell, Wendell; Foundations of Futures Studies: Human Scence 
for a new era, V 2, Chapter 5, p.p. 191-238.
33. Informative.
34. Normative.

تأّمل-3

مهجوريّت قرآن در ميان 
طلبه ها و علماء

... يكي از فضالي خودمان در حدود يك ماه پيش مشّرف 
 شده  بود به عتبات؛ مي گفت خدمت آيت اهلل خويي)سلّمه  اهلل تعالي(
سابقًا  كه  تفسيري  درس  شما  »چرا  گفتم:  ايشان  به  رسيدم. 
داشتيد ترك كرديد؟« -ايشان در هفت هشت سال پيش، درس 
ايشان  چاپ شده-  آن  از  قسمتي  و  داشتند  نجف  در  تفسيري 

گفتند: »موانع و مشكالتي هست در درس تفسير.«
گفت: من به ايشان گفتم: »عاّلمه طباطبائي در قم كه به 
كار  اين  َصرف  را  خودشان  وقت  بيشتر  و  ادامه دادند  كار  اين 
تضحيه  طباطبائي  »آقاي  گفتند:  ايشان  شد؟!«  چطور  كردند، 
كرده اند؛ يعني آقاي طباطبائي خودشان را قرباني كردند؛ از نظر 

شخصّيت اجتماعي ساقط شدند.« و راست گفتند.
اگر كسي  نقاط ديني ما،  عجيب است كه در حّساس ترين 
عمر خود را َصرف قرآن بكند، به هزار سختي و مشكل دچار 
چيز  همه  از  احترام،  از  شخصّيت،  از  زندگي،  از  نان،  از  شود! 
مي افتد و اّما اگر عمر خود را َصرف كتابهايي از قبيل كفايه بكند، 
پيدا مي شوند  نفر  نتيجه، هزارها  صاحب همه چيز مي شود؛ در 
كه كفايه را چهارال بلدند؛ يعني خودش را بلدند؛ رِدّ كفايه را هم 
بلدند؛ رِدّ رّد او را هم بلدند؛ رِدّ رّد رّد او را هم بلدند؛ اّما دو نفر 

پيدا نمي شود كه قرآن را به درستي بداند!!!
از هر كسي دربارة يك آية قرآن سؤال شود، مي گويد بايد 
قرآن  با  كه  نسل  اين  اينكه  شود! عجيب تر  مراجعه  تفاسير  به 
اين طور عمل كرده، از نسل جديد توّقع دارد كه قرآن را بخواند و 

قرآن را بفهمد و به آن عمل كند!
مطّهري، مرتضي؛ ده گفتار، صص 221-220
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اشاره:
انقالب  پاسداران  سپاه  در  عضوّيت   ،1341 متولّد  خزائي،  سعيد 

اسالمي 1359.
تحصيالت: دكتراي زبان و ادبّيات فرانسه، دكتراي مديرّيت منابع 

انساني.
كرند  ميثم،  صحنه،  شهرستان هاي  سپاه  فرماندة  اجرايي:  سوابق 

غرب، گيالن غرب و ...
سوابق علمي: مديرّيت گروه زبان و ادبّيات دانشگاه امام حسين)ع(، 
تدريس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمي، برگزاري 38 كارگاه 
سردبيري  راهبري،  مسائل  و  آينده پژوهي  زبانها،  حوزة  در  آموزشي 
علمي-تخّصصي  كتاب  نگارش 15  فنّ  آوري،  و  علم  ديده بان  نشرّية 

و ...
از جمله تجارب و تخّصصهاي ايشان، آشنايي با علوم آينده پژوهي و 
ديده باني علم و فنّ  آوري، و عضوّيت در انجمن آيندة جهان و همچنين 

چشم اندازنويسي و سناريوپردازي راهبري است.
كاربرد  حوزة  آينده پژوهي  مركز  مسئولّيت  هم اينك  خزائي،  دكتر 

فنّ  آوري هاي نوين را عهده دار هستند.
* * *

»اگر اين كار شد؛ اين آينده نگرى انجام گرفت، فردا خوب خواهدبود. 
اگر اين آينده نگرى، امروز در حوزة قم انجام نگيرد... يا حوزه اى نداريم 

يا حوزه اى رو به انحطاط خواهيم داشت.«
بخشي از بيانات مقام معّظم رهبري در 1386/9/8

خشت اّول: لطفاً  به عنوان مقّدمه، بفرماييد آينده پژوهي چه 
ضرورتي دارد؟

در عصر كشاورزي، رويكردها و برنامه ريزي ها، خّطي و سّنتي بود 
و بشر با عوامل شگفتي ساز و پيش بيني نشده، زياد سر و كار نداشت. 
فّعالّيتهاي اين دوره، منحصر به كاشت، داشت و برداشت بود كه يك 
برنامه ريزي خّطي و سّنتي را طلب مي كرد و اين نوع رويكرد، سالهاي 

زيادي هم جواب داد.

در دوران عدم قطعيّت و ناپايداري، سازمانها و ملّتها 
كه  هستند  ابزارهايي  سلسله  يك  نيازمند  افراد،  و 
بتوانند آينده ها را پيوسته رصد و شناسايي كنند تا 
اين شناسايي، براي آنها امكاِن اقداِم پيش دستانه 

را فراهم  سازد.

پس از آن، وارد عصر صنعتي شديم و خّط توليد كارخانه ها، جاي 
بيل را گرفت. اّولين خاستگاه آينده پژوهي كه در اين دوره مطرح شد، 
محيط هاي كسب و كار)Business( بود. در اين مرحله، همه به دنبال 
توليد رفتند و در نتيجه، عوامل و مؤلّفه هاي مؤثّر بر تصميم گيري، بيش 
بازار،  اّولّيه،  مواّد  رقيبان،  توليد،  خـّط  مانند  عواملي  و  شد  گذشته  از 

عرضه و تقاضا، در برنامه ريزي ها مطرح شد.
در  بود؛  تقاضا  بر  عرضه  افزايش  عصر،  اين  ويژگيهاي  از  يكي 
و  صادرات  طريق  از  كه  دولتها  و  سازمانها  و  شركتها  همة  نتيجه، 
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كاال  اينكه  شدند؛  مواجه  مسئله  يك  با  مي كردند،  امور  گذراِن  واردات، 
بيش از نياز مصرف كننده است. بدين جهت، همه در صدد بقاء و حفظ 
سهم خود در بازار برآمدند و عالوه بر بقاء، در پي افزون خواهي و گسترش 
و توسعة سهم نيز بودند. سلسله عواملي در دنيا به وجود آمد كه از آن به 
شگفت زدگي هاي  فنّ آوران تعبير مي كنند. از اين رو، مديران و برنامه ريزان 

احتياج داشتند كه از مسائل، زودتر از موعِد مقّرر، باخبر شوند.

بايد  يا  شما  مي آيند،  تغييرات  سونامِي  امواج  وقتي 
سوار بر موج باشيد يا با موج.

عصر صنعتي را تقريبًا پشت سر گذاشته ايم و اآلن در دورة گذار هستيم 
و از عصر صنعتي به عصر فراصنعتي مي رويم. در دورة قبل، مسئلة توليد، 
ارزش و آخرين قدرت است و هر  بود و اآلن دانش، اساسي ترين  مهّم 
چقدر جلوتر مي رويم، علم و فنّ آوري با تصاعد هندسي پيشرفت مي كند. 
علم و فنّ آوري، در تمامي شئونات زندگي ما تأثيرگذار است و حّتي در 
فرهنگ و باورها هم تأثير ايجاد مي كند و در مواردي باعث تحّوالت و 

استحاله در باورها مي شود.
زيست شناس ها آزمايشي روي قورباغه انجام دادند؛ آنها قورباغه را در 
بيرون  آب  از  خدادادي،  غريزة  طبق  هم  قورباغه  و  آِب جوش  انداختند 
 پريد؛ ولي وقتي آن را در آب معمولي گذاشتند و با شعلة كمي، آرام آرام 
گرم  كردند، تا وقِت پخته  شدن از آب بيرون نپريـد! علّت متوّجه نشدن تغيير 
دما، اين است كه حّسگرهاي قورباغه، تغييراِت بطيء و ُكنـد و خفيـف را 
درك نمي كند. ما هم بعضًا همين طور هستيم؛ شايد بعضي از تغييرات را 
درك نكنيم و بعد از مّدتي هم پخته  شويم و با خيلي از پديده ها و واقعّيات 
جامعه، آرام  آرام كنار بياييم. اآلن، آرام آرام در جامعه احساس مي شود كه 
خيلي از باورها و انديشه ها تغيير  مي كند و ديدگاه ها عوض  مي شود و ما 

آنها را درك نمي كنيم!
و  است  پيشروي  حال  در  زيادي  شتاب  با  فنّ آوري  و  علم  امروزه، 
همين شتاب زياد آن، باعث   شده كه تمامي شئونات زندگي بشر، دچار 
تحّول شود؛ براي مثال، كسب نقشة ژنتيكي انسان)NBIC(، آيندة دنيا 
را متحّول خواهدكرد و آرام آرام، آثار اين تحقيقات جديد، در زندگي نمايان 
و  فراشناخت  شناخت،  مباحث  شناختي،  علوم   ،NBIC در  خواهد شد. 
حّتي بحث سالحهاي شناختي تأثيرگذار بر احساسات و ادراكات انسان، 
مطرح مي  شود؛ مثاًل بحث انتقال ترس يا شجاعت و حّتي كنترل و يا از 
بين بردن حواّس و غرايز مطرح مي شود كه به آنها سالحهاي شناختي 

مي گويند.
در مجموع، تحّوالت اين دوره باعث شده كه برنامه ريزي ها در تمامي 
برنامه ريزي  كه  چيزي  هر  براي  يعني  شود؛  تغيير  دست خوش  شئون، 
مي كند؛  منسوخ  را  قبلي  برنامه ريزي  و  مي آيد  ديگري  مسائِل  مي شود، 
افراد،  ملّتها و  ناپايداري، سازمانها و  و  نتيجه در دوران عدم قطعّيت  در 
نيازمند يك سلسله ابزارهايي هستند كه بتوانند آينده ها را پيوسته رصد 
و شناسايي كنند تا اين شناسايي، براي آنها امكان اقدام پيش دستانه را 
فراهم  سازد؛ لذا هدف و غايت آينده پژوهي، ايجاد امكاِن اقداِم پيش دستانه 

و ُكنشگرانه است.
از وقتي كه يك خلبان، دشمن را رصد مي كند تا وقتي كه سيستم 
عصبي او دستور آتش مي دهد، مّدت زماني طول مي كشد كه در روان شناسي 
 )Reaction Time(عكس العمل زماِن  آن  به  عصب شناسي،   و 
و در آينده پژوهي، به آن فرصِت اقدام مي گويند. آينده پژوهي مي خواهد 
فرصت اقدام را افزايش دهد؛ چون هر قدر فاصلة زمانِي ديدن دشمن تا 

اقدام عليه او، كافي و بيشتر باشد، بهتر مي  توان اقدام كرد.
وقتي امواج سونامِي تغييرات مي آيند، شما يا بايد سوار بر موج باشيد 
يا با موج. خواه  ناخواه، تغييرات از راه مي رسند و وجود تغيير و تحّول در 
سرشت عالَم هستي قرار دارد و نمي توان جلوي آن را گرفت؛ بلكه بايد با 

رعايت ارزشهاي اساسي ، آنها را مديرّيت كرد.
براي مثال آقاي پيتر شوارتز با اينكه از ديدگاه هاي حضرت امام)ره( 
اّطالع نداشت و اصاًل در وادي مجّزاي ديگري بود؛ ولي او هم در كتاب 
اتّحاد  سقوط  چاپ  شد،  گسترده  در سطح  كه   Rusher Grenade

جماهير شوروي را پيش بيني  كرده بود.
او همچنين يكي از تكنيك هاي آينده پژوهي به نام نوشتن سناريوهايي 
براي آينده را در مؤّسسة َرند آمريكا ايجادكرد و در همان سناريوها، نبرد 
رژيم صهيونيستي با فلسطينيان را پيش بيني كرد. به همين خاطر، خودش 
برنامه ريزي  مدير  و  كارشناس ارشد  او  آماده كرد.  نفتي  شوك  براي  را 
شركت ِشل بود و توانست با نگاه آينده نگر خود، شركت رويال دات  ِشل 

را از ردة هفتم خواهران نفتي، به ردة يكم بياورد.
همين آقا، پيش بيني هاي ديگري دارد؛ مثـاًل اينكه تا 30  سال آينده، 
بنگالدش به زير آب خواهدرفت! او تأثير تغييرات شرايط اقليمي بر امنّيت 
و فرهنگ كشورهاي مختلف دنيا را بررسي كرده و همين طور كه مي بينيد، 
تغييرات اقليمي شروع شده  و آب شدن يخهاي دو قطب، باعث باالآمدن 
آب شده و به همين علّت است كه بنگالدش به زير آب مي رود و به همين 

دليل، هند شروع به ديواركشي بين كشور خود و بنگالدش نموده است.

بلكه  نيست؛  و گذشته  تداوم حال  ما ضرورتاً  فرداي 
وقتي  نتيجه،  در  باشد.  آنها  از  غير  چيزي  مي تواند 
قطعيّت  عدم  با  همراه  آيندة  و  شگفتي ساز  عوامل  با 
مرتّباً  را  حال  زمان  كه  ناچاريم  هستيم،  روبه رو 

رصدكرده و براي آينده فكركنيم.

از آنجا كه ما  بنابراين، آينـده پژوهي موضوعي قابل مطالعه است و 
اآلن در دورة آشوب و ُگسست)Turbulent( هستيم، اين امر ضرورت 
بيشتري دارد. فرداي ما ضرورتًا تداوِم حال و گذشته نيست؛ بلكه مي تواند 
آيندة  و  عوامل شگفتي ساز  با  وقتي  نتيجه،  در  باشد.  آنها  از  غير  چيزي 
مرتّبًا  را  حال  زمان  كه  ناچاريم  هستيم،  روبه رو  قطعّيت  عدم  با  همراه 
رصدكرده و براي آينده فكركنيم؛ به عنوان مثال، چراغهاي يك خودرو، 
حدود 10 تا 20 متر از مسير را روشن مي كنند و نبايد براي ادامة مسير 
خاموش  شوند؛ چرا كه در ادامة حركت، باز به اين چراغها نياز است و بايد 

به صورت مستمّر و پيوسته روشن باشند.
و  جهان  از  تركيبي  و   )Acronym(آكرونيم يك  آينده پژوهي، 
نظامها و ساكنان آن است و هدفش، كشف آينده هاي محتمل و رقم زدن 
دنيا  كه  است. مي توان گفت  بشر  براي  زمينه ها  تمامي  در  بهتر  آينده اي 
شبيه يك دومينو)Domino( است؛ يعني بين تمامي اجزاء عالَم هستي، 
رابطة علّي و معلولي برقرار است؛ در نتيجه، وقتي مي خواهيم مسئله اي را 

بررسي كنيم، مؤلّفه هاي تشكيل دهندة آن بسيار زياد است.
شناسايي كردن  برنامه،  يك  دارد:  برنامه  دو  حقيقت  در  آينده پژوهي 
آينده هاي محتمل و ممكن است؛ يعني به طور قطع نمي گويد كه آينده، 
اين  قالب  در  آينده  مي گويد  مثاًل  بلكه  خواهدبود؛  اين گونه  البّد  و  إاّل 
و  مؤلّفه ها  از  بعضي  بررسي  دوم،  برنامة  خواهدبود.  گزينه  چهار  يا  سه 
را  آينده ها  نتوانيم  ما  اگر  حّتي  نتيجه،  در  پيش بيني  نشده  است.  عوامل 
شناسايي كنيم، اگر تالش كنيم و خودمان را براي برخي از حاالت آينده 



شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح      خشت اّول     39

آماده كنيم، قدرت ما خيلي افزايش پيدا مي كند.
بعضي از تكنيك ها و به عبارت ديگر، جعبه ابزاِر آينده پژوهي، از علوم 
ديگر گرفته شده است. براي مثال، اين علم با مديرّيت راهبردي، ريشه هاي 
مشترك  بخشهاي  كار،  و  كسب  حوزه هاي  و  آن  بين  و  دارد  مشتركي 
زيادي وجود دارد. هم اكنون، آينده پژوهي يك رشتة آكادميك است كه 
تا 50 دانشگاه معتبر دنيا، در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد  در 40 
و  مسلمان  كشورهاي  پيش،  سال  چند  تا  داده مي شود.  آموزش  دكترا  و 
به خصوص ايران، از آموختن آينده پژوهي در كشورهاي خارجي ممنوع 
شده بودند؛ اّما اآلن بحمداهلل، يك دورة دكتراي اين رشته راه اندازي شده 

كه از مهرماه، تدريِس آن شروع مي شود.

برنامه،  يك  دارد:  برنامه  دو  حقيقت  در  آينده پژوهي 
است؛  ممـكن  و  محتمل  آينده هاي  شناسايي كردن 
عوامل  و  مؤلّفه ها  از  بعضي  بررسي  دوم،  برنامة 
نتوانيم  ما  اگر  حتّي  نتيجه،  در  پيش بيني  نشده  است. 
آينده ها را شناسايي كنيم، اگر تالش كنيم و خودمان را 
براي برخي از حاالت آينده آماده كنيم، قدرت ما خيلي 

افزايش پيدا مي كند.

خشت اّول: اين آينده هاي محتمل كه آنها را سناريوهاي »اگر 
...، آنگاه ...« نيز مي نامند، چقدر ضمانِت تحّقق دارند؟ چه لزومي 
آنها گنجانده شود؟ اساسي ترين بخش  از  آينده در يكي  دارد كه 
الزاماً  آينده  اينكه شما مي گوييد  به  توّجه  با  مسئله، همين است؛ 
در  آينده  كه  دارد  وجود  نيست، چه ضمانتي  گذشته  و  حال  ادامة 
يكي از اين »اگر ...، آنگاه ...«ها كه با توّجه به وضعيّت فعلي يا با 

كمك گرفتن از آن جعبه ابزار پيش بيني  كرده ايد، گنجانده شود؟!
به  را  ندارد. ما هر قدر تكنيك ها  هيچ تضمين صد در صدي وجود 
احتماالت  صّحت  بگيريم،  كار  به  همديگر  با  همراه  و  ممزوج    صورت 
بيشتر خواهدشد. اين گونه كاركردن، ما را خيلي آماده  مي كند؛ براي مثال، 
دارد  وجود  نرم افزارهايي   ،Planning سناريوهاي  عرصة  همان  در 
از فيلتر و پااليش كردن  ارائه كند و بعد  كه مي تواند چند ميليون سناريو 
آنها، يك سري نتايج خاّص ارائه دهد. ما وقتي تكنيك هاي مختلف را با 
همديگر به كار مي گيريم، به چند سناريوي قابل اعتمادتر مي رسيم. در 
آينده پژوهي، حّتي براي احتماالتي كه ممكن است رصد هم نكرده باشيم، 
بايد برنامه ريزي  كرده و خود را آماده  كنيم؛ مثاًل سناريوهاي فاجعه، بهبود، 

ادامة روند و ... را در نظر بگيريم.
جنبه هاي  مقداري  يعني  است؛  هنر  و  علم  از  تركيبي  آينده پژوهي، 
است؛  اين گونه  هم  مديرّيت  كه  همان طور  دارد.  هم  هنري  و  شهودي 
يعني هر كسي كه درس مديرّيت بخواند، نمي تواند مدير شود و جنبه هاي 
 ،)Train Analysis(ديگري هم الزم است. ما در بحث تحليل روند
مي گوييم اگر آن اتّفاق بيفتد،  اين طـوري مي شود؛ مثـاًل در موضوع بهاي 
نفت، عوامل مختلِف تقاضا، عرضه، بحرانها و مسائل ديگِر مؤثّر بر آن را 
بررسي مي كنيم و هر قدر بررسي ما، دقيق تر و موشكافانه تر باشد و تمامي 
عوامل دخيل در آن، هر چند ضعيف را، بررسي كنيم، به صّحت احتماالت 

نزديك تر مي شويم.
طبيعي است كه در هر برنامه ريزي، ممكن است مسائل شگفتي سازي 
اروپا  ايجاد شود؛ مثاًل چه كسي تصّور مي كرد كه يك ولي عهد در  نيز 
ترور شود و يك جنگ عالَمگير درست شود؟! در نتيجه با اينكه ممكن 
باشد و  بايد  برنامه ريزي،  اين  آينده، عين پيش بيني ما نشود؛ ولي  است 

وظيفة ماست كه سعي كنيم در برنامه ريزي هاي خود، تمامي عوامل را مّد 
نظر قرار دهيم.

ما تكليف داريم كه براي آيندة  خود، برنامه ريزي و فكر كنيم؛ مگر ما 
انساِن عصر انتظار نيستيم؟! عصِر انتظار، مسئولّيت دارد و براي اينكه اين 
فاصله را طي كنيم، يك سري كارها داريم و چون علِم آن را نداريم، بايد 

حّداقّل به دنبال يادگيري آن برويم.
مورد  در  داشتيم،  حوزه  علماي  برخي  با  كه  بحثهايي  سلسله  در 
همين موضوع صحبت مي كرديم. در آنجا، بحث مهدوّيت و علِم انتظار 
آنها  نقـش  و  آينده  مورد  در  مختلف  آيينهاي  و  مذاهب  ديدگاه هاي  و 
را دربارة آينده پژوهي بررسي كرديم؛ ما مي خواهيم چشم اندازي 20  ساله 
آينده پژوهي،  بنويسيم.  رهبري  معّظم  مقام  تأييدات  و  توّجهات  در ساية 
منافاتي با دين ندارد؛ بلكه ضرورت آن، از تأكيد آموزه هاي ديني به دست 
مي آيد. امام علي )ع( مي فرمايد: »انديشمند، كسي است كه آينده را پيش 

از آمدنش بررسي كند.«

خشت اّول: گويا آينده پژوهِي فرهنگي، از آينده پژوهِي سياسي، 
دفاعي و اقتصادي پيچيده تر است. آيا اين مطلب درست است؟

بله؛ بستگي به رويكرد دارد. يكي از دكتراهاي بنده، در زمينة مطالعات 
استراتژيك فرهنگي است. اآلن هم پايش نامة فرهنگ و مقاومت را براي 
دانشكده مي نويسم. عوامل مؤثّر بر فرهنگ، به عنوان يك واقعّيت بيروني، 
زياد هستند و طبيعي است كه هر قدر عوامل مؤثّر بر يك پديده بيشتر 

باشند، پيش بيني آن مانند حّل يك معادلة چندمجهولي  دشوار است.
در  است؛  قرائت پذير  و  پيچيده  موضوع  يك  فرهنگ  دوره،  اين  در 
جالب  مي شود.  پيچيده تر  موضوع  باشد،  بيشتر  مؤلّفه ها  قدر  هر  نتيجه، 
اصاًل  شده است؛  انجام   زيادي  كارهاي  دنيا  در  زمينه،  اين  در  كه  است 
اياالت مّتحدة آمريكا، جنگهاي آينده را جنگهاي فرهنگي مي داند كه از 
اآلن شروع شده است؛ مثاًل ريگان مي گفت: »اين نبرِد دوبارة صليبي است 
كه شروع  شده است!« و به  تازگي، بوش هم اين حرف را تكرار مي كرد 
و نظرّيه پردازاني مثل هانتينگتون، سيگنال ها و نشانه هايي از يك جدال 

فرهنگي را بيان كرد ه اند.

كه  است  آكادميك  رشتة  يك  آينده پژوهي  هم اكنون، 
در 40 تا 50 دانشگاه معتبر دنيا، در مقاطع كارشناسي، 

كارشناسي ارشد و دكترا آموزش داده مي شود.

مّتحدة  اياالت  نيروي هوايي  دفاع،  در بخش  بدانيد كه  است  جالب 
آمريكا، پورتالي را فقط براي مطالعات فرهنگي اختصاص داده كه دربارة 
ضرورت، مؤلّفه ها و نقش فرهنگ كار مي كند و تمامي تجارب خود را هم 
افغانستان و كوزوو آورده است.  در زمينه هاي تقابل  فرهنگي در عراق و 
آنها حّتي در اين زمينه، آينده پژوهي فرهنگي انجام داده اند؛ يعني عوامل 
مؤثّر بر فرهنگ و تأثير فرهنگ در آينده را بررسي كرده اند؛ براي مثال، 
ادغام  و  ممزوج  هم  در  فرهنگها  كه  مي گويد  كلّي  ديدگاه هاي  از  يكي 
دهكدة  و   )Globalization(جهاني سازي بحث  در  اصاًل  مي شوند؛ 
جهاني، آن چيزي كه آرزو دارند و آن را دنبال مي كنند، يكسان سازي و 

جهاني  سازي فرهنگ هاست.
بحث  پرداخته اند،  آن  به  خصوص  به  كه  موضوعاتي  از  يكي 
بر  است. عالوه   )Cultural Technology(فرهنگي فنّ آوري هاي 
آن، مسئلة ترويج فرهنگ غرب را نيز بررسي كرده اند؛ اينكه تا چه اندازه، 
داشته باشد.  بايد  آينده، چه رويكردهايي  در  و  بوده   فرهنگ غرب موّفق 
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است؛  دشوار  بسيار  فرهنگ  عرصة  در  آينده پژوهي  اينكه  با  بنابراين، 
ارتباطات، همين  و  دانشكدة فرهنگ  پژوهشكدة  ما در  اّما ُشدني است. 
هدف را دنبال مي كنيم؛ اينكه اصواًل فرهنگ چيست؟ آيندة آن چگونه 

خواهدشد؟ و ... .

آينده پژوهي، منافاتي با دين ندارد؛ بلكه ضرورت آن، 
از تأكيد آموزه هاي ديني به دست مي آيد. امام علي )ع( 
مي فرمايد: »انديشمند، كسي است كه آينده را پيش 

از آمدنش بررسي كند.«

و  بديل  آينده هاي  و  گوناگون  احتماالت  آينده پژوهي،  در 
آينده، مثاًل  مي كنيم؛  كشف  را   )Alternative Futures(جايگزين 
يكي از اين چهار يا پنج گزينه خواهدشد. اين آينده هاي بديل، از پااليه هايي 
يعني  مي رويم؛  ح  مرجَّ آيندة  سراغ  نباشند،  ما  مطلوب  اگر  و  مي گذرند 
آينده اي كه مثاًل در چشم انداز ما تحّقق پيدا كند؛ در نتيجه آينده پژوهي، دو 

نوع آيندة محتمل و ممكن و آيندة مطلوب و مرّجح را در نظر مي گيرد.
به نظر من، بايد توّجه داشت كه فرهنگ از نهادهاي زندگي جامعه و 
اصاًل از روح جامعه است؛ طبيعي است كه آن هم آينده اي دارد؛ بنابراين، 

ما بايـد بررسي كنيم كه از نظر فرهنگي در آينده به كجا مي رسيم.
تقريبًا 30 تا 40 تكنيك آينده پژوهي، از جمله روش تحليل روندهاي 
متقابل، تحليل روند، روشهاي ِدلفي، سناريوپردازي و چشم انداز وجود دارد. 
بعضي از روشهاي آينده پژوهي، آماري است و بعضي ديگر، از الگوهاي 
ريـاضي استفـاده  مي كند و بعضي ديگر، شهودي)Visionary( است؛ 
توانستند  قّوة خيال خود  با  از كساني هستند كه  ُفرد،  و  مثـاًل ژول ِورن 
خيلي چيزهـا را پيش بيني كنند؛ مثاًل سفر به اعماق زمين، سفر به ماه، 
راديو و ... را پيش بيني كردند. بسياري از اختراعات و اكتشافات در ديدگاه 
ژول ورن هست و براي من سؤال است كه چرا ديگران اين طور پيش بيني 

نمي كنند؟!

زمينة  در  فقط  نه  كه  دارد  وجود  مصاديقي  آيا  اّول:  خشت 
و  آموزشي  برنامه ريزي هاي  براي  بلكه  دفاعي،  برنامه ريزي هاي 

پژوهشي هم از آينده پژوهي فرهنگي استفاده شده  باشد؟
آينده پژوهي فرهنگي  زمينة  بله؛ صدها مصداق! در مجموع، هم در 
مدلهاي  و  الگوها  هم  و  خارج  در  آن  مصاديق  و  مفاهيم  دربارة  هم  و 

بومي شدة آن، زياد كار شده است.
ما در بخش ُكنشگرانه، در زمينة مخاطب شناسي كشورهاي مختلف، 
باورها و خاستگاه ها و انديشه هاي آنها را بررسي مي كنيم؛ مثـاًل  اگر چه 
هجمه هاي فرهنگي آنها در كشور ما مؤثّر است؛ اّما عكس آن هم صادق 
البّته مشروط بر  آنجا خر يداران خوبي دارد؛  پيام ما هم، در  است؛ يعني 
اينكه بتوانيم با زبان خودشان حرف بزنيم و حّساسّيتهاي آنها را درك كنيم 
و خواسته هايشان را بفهميم؛ چون آنها هم از اين حاالت خسته شده اند و 
آزارشان مي دهد؛ زيرا شرايط حاكم بر زندگي آنها، با طينت پاك انسان 
سازگار نيست و بعضي از آنها سعي مي كنند به نحوي از آن شرايط خارج 
شوند. ما بايد در بلندمّدت، سعي كنيم نبرد را به خانة دشمن ببريم؛ البّته 
اين هدف، فقط در شعار، ساده است و راهـكاِر معقـوِل رسيدن به اين 
هدف، آن است كه بايد برنامه هاي كوتاه مّدت و بلندمّدِت منـاسبي براي 

ُكنشگري داشته باشيم.
بعضي انحرافهاي فرهنگي و جنسي در جامعه به وجود آمده كه انسان 
اينها واقعّياِت  بياورد؛ ولي در كشور ما ديده مي شود.  شرم دارد به زبان 

اين نيست كه  بر  يا نمي دانيم، دليل  اينكه ما نمي بينيم  فرهنگي است؛ 
وجود ندارند. اينها مثل سلولهاي سرطاني در جامعه هستند كه ذّره  ذّره در 
تمام جامعه پخش مي شوند. ما بايد َصرف نظر از مقوله هاي عادي فرهنگ 
از  بعضي   اتّفاقًا  توّجه كنيم؛  هم  ُخرده فرهنگ ها  به  دارد،  وجود  اآلن  كه 

هميـن ُخرده فرهنگ ها هستند كه بعداً غلبه پيدا مي كنند.
يك مثال خوب، بحث تكنولوژي هاي فرهنگي است كه در كشور ما 
اصاًل به اين مولّفة فرهنگي توّجه  نشده است. اين تكنولوژي ها، سمبل ها، 
متافرم ها و اسطوره هـايي كه در كشورهاي خارجي ايجاد  شده، در اينجا 
هم پياده مي شوند. مثاًل بازيهاي رايانه اي، موضوعي است كه ما به آن، 
خيلي توّجه نكرده ايم. اآلن يك بازي رايانه اي وجود دارد كه عّده اي سرباز 
مي آيند و تأسيسات هسته اي نطنز و اراك را منهدم مي كنند و دانشمندان 
خود را كه زنداني هستند، از اينجا مي برند و همه چيز را منفجر مي كنند. 
اگر كساني كه روي پيشاني شان »اهلل اكبر« و »يا زهراء« نوشته شده را 
بزنند، به ترتيب 50 و 100 امتياز مي گيرند! اين بازي رايانه اي، محصول 
شركِت Combo است كه يكي از شركتهاي بزرگ بازيهاي رايانه اي 

در دنياست.

عوامل مؤثّر بر فرهنگ، به عنوان يك واقعيّت بيروني،

 

عوامل قدر  هر  كه  است  طبيعي  و  هستند   زياد 
مؤثّر بر يك پديده بيشتر باشند، پيش بيني آن مانند 
اين  در  است.  دشوار  چندمجهولي   معادلة  يك  حّل 
قرائت پـذيـر و  پيچيده  موضوع  يك  فرهنگ   دوره، 

باشد،  بيشتر  مـؤلّفه ها  قـدر  هر  نتيـجه،  در  است؛ 
موضوع پيچيده تر مي شود.

افراد، شكل و قيافة دشمن را معلوم  بازيها، آرام آرام در ذهن  با اين 
كه  بگوييد  اروپايي  يا  آمريكايي  دانش آموز  يك  به  اآلن  اگر  مي كنند. 
اين باره  در  مي كشد!  ريش دار  آدم  يك  نّقاشي كن،  را  بَدجنس  آدم  يك 
ترديد  نكنيد؛ در ذهن او جاي گرفته كه اّولين ويژگي آدم بَدجنس، ريش 
او  به  و  مطرح  او  براي  را  الگوهايي  و  سمبل ها  يك سري  چون  است؛ 
معّرفي كرده اند كه وقتي به يك آدم با ريش يا عمامه نگاه مي كند، حالت 
به  انداخته كه  را جا  آنجا فرهنگي  در  تبليغ،  نوع  اين  پيدا مي  كند.  تنّفر 
بايد به  اينجا هم سعي دارند آن را نفوذ و گسترش  بدهند. ما  شكلي در 
اين رويدادها و روندها توّجه كنيم و به اين فكر باشيم كه چطور مي توان 

فرهنگ را زنده نگه داشت؟
ما همان موقع كه درگير جنگ و دفاع مقّدس هشت  ساله بوديم، آنها 
رويدادها و پروتكل هاي فرهنگي شان را شروع كرده  بودند. اگر همين اآلن 
هم نگاه كنيد، ميسيونرهاي مذهبي در كردستان عراق يا افغانستان و ...، 
تعداد زيادي ماهواره و ضبط صوت و تلويزيون به صورت تقريبًا مّجاني 
توزيع مي كنند و جالب تر اينكه به كشور ما هم مي فرستند! من اينها را 
با حدس و گمان نمي گويم؛ اين مسائل فرهنگي، خيلي وقت است كه 

شروع شده است.
ما بايد شبكه هاي ديده باني خيلي قوي داشته باشيم. مهمّ  ترين تكنيك 
 )Environment Scanning(محيط رصـدكردِن  آينـده پژوهي، 
به  بتوانيم  پيشاپيش  تا  كنيم  و رصد  پويش  را  دائمًا محيط  يعني  است؛ 

استقبال اتّفاقات خاّصي كه مي خواهد بيفتد، برويم.
در  را هم  پيرامون خودمان  تمامي تحّوالت فرهنگي محيط  بايد  ما 
محيط  در  هم  و   )Micro Environment(ُخرد و  داخلي  محيط 
را  اينها  ارتباطات  و  بررسي كنيم   )Macro Environment(كالن



شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح      خشت اّول     41

سي سال
نماز استيجاري

مرحوم كاشف الغطاء در آغاز تحصيل، بسيار 
به  به سختي مي گذراند و سرانجام فكرش 
استيجاري  نماز  سال  سي  كه  رسيد  اينجا 
بخواند و امور تحصيلش را اداره كند؛ باألخره 
تا  ساخت  هموار  خود  بر  را  زحمتي  چنين 
خود  كه  رسيد  دانش  و  علم  از  پايه  آن  به 

فـرموده است:
الَشْيَخ  ثُمَّ  َجْعَفراً  فَـِصْرُت  ُجَعْيَفراً  »ُکْنُت 
َمشايِِخ  َشْيَخ  ثُمَّ  الِعراِق  َشْيَخ  ثُمَّ  َجْعَفَر 

الُمسلِميَن َعَلي الطـالق.«
كه  است  كشف الغطاء  او،  معروف  كتاب 
»كسي  مي فرموده:  انصاري  شيخ  مرحوم 
كه قواعد اصولّية آن كتاب را متقن بسازد، 

مجتهد مسلّم است.«
كتب  تمام  »اگر  مي فرموده است:  او  خود 
اّوِل  از  را  آنها  همة  من  بشويند،  را  فقهّيه 

طهارت تا آخِر ديات، از حفظ مي نويسم.«
مردان علم در ميدان عمل، ج 5، ص 77

دائمًا تراز كنيم؛ اين كار حتمًا جواب مي دهد. بايد دائمًا در يك رصدخانة فرهنگي، ببينيم در 
دنيا چه خبر است و چه اتّفاقاتي مي افتد و بعد آنها را فيلتركرده و عوامل مؤثّر بر فرهنگ، 
برنامه ريزي  يك  به  بتو انيم  تا  ببينيم  را  خود  رقابتي   مزّيت هاي  و  ضعف ها   توانمندي ها، 

كاربردي)Action Plan( برسيم.

را  و جايگزين  بديل  آينده هاي  و  احتماالت گوناگون  آينده پژوهي،  در 
اگر  و  مي گذرند  پااليه هايي  از  بديل،  آينده هاي  اين  مي كنيم؛  كشف 

ح مي رويم. مطلوب ما نباشند، سراغ آيندة مرجَّ

اين كار در عرصة فرهنگ، كاماًل شدني است. مرحلة بعد، اين است كه محيط نوشوندة 
آينده را ترسيم كنيم. اآلن انجمن آيندة جهان، دائمًا اين كار را انجام  مي دهد؛ مثاًل مي گويد در 
20 سال آينده، اين مقدار به درصد كهن ساالن اضافه مي شود يا جنگهاي آينده بر سِر منابع 
آب خواهد بود و براي آينده پيش بيني هايي مي كند كه خيلي ها با توّجه به همين پيش بيني ها، 
برنامه ريزي مي كنند. سازمان بين الملل، پروژه اي به نام پروژة هزاره)Millennium( دارد 
كه آينده را رصد و شناسايي  مي كند و تهديدها و فرصتهاي آينده را كشف مي كند. ما هم 
مي توانيم در هر زمينه اي اين كار را انجام دهيم و شبكه اي داشته باشيم كه دائمًا فّعالّيتهاي 

فرهنگي يا مسائل اقتصادي خود را بررسي كنيم.
 

خشت اّول: با توّجه به مؤلّفه ها و پارامترهاي مختلف، آينده هاي مختلفي مي توان 
ترسيم كرد. مهمّ ترين بحث، انتخاب و شناسايي اين مؤلّفه ها و پارامترهاي محوري 
دارند؛ هم  جهان بيني  در  ريشه  مؤلّفه ها،  و  پارامترها  اين  مي رسد  نظر  به  است. 

 

مثاًل حزب اهلل لبنان در جنگ   33 روزه پيروز مي شود؛ چون مؤلّفه هايي در اختيار دارد 
آينده پژوهي كه مقام معّظم  مّد نظر نيست. گويا آن  آينده  نگري غرب،  كه در علم 
رهبري مي فرمايند، چيزي غير از علم آينده پژوهي باشد كه از غرب مي آيد؛ اين طور 

نيست؟
ارزشهاي اسالمي و  بومي  شود و  پارامترها  اين  بايد  فرمايش شما كاماًل درست است؛ 
باورهاي  ما در آنها بسيار دخيل اند. ترديدي در اين نيست و تمام تالش ما هم بر اين بوده و 
هست. بله؛ اگر حزب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه پيروز شد، حتمًا يك پارامتر بسيار تأثيرگذار 
ما  ولي  تشخيص ندهد؛  غربي  دانشمند  يك  را  پارامتر  اين  است  ممكن  داشته است.  وجود 

تشخيص مي دهيم؛ به خاطر همين هم ما سراغ مخاطب شناسي مي رويم.

و  دنيا چه خبر است  ببينيم در  در يك رصدخانة فرهنگي،  دائماً  بايد 
چه اتّفاقاتي مي افتد و بعد آنها را فيلتركرده و عوامل مؤثّر بر فرهنگ، 
توانمندي ها، ضعف ها  و مزيّت هاي رقابتي  خود را ببينيم تا بتو انيم به 
كاماًل  فرهنگ،  عرصة  در  كار  اين  برسيم.  كاربردي  برنامه ريزي  يك 

شدني است.

البّته ممكن است پارامترهايي را هم آنها بشناسند. براي مثال، ما براي تبليغ اسالم در 
و  فرهنگي  ارزشهاي  همان  اينها،  چطور صحبت كنيم.  باسك  اهالي  با  بدانيم  بايد  اسپانيا، 

باورهاي اساسي يك جامعه است كه بايد در نظر گرفت.
اّما در مورد تكنيك  هاي آينده پژوهي، بايد فلسفة علم را بررسي كنيم كه اصاًل خاستگاه 
بايد مّد نظر داشت كه خوِد تكنيك ها،  آنها چيست؟ دغدغة شما كاماًل درست است؛ ولي 
في نفسه بَد نيستند و همين اآلن از اين تكنيك ها در زمينة چشم انداز و سناريوپردازي، در 

امّ القراي اسالمي زير نظر مقام معّظم رهبري، استفاده مي شود.

سيرة علمي علماء-4
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اختـالفات اساسي، در تلــــّقي ها از وضعيّت مطلـوب و اهـداف حـوزه است
مراحل عمليّاتي مديريّت تحّول، در گفت وگو با حّجت االسالم و المسلمين ميرمعّزي

خشت اّول: به نظر شما،  آيا تحّول در حوزه ضرورت دارد؟ اگر 
پاسخ شما مثبت است،  از كجا و چگونه بايد شروع كرد؟

همان طور كه مقام معّظـم رهبري فرمودند، تحّول در حوزه، الزم و 
ضروري است و دربارة  ضرورت آن، شّكي نيست؛ ولي آنچه مهّم است، 

اين است كه تحّول بايد مديرّيت شود.

كه  است  اين  چشم انداز،  با  آرمانها  و  اهداف  فرق 
چشم انداز، زمان دار و موّقـت است و اهداف، بي زمان اند 
و ما هميشه مي خواهيم به سمت آن حركت كنيم؛ مثل 
اينكه شما بگوييد هدف توسعه يافتگي كشور، عدالت  
است و عدالت، آرمان حكومت ماست؛ بنابراين، عدالت، 
چشم اندازها، در  قدم  به  قدم  منتها  نيست؛  موّقت 

 

سعي مي كنيم به اين آرمان نزديك  شويم.

وضع  از  حركت  يعني  تحّول  است؛  روشن  و  واضح  تحّول،  معناي 
موجود براي رسيدن به وضع مطلوب؛ زيرا تحّوِل مّد نظر ما، تحّوِل رو به 
جلو و توأم با پيشرفت است. براي رسيدن به اين نوع تحّول، بايد آن را 
مديرّيت كرد. همه قبول دارند كه در جا زدن، براي يك انسان يا يك نهاد، 

خوب نيست؛ ولي بحث اصلي بر سر چگونگي مديرّيت  تحّول است.
به نظر من، همه در حوزه حّق دارند نگران باشند كه عّده اي بدون 

غربت نهج البالغه در 
حوزه هاي علميّه

ديار  در  نهج البالغه  كه  است  اين  عجيب 
حوزه هاي  در  علي،  شيعيان  ميان  در  خودش، 
علمّية شيعه، غريب و تنها است؛ همچنان كه خود 

علي، غريب و تنهاست.
يا  و  كتابي  محتويات  اگر  كه  است  بديهي 
با  شخصي،  عواطف  و  احساسات  و  انديشه ها 
دنياي روحي مردمي سازگار نباشد، اين كتاب و يا 
آن شخص، عماًل تنها و بيگانه مي ماند؛ هر چند 

نامشان با هزاران تجليل و تعظيم بُرده  شود.
ما طاّلب، بايد اعتراف كنيم كه با نهج البالغه 
خود  براي  كه  روحي اي  دنياي  بيگانه ايم؛ 
دنياي  از  غير  است؛  ديگري  دنياي  ساخته ايم، 

نهج البالغه.
مطّهري، مرتضي؛ سيري در نهج البالغه، صص 
347-346

تأّمل-4
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اختـالفات اساسي، در تلــــّقي ها از وضعيّت مطلـوب و اهـداف حـوزه است
مراحل عمليّاتي مديريّت تحّول، در گفت وگو با حّجت االسالم و المسلمين ميرمعّزي

مطالعه و تحقيق و با افكار خام، تحّول را هدايت كنند و حوزه را از مسيري 
اين  منحرف كنند.  برده اند،  جلو  به  را  آن  با خون دل  سالها  بزرگان،  كه 
نگراني، كاماًل منطقي است و خود مقام معّظم رهبري هم، نگران هستند؛ 
ولي اين كار بايد صورت  بگيرد و همان طور كه عرض كردم، مسئلة اصلي، 

مديرّيت آن است.
قدم اساسي در تحّول هر سازمان و نهادي، تعيين وضعّيت مطلوب 
است؛ از اين رو، براي تحّول در حوزه، ابتدا بايد درست و با دّقت، وضعّيِت 
به  از آن  ابعاد كشوري -كه  براي تحّول در  را ترسيم كنيم.  مطلوب آن 

توسعه تعبير مي شود- ابتدا بايد توسعه يافتگي ترسيم شود.

تعيين چشم انداز 20 ساله، حاصل دو مطالعة پيشيني 
است: يكي مطالعة وضعيّت و توانايي ها و استعدادهاي 
خود؛ و ديگري، بررسي وضعيّت ديگران. ابتدا نيروهاي 
نيرو  چقدر  سال،   20 اين  در  كه  مي سنجيم  را  خود 
از 20 سال،  بعد  كه  بررسي  مي كنيم  و سپس  داريم 

دنيا چقدر پيشرفت مي كند؟ 

به نظر من، چون اين كار در حوزه انجام نشده و يك كار تحقيقي و 
پژوهشي متقن در اين رابطه صورت  نگرفته، هر كس بر اساس شناخت 
ارتكازي خود نسبت به حوزه، اظهار نظر مي كند كه اگر به طور محّققانه 

داليل او را بررسي كنيم و با او وارد چالش شويم و اشكاالت ايدة او را 
بيان كنيم، ممكن است از نظر خود برگردد.

 براي هر حركت رو به جلو، چند مرحله بايد طي  شود: مرحلة اّول، 
تعريف درست و دقيقي از آرمانها و اهداف است. اين كار، قاعده اي براي 
برنامه ريزي است كه عقل بشر به آن رسيده است. ابتدا بايد مشّخص  كنيم 

كه به كجا مي خواهيم  برسيم؟

عجله كنيم  نبايد  ايجاد كنيم،  تحّول  بخواهيـم  ما  اگر 
آن  از  ولي  پيش برويم؛  كافي  دّقت  و  تأنّي  با  بايد  و  
طرف هم، ضرورت تغيير در بعضي از زمينه ها و كارها، 
آن قدر روشن است كه نياز به مطالعه و بحث و بررسي 

ندارند.

فرق اهداف و آرمانها با چشم انداز، اين است كه چشم انداز، زمان دار 
و موّقت است و اهداف، بي زمان اند و ما هميشه مي خواهيم به سمت آن 
توسعه يافتگي كشور، عدالت   بگوييد هدف  اينكه شما  حركت كنيم؛ مثل 
نيست؛  موّقت  عدالت،  بنابراين،  ماست؛  حكومت  آرمان  عدالت،  و  است 
آرمان نزديك  اين  به  به قدم در چشم اندازها، سعي مي كنيم  منتها قدم 

 شويم.
با و  بررسي كنيم  را  دنيا  و  خود  وضعّيت  بايد  آرمانها،  تعريف  از  بعد 

 

اشاره:
كارشناسي ارشد  و  حوزه  چهار  سطح   ،1340 متولّد  ميرمعّزي،  سّيدحسين 

اقتصاد.
ايشان رئيس پژوهشكدة نظام هاي اسالمي و رئيس انجمن اقتصاد اسالمي 
در حوزه بوده و اكنون مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي 
هستند. سوابق علمي ايشان، مطالعات در نظامهاي اقتصادي و نظام اقتصادي 
اسالم، و كتابها و مقاالت متعّدد)بيش از 20 مقاله( را شامل مي شود. كتابهاي 
نظام اقتصادي اسالم: مباني فلسفي، نظام اقتصادي اسالم: مباني مكتبي، نظام 
اقتصادي اسالم: اهداف و انگيزه ها، و ساختار كالن نظام اقتصادي از جمله 

تأليفات ايشان است.
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دنيا،  آيندة  بررسي  و  خود  توانمنديهاي  و  موجوديها  گرفتن   نظر  در 
راه  بايد چه حركتي كنيم و چقدر  اهدافمان،  راستاي  در  تعيين كنيم كه 
از  و  مواجه ايم  دنيايي  چه  با  ببينيم  بايد  چشم انداز،  تعيين  براي  برويم؟ 
آنجا كه معمواًل چشم اندازها، 20 ساله هستند، ببينيم در 20 سال آينده، 

وضعّيت فرهنگي، مكتبي و ايدئولوژيك چگونه  است؟

بايد  و  دارد  ابعاد جهاني  كه حوزه،  توّجه داشت  بايد 
را  انگليس و همة كشورها  و  آمريكا  ابعاد جهاني،  در 
را  ابعاد، چشم انداز 20 ساله  اين  به  توّجه  با  و  ببيند 

برنامه ريزي كند.
ابتدا از  را  خود  سازمانهاي  بايد  ما  آنكه  ديگر   نكتة 
تحّول  مديريّتمان،  نظام  در  و  تعريف كنيم  درست 
را  هدف  به  رسيدن  بدين وسيله،  و  ايجاد كنيم 

تسريع كنيم.

بنابراين، تعيين چشم انداز 20 ساله، حاصل دو مطالعة پيشيني است: 
يكي مطالعة وضعّيت و توانايي ها و استعدادهاي خود؛ و ديگري، بررسي 
وضعّيت ديگران. ابتدا نيروهاي خود را مي سنجيم كه در اين 20 سال، 
چقدر نيرو داريم و سپس بررسي  مي كنيم كه بعد از 20 سال، دنيا چقدر 
پيشرفت مي كند؟ بعد از اين دو مطالعه، تعيين مي كنيم كه تا 20 سال 

آينده، چقدر مي خواهيم راه برويم و به چه نقطه اي مي خواهيم برسيم؟

خشت اّول: حدس 20 سالة دنيا، خصوصاً در مسائل فرهنگي، 
اين  كه  فهميد  مي توان  كجا  از  نيست؛  تضمين شده  حدس  يك 

پيش بيني ها در تعيين چشم انداز، درست اند؟
زماني،  بازة   در يك  بايد  يعني  است؛  مثال  20 سال، يك  از  منظور 
است  ممكن  است،  كم  تحّوالت  سرعت  اگر  تعيين كرد؛  را  چشم انداز 
بتوانيد چشم انداز 40 سال آينده را هم براي خود حدس بزنيد و اگر سرعت 

تحّوالت، آن قدر زياد است كه نمي توان 20 سال آينده را پيش بيني كرد، 
بازة زماني كوتاه تري را انتخاب مي كنيم.

در جلسه اى كه مقام معّظم رهبرى با نخبگان حوزه داشتند، ايشان 
 فرمودند كه اگر 20 سال گذشته را با امروز مقايسه كنيد، مي بينيد خيلي 
تغيير كرده است؛ من هنگامي كه اين جمله را شنيدم، به فكر فرو رفتم 
و وقتي تغييرات اوضاع و شرايط وكتابها و درسها را از 20 سال قبل، در 

ذهن خود مروركردم، تعّجب كردم.
سرعت  آينده،  سال   20 در  فرمودند،  ايشان  كه  همان طور  واقعـًا 
تحّوالت  وضعّيت  خواهدبود.  گذشته  سال   20 از  بيشتر  بسيار  تحّوالت 
دنيا، يك تصاعد حسابي نيست؛ بلكه يك تصاعد هندسي است و توان 

به توان، باال مي رود.
بنابراين، وقتي سرعت تحّوالت زياد است، براي مثاًل 10 سال آينده، 
چشم انداز تعيين كنيد و سپس، براي اين چشم انداز 10 ساله، برنامه ها و 
سياستهاي پنج ساله و يك ساله بنويسيد. بايد در برنامه ريزي ها، اهداِف 

سياستي كه مي خواهيم در اين پنج سال به آنها برسيم، مشّخص شوند.
و  جلو  سوي  به  حركت  و  چشم انداز  مباحث  اين  دنيا،  در  امروزه   
اين  در  مديرّيت،  افراد رشتة  بيشتر  است كه  فّن  برنامه ريزي، خود يك 

زمينه ها كار مي كنند.

ما اآلن، واقعاً در بخش پژوهش، معضل داريم. با وجود 
اينكه اّدعا مي كنيم دين اسالم، دين ادارة حكومت و 
جامعه است، به صورت پژوهشي وارد مباحث حكومتي 
نشده ايم! نمي گويم دين وارد نشده؛ بلكه كساني كه 
دفاع كنند،  دين  از  مي خواهند  و  هستند  دين  مّدعي 
بدهند  را  از سؤاالت حكومتي  نمي توانند پاسخ خيلي 

يا پاسخهاي بي ربطي مي دهند!

اگر ما بخواهيم تحّول ايجاد كنيم، نبايد عجله كنيم و  بايد با تأنّي و 
دّقت كافي پيش برويم؛ ولي از آن طرف هم، ضرورت تغيير در بعضي از 
زمينه ها و كارها، آن قدر روشن است كه نياز به مطالعه و بحث و بررسي 
ندارند؛ مثاًل كسي با ايجاد مركز جهاني مخالف نيست و همه قبول دارند 
كه يك چنين نهادي، بايد در حوزه ايجاد شود؛ چون اين انقالب اسالمي، 
مّدعي اسالم و تشّيع است و در حالي كه همه با ما مبارزه مي كنند، عّده اي 

بايد باشند كه بتوانند اين انقالب را صادركنند.
دربارة  تمّدن سازي و ايجاد تمّدن جهاني هم، هيچ كس مخالف نيست 
و اآلن همه موافق اند و روز به روز هم، تأييد و استقبال از اين امر، رشد 
مي كند؛ ولي بايد توّجه داشت كه حوزه، ابعاد جهاني دارد و بايد در ابعاد 
جهاني، آمريكا و انگليس و همة كشورها را ببيند و با توّجه به اين ابعاد، 

چشم انداز 20 ساله را برنامه ريزي كند.
نكتة ديگر آنكه ما بايد سازمانهاي خود را از ابتدا درست تعريف  كنيم 
و در نظام مديرّيتمان، تحّول ايجاد كنيم و بدين وسيله، رسيدن به هدف 

را تسريع كنيم.
گاهي در بحث تحّول، منظور از حوزه، مديرّيت حوزه و تشكيالت حوزه 
است؛ و گاهي منظور از حوزه، روحانّيت است. در اينجا بحث ما دربارة 
حوزه به معناي روحانّيت نيست؛ بلكه بحث دربارة سازمان و تشكيالت 
آن است. هر روحاني به اندازة فهم خود، حوزه را جلو مي برد؛ اّما وقتي در 
قالب يك سياست گذاري و برنامه ريزي حرف مي زنيم، منظور ما از حوزه، 
تشكيالت مديرّيت آن در سراسر كشور است؛ بنابراين، ما بايد به تناسب 

آرمانها و چشم انداز، اين تشكيالت مديرّيتي حوزه را دوباره تعريف كنيم.
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ساختار  اين  در  حضرت عالي،  فرمايش  طبق  اگر  اّول:  خشت 
با  مي تواند  تشكيالت،  اين  آيا  شود،  ايجاد  تحّولي  حوزه،  رسمي 
وجود ساختارهاي سنّتي و موازِي تصميم گيري در حوزه، برنامه هاي 

خود را پيش ببرد؟
موجود،  شرايط  گرفتن  نظر  در  بدون  مديرّيت،  در  تحّول  از  بحث 
نيست؛ يعني شما با توّجه به شرايط موجود و با توّجه به وجود بزرگان، 
بايد كاركنيد. بزرگان و مراجع حوزه، نسبت به مسائل دين و چگونگي 
كه  جايي  هر  در  آگاه ترند.  و  و دل سوزتر  عالم تر  از همه   تربيت طاّلب، 
بخواهند تحّولي ايجادكنند، سراغ متخّصصان آن مي روند و از آنها، نظر 
مي خواهند؛ مراجع هم، صاحب نظران مسائل حوزه هستند كه بايد با توّجه 

به نظرات آنها، اين تحّوالت مديرّيت شود.

و  جامعه  ادارة  دين  اسالم،  كه  فرمودند  امام)ره( 
تا  از گهواره  ادارة فرد و جامعه،  حكومت است؛ دين 
گور، در تمام عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سياسي 
و اجتماعي است. اگر ما اين برداشت را باور مي كرديم، 
آيا در اين 30 سال، همين گونه رفتار مي كرديم و فقط 
نفاس،  طهارت، حيض،  ابواب  به  محدود  را  خود  كار 

بيع و ... مي كرديم؟!

اين كار، كار سختي است؛ ولي باألخره بايد انجام شود. بايد در تعيين 
اهداف و آرمانها، توّجه كرد كه چيزى گفته نشود كه خالف رسالت حوزه 
باشد. بايد با تحقيق ميداني و با تحقيق نظري، اين اهداف و آرمانهاي 
از همين مراجع و متخّصصان بگيريد؛ بپرسيد و تبيين كنيد  كه  حوزه را 

يك حوزة خوب، چه حوزه اي است؟ آرمان آن چيست؟
يك مصاحبه و بعد مطالعة نظري انجام دهيد و در مجموع، با تحقيق 
عميق، ترسيم كنيد كه اهداف و آرمانهاي حوزه چيست؟ با بررسي شرايط 
فعلي و استعدادها و ظرفّيتهاي حوزه، توان واقعي حوزه را مشّخص كنيد. 
اگر كسي استعداد پريدن يك متر را دارد، نبايد براي خود، 10 متر پريدن 

را تعريف  كند؛ اين توّقع، غيرواقعي است.
در مجموع، با تعيين استعدادها و بررسي چشم انداز 20 سالة آيندة دنيا، 

تعيين مي كنيم كه تا 10 سال آينده، چه حركتي بايد داشته باشيم.

را  قدم  يك  پرش  توان  ما،  موجود  استعداد  اگر  اّول:  خشت 
داشته باشد، ولي تحّوالت پيراموني، از ما 10 قدم را بطلبد و آن 
يك قدم منجّر به انزوا شود، آيا نبايد در اين استعدادها هم، پرش 

ايجادكرد؟
چرا؛ اگر مي توانيد در استعدادها هم، پرش ايجادكنيد؛ همين كار هم، 
استعدادهاي  اين  آيا  كه  بررسي كنيد  بايد  يعني  است؛  برنامه ريزي  جزء 
موجود كه توان يك متر پرش و حركت دارد، قابلّيت افزايش دارد يا نه؟ 
اينها جزء مطالعه است و بايد پس از اين مطالعات، ما دوباره سازمان خود، 

آموزش، كتابهاي درسي، پژوهش و ... را تعريف كنيم.
اّدعا  اينكه  با وجود  ما اآلن، واقعًا در بخش پژوهش، معضل داريم. 
مي كنيم دين اسالم، دين ادارة حكومت و جامعه است، به صورت پژوهشي 
وارد مباحث حكومتي نشده ايم! نمي گويم دين وارد نشده؛ بلكه كساني كه 
مّدعي دين هستند و مي خواهند از دين دفاع كنند، نمي توانند پاسخ خيلي 

از سؤاالت حكومتي را بدهند يا پاسخهاي بي ربطي مي دهند!
ادارة  كشور است؟! پس چرا  نيستيم كه اسالم، دين  ما مّدعي  مگر 
نظرات  هست،  هم  بنده  خود  رشتة  كه  اسالمي  اقتصاد  زمينة  در  اآلن 

و طرحهاي اسالم بيان نمي شود تا پياده گردد؟! مگر نمي گوييد كه بايد 
كشور را بر اساس اسالم اداره كرد؟ مگر بخشي از ادارة كشور، اقتصاد آن 

نيست؟ مگر نمي گوييد اسالم در اينجا نظر دارد؟
اين زمينه ها، نياز به پژوهش دارند؛ ولي هيچ كس به فكر نيست. اآلن 
حدود 30 سال از انقالب مي گذرد؛ در اين سه دهه، ما هنوز به اين فكر 

نيفتاده ايم كه اين حوزه بايد رشتة اقتصاد اسالمي داشته باشد!
البّته به دانشگاه ها نيز اين نقد وارد است. در اين30 سال، در دانشگاه ها 
هم، يك رشتة اقتصاد اسالمي راه اندازي نشده است. اين نشان مي دهد كه 
ما با يك خأل جّدي روبه رو هستيم. اينكه ما نمي توانيم آموزش يك رشته 
را راه بيندازيم، به اين علّت است كه قباًل پژوهش نكرده ايم. هميشه وقتي 
آيا ما در حوزه، رشتة  به مرحلة آموزش مي رسد.  پژوهش متراكم  شود، 

سياست اسالمي، رشتة حقوق اسالمي و رشتة ... داريم؟!
به  واقعًا  مي خوانم،  را  آن  دفعه  هر  من  كه  دارند  جمله اي  امام)ره( 
ادارة  دين  اسالم،  كه  فرمودند  امام)ره(  مي خورم؛  غّصه  امام  مظلومّيت 
در  گور،  تا  گهواره  از  جامعه،  و  فرد  ادارة  دين  است؛  حكومت  و  جامعه 
ما  اگر  است.  اجتماعي  و  سياسي  اقتصادى،  فرهنگى،  عرصه هاى  تمام 
رفتار  همين گونه  سال،   30 اين  در  آيا  مي كرديم،  باور  را  برداشت  اين 
مي كرديم و فقط كار خود را محدود به ابواب طهارت، حيض، نفاس، بيع 

و ... مي كرديم؟!

افراد  كه  است  اين  مستلزم  شما،  فرمايش  اين  اّول:  خشت 
حوزوي، نيازهاي اجتماعي حكومتي را ببينند؛ ولي بعضي از اساتيد 
جريانهايي  حوزه،  در  كه  مي كردند  بيان  دانشگاهي  و  حوزوي 
براي  نمي بيند و حتّي مي گويد: »چرا  را  نيازها  اين  وجود دارد كه 
مسائل اقتصادي و جامعه شناسي و ... سراغ ما آمده ايد؟! مگر شما 
متخّصص دانشگاهي در اين رشته ها نداريد؟!« يعني عّده اي هنوز 
اصاًل به اين درك نرسيده اند كه اتّفاقاً حوزه است كه بايد در اين 

زمينه ها جواب دهد!
بله؛ بايد در چشم انداز نويسي، تكليف اين مسئله روشن شود كه آيا 
حوزه از جهت نظري و نرم افزاري، مّدعي ادارة حكومت هست يا نه؟ من 
بحث عملّياتي ادارة جامعه را مطرح نمي كنم؛ بلكه از نظر نرم افزاري، آيا 
اسالم براي ادارة حكومت، نقشه و طرح دارد يا نه؟ بايد اهداف، درست و 
مستدّل و با تحقيقي عميق، انتخاب شوند و مشّخص شود كه آيا اسالم 

مي خواهد به عنوان دين ادارة حكومت ارائه شود يا نه؟

اختالفات اساسي در اينجا، دربارة تلّقي ها از وضعيّت 
مطلوب، آرمانها و اهداف حوزه است؛... مابقي كارها، 
بيشتر بحثهاي فنّي و برنامه ريزي و كارهاي تخّصصي 
است كه ... مثاًل اگر به اين نتيجه رسيديم كه آموزش 
و پژوهش ما بايد سمت و سوي حكومتي بگيرد، آن 
مختلفي  نظرات  آن،  چگونگي  در  است  ممكن  وقت 
هم  با  دو  هر  مسئله،  اين  اصل  در  ولي  داشته باشيم؛ 
موافقيم. اينها در حقيقت، اختالفات تخّصصي پيمودن 

اين راه است.

اگر مشّخص شد كه اسالم، طرح و نقشه ندارد، واقعًا به صورت روشن 
ادارة  دين  عنوان  به  اسالم  ارائة  ما،  اهداف  و  آرمانها  از  كه  اعالم شود 
حكومت نيست و ما مسائل و تكاليف فردي را بيان مي كنيم و هدف ما، 
تربيت افرادي براي تبيين دين در سطح فردي است؛ ولي اگر مي گوييم 
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و  آموزش  ادارة جامعه و كشور است، در آن صورت،  براي  دين اسالم، 
پژوهش و ابعاد مختلف حوزه، عالوه بر اين سمت و سويي كه اآلن در 
حوزه هست، سمت و سوي ديگري مي گيرد. جهت فعلي، مبناست؛ ولي 

سمت و سوهاي ديگري هم، بايد در آموزش و پژوهش مطرح شود.
اختالفات اساسي در اينجا، دربارة تلّقي ها از وضعّيت مطلوب، آرمانها و 
اهداف حوزه است؛ يعني اگر اين مسائل را حـلّ كنيم، مابقي كارها، بيشتر 
بحثهاي فّني و برنامه ريزي و كارهاي تخّصصي است كه اختالفات آنجا 
به بعد، ممكن است اختالفات سليقه اي يا اختالفات تخّصصي كارشناسي 
باشد؛ مثاًل اگر به اين نتيجه رسيديم كه آموزش و پژوهش ما بايد سمت 
و سوي حكومتي بگيرد، آن وقت ممكن است در چگونگي آن، نظرات 
مختلفي داشته باشيم؛ ولي در اصل اين مسئله، هر دو با هم موافقيم. اينها 

در حقيقت، اختالفات تخّصصي پيمودن اين راه است.

تحّول  مديريّت  براي  شما  كه  مسيري  در  يعني  اّول:  خشت 
ترسيم كرديد، قسمتي از كار يا حّداقّل به صورت مشاوره اي بخشي 
دانشگاهي  كارشناسان  با  بايد  را  چشم انداز  تعيين  مانند  كار،  از 
پيش بُرد و بخشهايي مانند علوم ميان رشته اي را با فضالي جوان 
پيش بُرد.  حوزه  بزرگان  و  مراجع  با  بايد  هم  را  بخشي  و  حوزه، 

درست است؟
بنده، اصل ايده را در زمينة تحّول و حركت از نقطة موجود به نقطة 
و  چشم انداز  آرمانها،  سطح  سه  بايد  كه  تبيين كردم  شما  براي  مطلوب، 
يا  پنج، ده  براي  اينها،  تعيين  از  بعد  تعيين شوند.  اهداِف سياست گذاري 
پانزده سال آينده، بايد بر سر لوازم مورد نياز براي اين حركت، چگونگي 
و  بودجه  پژوهشي،  مسائل  آموزشي،  برنامه هاي  تشكيالت،  و  سازمان 

خيلي از مسائل، بحث كنيم.

خود اينكه چگونه ما اهداف و آرمانهاي حوزه را بيابـيم 
نهاد  يك  كنيم،  برنامه ريزي  و  تعيين  را  و چشم انداز 
مستقّل در سطح معاونت مي خواهد كه بايد مستقيماً 
حوزه  و شوراي سياست گذاري  مديريّت  با  رابطه  در 

باشد.

اين، اصل ايده بود كه مطرح كردم؛ حال براي پياده كردن اين ايـده 
معّظم  مقام  خدمت  كه  جلسه   همان  در  بنده  كنيم؟  بايد  چه  خارج،  در 
بلكه  حوزه،  تحّول  مديرّيت  بحث  عنوان  به  -نه  رسيده بوديم  رهبري 
در زمينة رابطة حوزه و نظام- ساختاري را پيشنهاد دادم؛ اينكه بايد در 
حوزه، معاونتي براي تحّول ايجادكنيم و همان  طور كه مقام معّظم رهبري 
فرمودند، اين معاونت از طاّلبي كه هر كدام حدود 30 سال در رشته هاي 
و  رفته اند  جلو  قدم  يك  و  شده اند  آگاه  مقداري  و  كاركرده اند  مختلف 
و  ميداني  مطالعات  لزوم،  در صورت  و  دقيق  و  علمي  مطالعات   توانايي 

مطالعات نظري دارند، استفاده كند.
خود اينكه چگونه ما اهداف و آرمانهاي حوزه را بيابـيم و چشم انداز را 
تعيين و برنامه ريزي كنيم، يك نهاد مستقّل در سطح معاونت مي خواهد 
كه بايد مستقيمًا در رابطه با مديرّيت و شوراي سياست گذاري حوزه باشد 
شوراي  در  هم،  بعد  و  تعريف كند  را  حوزه  آرمانهاي  و  اهداف  ابتدا  كه 
سياست گذاري حوزه، اگر نسبت به اين اهداف و آرمانها اشكالي مطرح  
 شد، پاسخ دهد؛ يعني تعامل علمي و دوسويه بين مّدعيان تحّول و كساني 
كه نگران اين مسير هستند، رخ دهد و مدام، ايده ها را اصالح و بازسازي 

كنند تا به توافقي در زمينة آرمانها و اهداف برسند.

رهبري،  معّظم  مقام  فرمايش  طبق  اآلن،  البتّه  اّول:  خشت 
جامعة  نظر  زير  حوزه،  ارتقاء   و  پيشبُرد  شوراي  نام  با  شورايي 

مدّرسين تشكيل شده است.
بنده اّطالع دارم؛ ولي اگر خود مديرّيت حوزه، مستقيمًا متكّفل اين 
امر نباشد، فايده ندارد؛ مثاًل وقتي بحث از پيشبرد و توسعة كشور، مطرح 
مي شود، متكّفل برنامه ريزي آن، بايد حكومت باشد؛ نبايد نهادي خارج از 

حكومت، براي پيبشبرد كشور برنامه ريزي كند.

تلّقي ها  در  انحرافات  يك سري  آمدن  وجود  به  علّت 
نسبت به علوم دانشگاهي و اصاًل ارتباط اسالم با اين 
به دانشگاه، آن  از حوزه  يا حركتهاي طلبه ها  و  علوم 
علمي  و  منطقي  به صورت  در حوزه،  تحّول  كه  است 
تعريف و ايجاد نشده است. اگر خود ما، اين خألها را 
در حوزه جبران مي كرديم و مياِن رشته هاي اسالمي و 
رشته هاي تخّصصي، پُلي ايجاد مي كرديم، اين مسئله 

به وجود نمي آمد.

مديرّيت حوزه است كه حوزه را مديرّيت مي كند و آن را پيش مي برد؛ 
خود مديرّيت، بايد نهادي براي پيشبرد حوزه، ايجادكند و براي آن، بودجه 
تعيين نمايد. اگر مديرّيت اين كار را نكند، آن اثر و فايدة مطلوب، از جاي 

ديگري مثل جامعة مدّرسين حاصل نمي شود.
اين  بر فرض كه خود جامعة مدّرسين، گروه هايي تشكيل دهد و در 
زمينه مطالعاتي انجام دهد؛ ولي در نهايت، مديرّيت حوزه است كه وقتي 
بررسي كرد، تصميم گيري مي كند. بايد يك نهاد رسمي در مديرّيت حوزه 

ايجاد شود كه مدام حركت كند.
داشته باشيم؛  بي مورد  عجلة  نشده،  كار  اين  سال،   30 چون  نبايد  ما 
آنها،  در  ولي  داده؛  رخ  در حوزه  زيادي  تحّوالت  اين 30 سال،  در  البّته 
برنامه ريزي كنيم  را  تحّوالت  همين  بايد  اآلن  و  بوده  كمتر  برنامه ريزي 
كه براي اين كار، بايد در خود نهاد مديرّيت، معاونتي براي طرح و برنامه 

ايجاد شود.
علمي  كميته هاي  نهاد،  اين  در  كه  هست  يادم  بنده  خود  زماني 
در  بوديم كه  در صدد  و  بودم  آن  مالي  در كميتة  بنده  تشكيل دادند كه 
حوزه، همين نوع از برنامه ريزي را انجام دهيم؛ ولي چون بـا تلّقي ناقصي 
كارها  و  شدند  منحّل  كميته ها  مّدتي،  از  بعد  شد،  شروع  برنامه ريزي  از 

ناتمام رها شد!

وجود  نگراني  اين  تحّول خواه،  جريان  برابر  در  اّول:  خشت 
برود كه تسليم نظام دانشگاهي و علوم  دارد كه حوزه به سمتي 
دانشگاهي شود و ميراث هزارساله از بين برود؛ براي رفع و دفع 

اين مسئله، چه تدبيري بايد انديشيد؟
در  يا  و  نداده ايم  انجام   را  تحّول  اين  ما  چون  كه  معتقدم  بـنده 
به وجود  يعني علّت  اين آفت ديده مي شود؛  ُكند  بوده ايم،  انجام دادن آن 
آمدن يك سري انحرافات در تلّقي ها نسبت به علوم دانشگاهي و اصاًل 
دانشگاه،  به  حوزه  از  طلبه ها  حركتهاي  يا  و  علوم  اين  با  اسالم  ارتباط 
آن است كه تحّول در حوزه، به صورت منطقي و علمي تعريف و ايجاد 
نشده است. اگر خود ما، اين خألها را در حوزه جبران مي كرديم و مياِن 
اين  مي كرديم،  ايجاد  ُپلي  تخّصصي،  رشته هاي  و  اسالمي  رشته هاي 

مسئله به وجود نمي آمد.
ماّدي  بحث  فقط  رفتند،  دانشگاه  به سمت  كه  انگيزة  همة طـاّلبي 
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علّت پنچري!
مرحوم حاج شيخ عّباس قمي با اتومبيل به سفر 
مي رفتند كه اتّفاقًا در بين راه، ماشين پنچر شد. 
علّت  بود،  رضاشاهي  فرهنگ  تابع  كه  راننده 
پنچري ماشين را وجود حاج شيخ عّباس دانست 

و با كمال جسارت، محّدث قمي را پياده كرد.
كوششي  و  سعي  اساس  بر  شيخ،  حاج  مرحوم 
كه داشت، عباي خود را بر روي زمين در كنار 
جاده پهن كرد و بقچه اي را كه همراه داشت، باز 
نمود و دفتر و قلم خود را بيرون آورد و مشغول 

نوشتن شد.
از همان  كه  ماشين سواري  حال، يك  اين  در 
بيابان،  ميان  در  كه شخصي  ديد  مي رفت،  راه 
و  توّقف كرد  ادب  باب  از  است؛  نوشتن  مشغول 
نمود. وقتي كه  را سوار  آقا  احترام،  دنيا  با يك 
تصادف  قبلي  ماشين  ديدند  آمدند،  راه  مقداري 
نتيجة  را  تصادف  اين  كه  آن،  رانندة  و  كرده 
پياده كردن و جسارت به شيخ عّباس مي دانست، 

از ايشان عذرخواهي كرد.
و  اوقات  همين  يادگار  تأليفاتش،  از  برخي   ...
او  بوده است.  وي  كوتاه  سفرهاي  و  لحظات 
عمر  و  نمي رفت  هدر  به  وقتش  از  لحظه اي 

بابركتي داشت. يكي از دوستانش نقل كرد:
تا صرف غذا به پايان مي رسيد، شيخ قلم و كاغذ 

بر مي داشت و مي نوشت. ما مي گفتيم:
»حاج شيخ! صبر كن تا قدري صحبت كنيم.«

مي فرمود: »شما مي رويد و اينها مي ماند!«
مردان علم در ميدان عمل، ج 5، ص 78

تا مباحث  انجام شود  بايد  نبوده؛ بعضي ها اصاًل احساس ضرورت كردند كه چنين حركتي 
البّته هر حركتي، آفاتي دارد و اين حركت هم مستثنا  حوزه و دانشگاه را با هم جمع كنند؛ 
اين خأل را امكان جبران  را مي فهميد و در خود،  اين ضرورت  اگر خود حوزه   نيست؛ ولي 

ايجاد مي كرد، برخى نيروهاى خوب خود را از دست نمى داد.
اگر ما درست و عميق حركت كنيم، همة اين افراط و تفريط ها، از بين مي رود. مقام معّظم 
رهبري هم، چندين بار اعالم كرده اند كه با تمام توان پشتيباني مي كنند؛ ولي اين كار، خوب 

پيش نرفت تا ايشان پشتيباني كنند!
بنده در جريان چشم انداز نويسي كشور هم بوده ام؛ چشم انداز نويسي، خود يك فّن است 
كه متأّسفانه ما اين فّن را بلد نيستيم. فكر مي كنيم چشم انداز نويسي يعني همين طور بگوييم 
20 سال آينده، فالن كار را انجام دهيم. گاهي ما چشم اندازها را با اهداف خلط مي كنيم و 

تعريف درستي از اهداف و چشم انداز و ... نداريم.
مي شود،  تدوين  آنجا  در  كشور  چشم انداز  كه  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  خود  در 
را  آن  بايد  و چگونه  اصاًل چشـم انداز چيست  كه  انجام دادند  مطالعات  فقط يك سري  ابتدا 
فراهم كرد؟ چشم انداز نويسي، يك  كار فّني است كه خود نياز به يك تشكيالت دارد؛ زيرا اگر 
ما چشم اندازي را ترسيم كنيم كه غيرواقعي و نادرست باشد، همة برنامه ريزي ها و حركتهاي 

بعدي ما تحت تأثير آن قرار گرفته و اشتباه مي شود.
آن طور كه مقام معّظم رهبري فرمودند، از فضاليي كه در رشته هاي مختلف كاركرده اند، 
افراد،  از همين  استفاده  با  بزرگان  و  را جمع كنند  اينها  نمي آيند  نمي شود.  استفاده  در حوزه 
مطالعاتي صورت دهند. آن دفتر طرح و برنامه اي كه در مديرّيت حوزه هست، اين گونه نيست؛ 

اگر اين طور بود كه آقا نمي فرمودند!
از همين  معاونتي،  از طريق تشكيل  و  اداره كند  را  اين تحّول  بايد خود مديرّيت حوزه، 
فضاليي كه شايد نزديك ربع قرن است كه در حوزه و دانشگاه تدريس و تدّرس مي كنند و 

در رشته هايي متخّصص شده اند، استفاده كند.
 حدود 25 سال است كه امثال ما، در علوم سياسي، حقوق، روان شناسي، مديرّيت و ...

كار مي كنند؛ مگر در گذشته، بسياري از بزرگان ما قبل از 45 سالگي به اجتهاد نمي رسيدند 
زمينه ها  اين  در  را  موهايمان  و  رفته  ايم  ما هم  نمي شدند؟!  فقهي صاحب نظر  مباحث  در  و 
را  حوزه  انجمن هاي  شما  اگر  ياد گرفته ايم.  را  چيزهايي  زمينه ها،  اين  در  و  كرده ايم  سفيد 
مالحظه كنيد، هر انجمن، يك لشكر از همين طاّلب پشِت سرشان است. بايد اينها را به كار 

بگيرند و با تعاملي با بزرگان حوزه، از اينها استفاده كنند.

از فضاليي كه در رشته هاي  آن طور كه مقام معّظم رهبري فرمودند، 
را  اينها  نمي آيند  نمي شود.  استفاده  حوزه  در  كاركرده اند،  مختلف 
جمع كنند و بزرگان با استفاده از همين افراد، مطالعاتي صورت دهند. 
آن دفتر طرح و برنامه اي كه در مديريّت حوزه هست، اين گونه نيست؛ 

اگر اين طور بود كه آقا نمي فرمودند!

بعضي از بزرگان، اصاًل خبر ندارند كه عّده اي در حوزه هستند و حدود 15 سال است كه 
در رشته هايي مثل اقتصاد، پژوهش مي كنند و دربارة  اقتصاد اسالمي ايده دارند! بايد دربارة 
از  اين عزيـزان هم، هيچ مّدعي نيستند كه بخواهند خارج  اين نيروها، اّطالع رساني شود. 
چتر مراجع و بزرگان حوزه كاركنند؛ قطعـًا خارج از نظر مراجع كاركردن، غلط است؛ منتها 
بايد گروه هايي براي تعامل با بزرگان تشكيل شود كه مطالعات و دستاوردهاي خود را به آنها 
منتقل كنند و نظرات آنها را بگيرند و وارد برنامه ها كنند و با چنين تعاملي، إن شاءاهلل يك 

حركت پختة رو به جلو داشته باشيم.

سيرة علمي علماء-5
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عاّلمه كيست؟
»عاّلمة على الطالق، عاّلمة العالم و فخر نوع بني آدم، أعظم العلماء شأنًا و أعالهم برهانًا، سحاب الفضل الهاطل و بحر العلم الّذي 
ليس له ساحل، جمع من العلوم ما تفّرق في جميع الناس و أحاط من الفنون بما اليحيط به القياس، مرّوج المذهب و الشريعة، حسن بن 

ر، جمال الدين أبومنصور الحّلّي«1 از بزرگ ترين علماى شيعه در طول تاريخ است. ـّ يوسف بن علّي بن المطه
عاّلمه حلّى كسى است كه عنوان عاّلمه، به طور مطلق منصرف بدوست2؛ از ايشان و محّقق حلّى، در فقه به فاضالن تعبير مى شود و اين 

عناوين ُپرمعنا در گذشته از معناى لغوى خود خارج نشده بودند!3
 ايشان در نيمه شب جمعه 29 رمضان المبارك سال 648 هـ . ق در شهر حلّه به دنيا آمد و پس از 78 سال درخشش، در شب شنبه 21 محّرم الحرام

سال 726 در همان حلّه غروب كرد.4
او براى  مهربان،  پدرى  بزرگوارى كه همچون  دايى  نظارت  و تحت  دانشمند  مادرى  و  پدر  تربيت  را تحت  دوران كودكى خويش  عاّلمه 

 

آشنايی با چند كتاب فقهی از 
عاّلمه حلّی)ره(
علي رضا آرين جاه*
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زحمـت مى كشيد، گذراند.
پدر عاّلمه از فقها و متكلّمين برجسته و نامدار حلّه و مادر وى، خواهر 
محّقق صاحب شرائع، يكى از زنان عفيف و عالم عصر خويش بوده است؛ 

لذا جناب عاّلمه در خانة علم و شرف بزرگ شده اند.
عاّلمه از محضر علماى بسيارى كسب فيض كرده است؛ اّما مهمّ ترين  
اساتيد وى، قطعًا پدر و دايى دانشمند ايشان بوده اند؛ يعنى امام سديدالدين 
يوسف حلّى و شيخ نجم الدين محّقق حلّي صاحب شرائع. وى در محضر 
و  درايه، حديث  اصول، كالم،  فقه،  ادبّيات عرب،  بزرگوار،  عالم  دو  اين 

سائر علوم را آموخت.5
عاّلمه مّدتى نيز در خدمت خواجه نصيرالدين طوسي، علوم عقلي و 
ـّات  إلهي »قرأت عليـه  ايشان مى نويسند:  آموخته است. خود  را  رياضي 
تصنيف  من  الهيئة  في  التذکرة  بعض  و  سينا  بن  علّى  لبي  الشفاء 

الخواجة.«6
البّته شيخ حّر عاملي در أمل اآلمل مى فرمايند: »أّن العاّلمة قرأ على 
المحّقق الطوسّي في الكالم و غيره من العقليّات، و المحّقق الطوسّي 
قرأ على العـاّلمة في الفقه.«7 و اين در حالى است كه عاّلمه در سال 

وفات خواجه)672 هـ . ق( تنها 24 بهار را ديده بود!8
بايد  عاّلمه،  پشتكار  و  تالش  البّته  و  علمى  نبوغ  روشن شدن  براى 
و  سالگى   26 از  قبل  -تا  حكمت  و  كالم  در  ايشان  كه  كتابهايى  به 
 پرداختن به فقه- تأليف نموده است، نگاهى انداخت9؛ كتابهايى همچون
 كشف المراد في شرح تجريد اإلعتقاد، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد،

ـّة، و چندين كتاب گران سنگ ديگر.  ة في العلوم العقلي ـّ السرار الخفي
بنابراين، اگر نوشته اند كه ايشان قبل از تكليف، به درجة اجتهاد رسيده بود، 

جايى براى استبعاد نيست.10

عصر عاّلمه
پس از شهادت رسول گرامى اسالم)عليه و آله السالم( و بُروز تلخ ترين 
نبّوت)عليهم السالم(،  اهل بيت  از  انحراف خالفت  يعنى  هستى،  مصائب 
زمام امور به دست ظالمانى افتاد كه عبادت طاغوت را بر بندگى خداى 
متعال ترجيح مى دادند؛ لذا ُپرواضح است كه چرا قرنهاى متمادى، نه تنها 
ائّمة معصومين)عليهم السالم(، بلكه شيعيان ايشان نيز در تنگناى تقّيه و 

در معرض ظلم ظالمان بوده اند.
علوم  نشر  براى  فرصتى  هر  از  معصوم)عليهم السالم(  امامان  لكن 
به طورى كه در عصر  استفاده كردند؛  بندگى حضرت حّق  الهى و بسط 

صادقين)عليهما السالم( به خصوص، شاهد اين معنا هستيم.
در عصر غيبت نيز به ندرت عالمى ربّانى سراغ داريم كه چرخ زمانه، 
علوم  نشر  به  امنّيت،  و  آرامش  ساية  در  تا  داده باشد  او  به  مبسوطى  يد 
اهل بيت)عليهم السالم( پرداخته باشد؛ اّما عاّلمه حلّى از آن دسته علماى 
انگشت شمارى است كه توفيق يافت تا به بهترين نحو، در احياى كلمة 

حّق بكوشد و الحّق كه چنيـن كرد.11
در سال 657 هـ . ق، عاّلمه نُه ساله بود كه بغداد به دست هالكوخان 
ـّاسى، طومار سياه عّباسيان در هم  مغول فتح شد و با شكست معتصم عب
پيچيد. با حملة وحشيانة مغول، حوزة علمّية بغداد متالشى شد و خسارات 
جبران ناپذيرى بر پيكرة جامعة اسالمى وارد آمد؛ اّما شهر حلّه به لطف و 
ارادة خداوند متعال و با درايت فقهاى آن ديار -به ويژه شيخ سديدالدين، 

پدر عاّلمه12- از گزند آنان در امان ماند.
حلّه مأمن امنى گرديد تا طاّلب و علماى شيعه، از گوشه و كنار به 
آن روى آورند تا از آن پس، حوزة علمّية حلّه به عنوان يكى از بزرگ ترين 

حوزه هاى علمى شيعه، در تاريخ ثبت گردد.

تكامل فقه در بستر زمان
ما تنها اگر فقه خودمان را در نظر بگيريم، شيخ صدوق 
معاني)كلمات(  فهم  در  را  حّتي شيخ طوسي  و  مفيد  و شيخ 
نهصد  بياييم  بعد  و  بگيريم  نظر  در  فقهي  مسائل  در  پيغمبر 
بگيريم،  نظر  در  را  مرتضي  انصاري  شيخ  بعدش،  سال 
 مي بينيم مرتضي انصاري در نهصد سال بعد از شيخ طوسي و

را  پيغمبر  سخن  مي تواند  بهتر  صدوق،  شيخ  و  مفيد  شيخ 
نبوغ  مرتضي  شيخ  كه  است  جهت  اين  از  آيا  تحليل كند؛ 

بيشتري از شيخ طوسي داشته است؟
نه؛ علِم زمان او وسعت بيشتري از علِم زمان شيخ طوسي 
مي تواند  بهتر  اين  نتيجه،  در  و  رفته است  جلوتر  علم  دارد؛ 
قبل  سال  هزار  در  كه  او  تا  برسد  پيغمبر  سخن  عمق  به 

بوده است.
آينده هم همين طور است. صد سال ديگر، دويست سال 
 ديگر، افرادي پيدا خواهندشد كه خيلي عميق تر از شيخ انصاري،

سخنان پيغمبر را درك كنند.
مطّهري، مرتضي؛ سيري در سيرة نبوي، ص 47

تأّمل-5 
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در چنين فضاى آرامى كه غبار جنگ، آن را تيره نساخته بود، ستارة 
و  شد  فروزانى  خورشيـد  كه  نگذشت  چندى  و  گرفت  درخشيدن  حلّه 
آسمان اسالميان را روشن ساخت؛ عاّلمة جوانى كه قلّه هاى فقه و اصول، 
بلنداى  بر  را به سرعت فتح كرد و  كالم و حكمت و منطق و رياضّيات 

علم و دانش ايستاد.
در سال 676 هـ . ق فقيِه نامى و برجستة عالم تشّيع و صاحب تأليفات 

گران سنگى همچون شرائع، غروب كرد و همگان را غرق ماتم نمود.13
با رحلت محّقق حلّى، مرجعّيت جهان تشّيع و زعامت حوزة علمّيه به 
اعلم شاگردان محّقق، يعنى عاّلمه حلّى منتقل شد؛ جوانى كه فقط 28 

بهار از عمر شريفش گذشته بود.14
عراق  در  مغول،  پادشاهان  طرف  از  جوينى  خاندان  روزگار،  آن  در 
حكومت مى كردند. اين خاندان، گر چه بيش از سى سال فرمانرواى مطلق 
بودند؛ اّما در ترويج دين مبين اسالم و تعظيم علماء و ترميم خرابيهاى 

مغوالن، هر چه توانستند، دريغ نكردند.15
در ايران نيز به سبب تأثير فرهنگ اسالمى مردم ايران، و نيز هشيارى 
طوسى،  نصيرالدين  خواجه  نظير  شايسته اى  و  اليق  وزراى  سياست  و 

رفته رفته از خوى ستمگرى حاكمان مغول كاسته شد.
و  علم  پيشرفت  در  مغوالن،  دستگاه  در  دانشمندانى  چنين  حضور 
و  فرهنگى  مراكز  آتش سوزى  و  تخريب  از  وحشى  مغوالن  جلوگيرى 
كتابخانه ها، نقش بسزايى ايفا كرد؛ دانشمندانى كه در انجام اين مهّم، از 

آبروى خويش سرمايه گذاشتند و همچون شمع سوختند.16
د اولجايتو  ـّ از مهمّ ترين افتخارات عاّلمه حلّى، شيعه شدن سلطان محم
-يكى از سالطين مغول- به دست ايشان است.17 تفصيل اين واقعه، در 

كتب تاريخى و تراجم آمده است كه عالقه مندان رجوع فرمايند.18
شيفتة  آن چنان  ـّد  محم سلطان  كه  بود  ُپربركت  حادثة  اين  پى  در 
اخالق و علم و دانش عاّلمه شد كه راضى نشد ايشان به حلّه برگردد.19 
در  ماند؛  باقى  ايران  در  عاّلمه   ،716 تا   705 سال  حدود  از  بدين سبب 
به  و  نمود  بسيارى  تالش  اهل بيت)عليهم السالم(  معارف  و  علوم  نشر 

موّفقّيتهاى فراوانى دست يافت.
عاّلمه عالوه بر تدريس و تأليف و تربيت شاگردان، مجالس بحث و 
مناظرة بسيارى تشكيل داد و پرچم ُپرافتخار تشّيع را در سراسر ايران به 
ـّد به حلّه برگشت و تا  اهتزاز درآورد. عاّلمه پس از مرگ سلطان محم

پايان عمر، جز براى حّج، از شهر خارج نشد.20

آثار عاّلمه
الف.

نزديك به صد اثر از عاّلمه شناخته شده است؛ ولى مجموع آثار او را 
به دويست عنوان تخمين زده اند.21

العاّلمة  »و آلية اهلل  محّدث نورى عاّلمه را چنين توصيف مى كنند: 
من المناقب و الفضائل ما ال يحصى؛ أّما درجـاته في العلوم و مؤلّفاته 
فيها فقد مألت الصحف و ضاق عنها الدفتر؛ و کّلما أتعب نفسي فحالي 
کناقل التمر إلى هجر؛ فالولى تبعًا لجمع من العالم، العراض عن 

هذا المقام.«22
نگاشته است  زيادى  كتابهاى  علوم،  گوناگون  رشته هاى  در  عاّلمه 
دائرة المعارف و كتابخانة بسيار  اگر در مجموعه اى جمع آورى شوند،  كه 
ارزشمندى خواهدشد؛ تأليفاتى در فقه، اصول، كالم، منطق، فلسفه، رجال، 
شيعه،  افتخارات  آسمان  در  كدام  هر  كه  عرب  ادبّيات  و  حديث  تفسير، 

ستاره اي درخشان اند.23
تربيت  ُپربركتش،  عمر  دوران  در  عاّلمه  خدمات  مهمّ ترين  از  اّما 

او  فضل  و  علم  زالل  از  يافتند  توفيق  كه  است  بسيارى  شاگردان 
ـّدحسن صدر صاحب تأسيس الشيعة نقل مي كند  بهره گيرند.24 آيت اهلل سي

كه از مجلس درس عاّلمه، 500 مجتهد فارغ التحصيل شده اند.25
مهّنا،  ـّد  سي عاّلمه26،  پسر  فخرالمحّققين  همچون  فروزانى  اختران 
ـّد ضياءالدين اعرجى، شيخ قطب الدين رازى شارح  ـّد عميدالدين و سي سي

ـّه و ... شمسي

ب.
بلكه  دارند؛  بسيارى  تنّوع  موضوع،  حيث  از  تنها  نه  عاّلمه  تأليفات 
و  مهمّ ترين  مثال،  به طور  متنّوع اند؛  نيز  تأليف  و غرض  از حيث روش 
معروف ترين كتب فقهى ايشان را مى توان در سه سطح فتوايى، تفريعى و 

استداللى، طبقـه بندى نمود.
تبصرة المتعّلمين، إيضاح األحكام و إرشاد األذهان در سطح فتوا براى 
و  براى فضال  متوّسط  األحكام در سطح  و تحرير  األحكام  قواعد  عواّم؛ 
طاّلب؛ و منتهي المطلب، تذکرة الفقهاء و مختلف الشيعة در سطح عالى 

براى استنباط فقهاء نگاشته شده اند.27
اين كتابها هر كدام به غرض خاّصى نوشته شده اند و از نظر شكل 
عالوه  مختلف  كتاب  در  مثال،  طور  به  نيستند؛  يكديگر  شبيه  سياق،  و 
مسائل  در  شيعه  درون مذهبى  اختالفات  فقهى،  مسائل  بر  استدالل  بر 
در  اسالمى  فرقه هاى  اختالف  به  تذكرة  كتاب  در  و  مى شود  تبيين  نيز 
اين مورد  پرداخته مى شود؛ ولى در كتاب منتهى تنها استدالل احكام به 
 غايت و نهايت ذكر مي شود. در قواعد، قواعـد كلّى و لوازم هر قاعده نيز
توضيح داده شده است؛ در حالى كه در تحرير تنها عمدة مسائل فقهى، 

بدون آنكه استداللى براى آنها بيايد، ذكر شده اند.28
ـّدمهـدى بحـرالعلـوم)متوّفـاي 1212 هـ . ق( در ـّد محم  مرحـوم سي

ـّة بعد از ذكر كتب فقهى عاّلمه مى نويسد: »أّول ما صنّفه  فوائد الرجالي
ة.  ـّ من هذه الكتب کتاب المنتهى؛ وآخرها المختلف؛ ثّم المسائل المدني
و  المختلف  للمستدّل  أنفعها  و  القواعد؛  أمتنها  و  أدقّها  و  أحسنها  و 
المنتهى و التذکرة. و أکثرها مسائل و أقربها للمتناول کتاب التحرير، 
الموضوع على العدد؛ و قد قيل: "إنّه اشتمل على أربعين ألف مسألة 
االقتصاد؛  لطالب  حسن  کتاب  الرشاد  کتاب  و  القواعد."  ضعف 
قيل: "إنّه خمسة عشر ألف مسألة." هذا ما وجدناه من تصانيفه في 

الفقه.«29
از جبهه گيرى سخت اخباريان در برابر عاّلمه و كتابهاى متعّدد فقهى 
وى كه با استدالل و استنباط همراه است، مى توان فهميد كه عاّلمه در 
را رونقى بسزا  اجتهاد  نموده است و طريقة  اجتهاد، تالش بسيارى  رواج 
او در زمينة فقه  از  با وجود كتابهاى بسيارى كه علماي پس  داده است. 

نوشته اند، هنوز هم كتابهاى ايشان مورد استفادة فقه پژوهان است.
يكى از اجتهادات تاريخى ايشان كه پس از او، همة مجتهدان به آن 
فتوا داده اند، تبديل وجوِب كشيدن آب از چاه هنگام افتادن نجاستى در 

آن، به استحباب است.
خود، سلف  دو  راه  ادامه دهندة  بيشتر  فقهى،  روش  در  حلّى  عاّلمه 

 

شيـخ طوسى و محّقق حلّى بود. يكى از محّققان در تحقيقى دربارة كتاب 
مشّخص كرده است؛  شرائع  از  را  آن  محتوايى  تأثيرپذيرى  ميزان  ارشاد، 
ولى  است؛  شرائع  عبارات  عين  آن،  عبارات  از  بسيارى  كه  گونه اى  به 
آن  به  نو  صورتى  و  شكل  بديع،  باب بندى  و  بسيار  اختصار  با  عاّلمه 
داده است. شهيد اّول در غاية المراد، به اين تأثيرپذيرى در بعضى موارد 

اشاره كرده است.30
تأثير  تحت  بيشتر  اصول،  و  فقه  در  عاّلمه  گفت  مى توان  بنابراين، 
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به  توّجه  با  را  تفريعى  فقه  بوده است. عاّلمه،  دايى خويش، محّقق حلّى 
موضوع بندى محّقق حلّى و با بهره گيرى از شناخت وافى خود نسبت به 
قواعد فقهى -خصوصًا در فقه معامالت- و نيز آشنايى كامل با رياضّيات، 
نيز را  تطبيقى  فقه  و  كرد  منّقح  را  اصول  علم  بخشيد؛  كمال  و  توسعه 

 

پيش بُرد.
در حوزة فقه تطبيقى، عاّلمه دو اثر مهّم نگاشت؛ با تأليف تذکرة الفقهاء 
از يك سو، اقدام شيخ طوسى را به كمال رساند و از سوى ديگر، با تأليف 

مختلف الشيعة، فقه تطبيقى مذهب امامّيه را بنيان گذاشت.31

ج.
خالصة،  در  خود  گوناگون  تأليفات  ذكر  ضمن  در  عاّلمه،  جناب 

كتابهاى فقهى زير را به همين ترتيب، عنوان فرموده اند:
»• کتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب، لم يعمل مثله؛ ذکرنا 
فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه و رّجحنا ما نعتقده بعد إبطال 
حجج من خالفنا فيه؛ يتّم إن شاء اهلل تعالى؛ عملنا منه إلى هذا التاريخ 

و هو شهر ربيع اآلخر سنة 693؛ سبـع مجّلدات.
• کتاب تلخيص المرام في معرفة الحكام ]کتاب غاية الحكام 

في تصحيح تلخيص المرام[.
ـّة، حسن  ـّة على مذهب المامي • کتاب تحرير الحكام الشرعي

جيّد؛ استخرجنا فيه فروعًا لم نسبق إليها مع اختصاره.
خالف  فيه  ذکرنا  الشريعة،  أحكام  في  الشيعة  مختلف  کتاب   •

علمائنـا خاّصة و حّجة کّل شخص و الترجيح لما نصير إليه.
• کتاب تبصرة المتعّلمين في أحكام الدين.

• کتاب المنهاج في مناسک الحاّج.
• کتاب تذکرة الفقهاء.

• کتاب إرشاد الذهان في علم اليمان في الفقه]حسن الترتيب[.
• ]کتاب تسليک الفهام في معرفة الحكام في الفقه[.

• کتاب مدارک الحكام في الفقه.
• کتاب قواعد الحكام في معرفة الحالل و الحرام.

• کتاب نهاية الحكام في معرفة الحكام.
شهر  عشرين  و  تاسع  المولد  و  يتّم؛  لم  کثير  منها  الكتب  هذه  و 

رمضان سنة 648؛ نسأل اهلل خاتمة الخير بمنّه و کرمه.«32
در اين مجال، به طور اختصار، به معّرفى برخى از اين آثار مى پردازيم.

 

1. تبصرة المتعّلمين في أحكام الدين
كتاب تبصرة المتعّلمين از آثار مهّم فقهى قرن هشتم و از مختصرترين 

و معروف ترين آثار به جاى مانده است.
اين كتاب، از زمان نگارش مورد توّجه فقهاى عظام واقع شده و به 
دليل جايگاه واال و ويژة اين كتاب، شروح متعّددى بر آن نوشته شده است؛ 
تا جايى كه شيخ آقابزرگ تهرانى، به حدود 30 شرح آن اشاره نموده است؛ 
الدين من  المتعّلمين في أحكام  »تبصرة  الذريعة مى نويسد:  ايشان در 
متون الفقه المختصرة على نحو الفتوى؛ و هي دورة تاّمة من الطهارة 
إلى الديات؛ و قد أحصى بعض الفاضل مسائلها في أربعة آالف على 
صغر حجمها؛ و بالنظر لوجازتها و سالسة عباراتها کثر اهتمام الفقهاء 
بها منذ عصر مؤلّفها حتّى هذه الواخر؛ و تولّوها بالشرح و التعليق و 

الدرس و البحث؛ و هي من الكتب الدراسيّة في مبادئ الفقه.«33
از مهمّ ترين اين شروح، مي توان اين  موارد را نام بُرد:

• الجوهرة في نظم التبصرة، تأليف شيخ تقىّ الدين حسن بن علّى بن 
داوود حلّى)متوّفاي 707 ق( 
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صاحب  آخوندخراسانى  تأليف  المتعّلمين،  تبصرة  استداللى  شرح   •
کفاية الصول)متوّفاي 1329 ق(

ـّدكاظم يزدى صاحب  ـّدمحم تأليف سي المتعّلمين،  تبصرة  حاشية   •
عروة الوثقى)متوّفاي 1337 ق(

عراقى)متوّفاي آقاضيـاءالدين  تأليف  المتعّلميـن،  تبصـرة  شـرح   •"
1361 ق(

صاحب  اميـن  ـّدمحسن  سي تأليف  المتعّلمين،  تبصـرة  شرح   •
أعيان الشيعة)متوّفاي 1371 ق(

شرف الدين  ـّدعبـدالحسين  سي تأليف  المتعّلمين،  تبصـرة  شرح   •
ـّاي 1377 ق( عاملى)متوف

ـّدمحسن حكيم)متوّفاي 1389 ق( • شرح تبصرة المتعّلمين، تأليف سي
ـّدصادق روحانى)از مراجع معاصر( ـّدمحم • فقه الصادق، تأليف سي

كتابهاى تبصرة عبارت اند از: طهارة، صالة، زکاة، صوم، حّج، جهاد، 
متاجر، الجارة، ديون، هبات، نكاح، طالق، عتق، ايمان، صيد، ميراث، 

قضاء، قصاص.34
مرحوم عاّلمه در مقّدمة اين كتاب مى نويسد: »أّما بعد؛ فهذا الكتاب 
ـ تبصرة المتعّلمين في أحكام الدين، وضعناه لرشاد المبتدئين  الموسوم ب
و إفادة الطالبين؛ مستمّدين من اهلل المعونة و التوفيق؛ إنّه أکرم المعطين 

و أجود المسؤولين؛ و نبدأ بالهّم فالهّم...«35

2. إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان36
إرشاد األذهـان يكى از معروف ترين و معتبرترين مصادر فقه امامّيه 
اين كتاب، يك  از عاّلمه حلّى است.  به جاى مانده  آثار  از مهمّ ترين  و 
دوره فقه فتوايى مختصر اّما كامل، از كتاب طهارت تا كتاب ديات است. 
و  نظم  و  فقهى37  فروعات  و  مسائل  كثرت  روان،  و  سليس  عبارتهاى 
ترتيب خاّصى38 كه در اين كتاب وجود دارد، سبب شده از زمان تأليف تا 

هم اكنون، اين كتاب مورد توّجه و عنايت فقهاى عظام واقع شود.
حّتى تا همين اواخر، در حوزه هاى علمّيه تدريس مي شده است و بيش 

از 50 شرح و حاشيه بر آن زده اند.39
بعضى از مشهورترين اين شروح و حواشى، عبارت اند از:
• شرح اإلرشاد، تأليف فخرالمحّققين)متوّفاي 771 ق(

• غاية المـراد في شـرح نكت الرشـاد، تأليف شهيـد اّول)متوّفاي 
786 ق(

• حاشيـة الرشـاد، تأليف محّقق ثاني صاحب جامع المقاصد)متوّفاي 
940 ق(

• روض الجنان في شرح إرشاد األذهان، تأليف شهيد ثانى)متوّفاي 
966 ق(

• مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الذهان، تأليف محّقق 
اردبيـلى)متوّفاي 991 ق(

• حاشية الرشاد، تأليف فاضل توني صاحب وافية)متوّفاي 1071 ق(
• ذخيرة المعاد في شرح الرشاد، تأليف محّقق سبزوارى صاحب 

کفاية الحكام)متوّفاي 1090 ق(
يوسف  شيخ  تأليف  اإلرشاد،  ـّات  خالفي شرح  في  السداد  نهج   •

بحرانى)متوّفاي 1186 ق(
همان طور كه مؤلّف در خطبة كتاب به آن اشاره نموده است، اين كتاب 
نظير بسيارى از كتب عاّلمه، به درخواست فرزند فاضلش فخرالمحّققين 

تأليف شده است.40
مباحث كتاب، در دو مجلّد آورده شده كه جلد اّول، از كتاب طهارت تا 

كتاب عطايا و جلد دوم، از كتاب نكاح تا كتاب ديات است.41

3. قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام
القواعد  مشكالت  شرح  في  الفوائد  إيضاح  مقّدمة  در  فخرالمحّققين 
المعقول  لّما اشتغلت على والدي قّدس اهلل سّره في  »إنّي  مى نويسد: 
أن  منه  فالتمست  أصحابنا،  کتب  من  کثيراً  عليه  قرأت  و  المنقول  و 
يعمل لي کتابًا في الفقه، جامعًا لقواعده، حاويًا لفرائده، مشتماًل على 
غوامضه و دقائقه، جامعًا لسراره و حقـائقه، يبنى مسائله على علمي 
الصولين و على علم البرهان و أن يشير عند کّل قاعدة إلى ما يلزمها 

من الحكم.«42
اين كتاب از بهترين و دقيق ترين متون فقهى است كه پس از كتاب 

شرائع اإلسالم محّقق حلّى در فقه مذهب شيعه تأليف شده است.43
ديات  كتاب  تا  كتاب طهارت  از  فقه  ابواب  جميع  دربرگيرندة  قواعد 
است و به دليل همين جامعّيت و اعتبار علمى، مشايخ و بزرگان از فقها، 
از زمان نگارش آن، شرحها و تعليقه هاى متعّددى بر آن زده اند؛ به طورى 

كه شمار آنها به حدود سى شرح و حاشيه رسيده است.44
 مرحوم آقابزرگ تهرانى، حدود 15 حاشيه و 17 شرح براى قواعد األحكام

ذكركرده اند كه به بعضى از آنها اشاره مي شود:45
• حاشيـة خود عاّلمه حلّى بر قواعد كه كتاب كوچكى است.

عميدالدين  ـّد  سي تأليف  القواعد،  مشكالت  حّل  في  الفوائد  كنز   •
خواهرزادة عاّلمه)متوّفاي 754 ق(

أعظـم  فقيـه  تأليـف  القـواعـد،  شـرح  في  الفـوائد  إيضـاح   •
فخرالمحّققين)متوّفاي 771 ق(

ـّد بن مّكّى، شهيد اّول)متوّفاي 786 ق( • شرح يا حاشية محم
• جامع المقاصد في شرح القواعد، تأليف شيخ على كركى معروف به 

محّقق ثانى)متوّفاي 940 ق(
• كشف اللثام في شرح قواعد األحكام، تأليف فاضل هندى)متوّفاي 

1137 ق(
ـّدجواد عاملى)متوّفاى "• مفتاح الكرامة في شرح قواعد العاّلمة، تأليف سي

حدود سال 1226 ق(
• شرح شيخ جعفر كاشف الغطاء)متوّفاي 1227 ق(، شرح فقط بر كتاب 

طهارت و بيع.
اين كتاب در زمان حكومت صفوّيه، قانون ادارة كشور بر اساس احكام 

اسالمى بوده است.
عاّلمه در پايان اين كتاب، وصّيت كامل و مهّمى براى فرزند فاضلش 

فخرالمحّققين نگاشته است.46

4. تحرير األحكام الشرعّية على مذهب اإلمامّية
ـ تحرير الحكام الشرعيّة  »... أّما بعد؛ فإّن هذا الكتاب الموسوم ب
أوردنا  الفقهيّة و  المسائل  فيه معظم  على مذهب الماميّة، قد جمعنا 
بذکر  تطويل  غير  من  الفرعيّة،  الشرعيّة  التكليفيّة  المطالب  أکثر  فيـه 
ـ منتهى  ب الموسوم  کتابنا  إلى  موکواًل  ذلک  جعلنا  إذ  دليل؛  و  حّجة 
المطلب في تحقيق المذهب؛ فإنّه قد شمل المسائل أصولها و فروعها 
و ذکر الخالف الواقع بين المسلمين إاّل ما شّذ و استدالل کّل فريق 
على مذهبه مع تصحيح الحّق و إبطال الباطل؛ و إنّما اقتصرنا في هذا 

الكتاب على مجّرد الفتاوى ال غير؛ مستعينين باهلل تعالى...«47
باارزش گنجينه هاى  از  و  فقهى  مهّم  آثار  از  األحكام  تحرير   كتاب 
به جاى مانده از عاّلمه حلّى است. اين كتاب كه يك دورة كامل فقه از 
كتاب طهارت تا كتاب ديات است، به سبك فقه فتوايى نوشته شده و از 
نظر كثرت فروعات فقهى و فراگيرى مسائل مطرح شده در آن، كم نظير 

است؛ تا جايى كه حدود چهل هزار مسئلة فقهى را در بر دارد.48
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اگر چه اين كتاب، نظير قواعد األحكام به سبك فتوايى تأليف شده؛ اّما گاهى با طرح 
نظرّيات و فتاواى فقهاى عظام به سبك فقه استداللى و در موارد نادرى نيز به سبك فقه 

مقارنه اى، مباحثى در آن مطرح شده است.
الذهان،  إرشاد  و  المتعّلمين  تبصرة  به  نسبت  كتاب  اين  نيز،  اختصار  و  ايجاز  نظر  از 

مفّصل تر و نسبت به تذکرة الفقهاء، منتهى المطلب و مختلف الشيعة، مختصرتر است.
تحرير األحكام از نظر شهرت و شروح و حواشى، به كتاب مهّم و مشهور قواعد األحكام 
نمي رسد؛ اّما از نظر دستيابى آسان به فروعات فقهى همراه با اختصار و ايجاز، كم نظير بوده 

و فقهاى بعد از عاّلمه، در موارد زيادى به اين كتاب استناد نموده اند.
و الفقهـاء  تذکرة  كتابهاى  به  را  مطرح شده  مطـالب  تفصيـل  كتاب،  در خطبـة  مؤلّف 

 

منتهي المطلب ارجاع مى دهد.
كتاب تحرير شامل يك مقّدمه و 4 قاعده است كه هر قاعده، به كتابهاى متعّدد و هر 
فقه،  تعريف  به  كه  است  فصل   8 شامل  مقّدمه  مى شود.  تقسيم  مختلف  فصول  به  كتاب، 
اّول  قاعدة  پرداخته است.  آموزش علم فقه  يادگيرى و  فضيلت علم، حقوق عالم و فضيلت 
شامل عبادات، قاعدة دوم شامل معامالت، قاعدة سوم شامل ايقاعات، و قاعدة چهارم شامل  

احكام مى شود.49
از حواشى و شروح  اين كتاب، مى توان به موارد زير اشاره كرد:50

ـّد استرآبادى)متوّفاي 837 ق( • حاشية شيخ زين الدين علّى بن حسن بن محم
• حاشية محّقق ثانى شيخ نورالدين كركى)متوّفاي 940 ق(

ـّدحسن استرآبادى)متوّفاي  • مستقصى المرام في شرح تحرير األحكام،  تأليف شيخ محم
1318 ق(

5. منتهي المطلب في تحقيق المذهب
اين كتاب، يكى از جامع ترين و مبسوط ترين كتب فقه مقارنه اى و استداللى در زمان خود 
است. اين كتاب، از نظر عمق مباحث علمى و جامعّيت تعريفات و تفاصيل مطالب و همچنين 

كيفّيت تقسيمات و تنـويع منّظم و منسجم، كم نظير است.
عظيم  تحّولى  آن،  از  پس  و  خود  زمان  در  استدالل  و  استنباط  سبك  نظر  از  عاّلمه 
ايجاد نموده است. هر كدام از كتب فقهى مفّصل عاّلمه، داراى سبك خاّصى است؛ كتاب

 

مختلف الشيعة به صورت فقه مقارنه اى در داخل مذهب امامّيه، تذکرة الفقهاء در محدودة 
امامّيه فقه  از  خارج  فراگير  و  وسيع  در سطح  المطلب  منتهى  و  مذهب،  از  خارج  در  معّين 

 

تدوين شده است.
مؤلّف در خطبة كتاب مي نويسد: »أحببنا أن نكتب دستوراً في هذا الفّن يحتوي على 
و  الطالة  متجنّبين  االختصار؛  و  اليجاز  وجه  على  فوائده،  على  يشتمل  و  مقاصده 
الکثار، مع ذکر الخالف الواقع بين أصحابنا و الشارة إلى مذاهب المخالفين المشهورين، 
وسمناه قد  و  التحقيق  وجه  على  فريق  لكّل  حّجـة  يكون  أن  يمكن  ما  ذکر  مع 

 

ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب و نرجو من لطف اهلل تعالى أن يكون هذا الكتاب بعد  ب
التوفيق لکماله، أنفع من غيره. أّما أّواًل: فبذکر الخالف الواقع بين الصحاب و المخالفين 
مــع ذکر حججهم و الرّد على الفاسد منها؛ و أّما ثانيًا: فباشتماله على المسائل الفقهيّة 
الصليّة و الفرعيّة على وجه االختصار؛ فكان هذا الكتاب متميّزاً عن غيره من الكتب و 

قد رتّبنا هذا الكتاب على أربع قواعد...«51
كتاب، شامل 10 مقّدمه و 4 قاعده)عبادات، معامالت، ايقاعات و احكام( است؛ اّما فقط 
قسمت عبادات آن موجود است. در جلد اّول و دوم و سوم، كتاب طهارت و در جلد چهارم، 

قسمتى از كتاب صالة مطرح شده است.
از مهمّ ترين ويژگى هاى اين كتاب، سبك ورود و خروج مؤلّف در مباحث فقهى است. وى 
در برخورد با نظرّيات عاّمه، روشهاى متفاوتى را انتخاب نموده و همچنين در بررسى روايات 
و اجماع و نظائر آن، به صورت متنّوعى بحث مي كند؛ گاهى پس از بيان نظرّيات خود، ساير 
اقوال را مطرح و در نهايت نتيجه گيرى مي كند؛ گاهى صـرفًا نظرّيات عاّمه را مطرح مى كند 
و گاهى نيز صرفًا به بيان يك روايت يا متن فتاواى فقهى برگرفته از متون روايات مى پردازد؛ 
اّما عمومًا نحوة ورود به مباحث، اين گونه است كه در ابتدا ادلّة اّولّية كتاب و سّنت و غيره، و 

سپس ادلّة ثانوّيه يعنى اصول عملّيه مطرح مي شود.

اذان  به  يك ساعت  از 
از  ساعت  دو  تا  صبح 

شب گذشته
ـّدجعفر شهيدي گفته است: استاد سي

آنچه طالب علم را به مدرسه مي كشاند، قرب إلي اهلل 
يا عشق به فراگيري علوم آل محّمد)عليهم السالم( 
براي  را  خود  آغاز  از  علم  طالب  بنابراين،  است؛ 
آماده  مشّقتي  گونه  هر  تحّمل  براي  و  عالِم شدن 
مي كنـد؛ چنان كه خود من چون عازم نجف بودم، 

چنين تصميمي را گرفتم؛ به من مي گفتند:
»در نجف، حجره نيست؛ اگر حجره پيدا نكني، چه 

خواهي كرد؟«
 گفتم: »در صحن بارگاه اميرالمؤمنين)ع( مي خوابم!«

به  ورود  هنگام  ولي  نخوابيدم؛  صحن  در  البّته 
مدرسة قزويني ها، حجره اي را به من دادند كه دِر 
نبود؛  حجره  مي شد؛  باز  باال  طبقة  پلّه هاي  به  آن 

انبار بود!
روز كه در را باز مي كردم، تنها مي توانستم اجسام را 
تميز بدهم؛ ناچار براي مطالعه به پشت بام مي رفتم. 
گرسنه ماندن  و  تابستان  درجة  پنجاه  گرماي  از 
روزهاي پي در پي، چيزي نمي گويم؛ چرا كه عموم 

طلبه ها در اين مشّقت با من شريك بودند.
با اين حال، درسها از يك ساعت به اذان صبح تا 
 دو ساعت از شب گذشته، برقرار بود. خدمت آقاي
حاج شيخ صدرا بادكوبه اي رفتم تا براي ما درس 

شوارق بگويد؛ فرمود: »وقت ندارم!«
ولي ما اصرار كرديم و قرار شد يك ساعت به اذان 

صبح مانده، براي ما درس بگويد.
مردان علم در ميدان عمل، ج 5، ص 80

سيرة علمي علماء-6
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در نحوة برخورد با نظرّيات عاّمه، با استناد به روايات، اجماع يا عمل 
صحابه، از روشهاى متفاوتى استفاده مى كند. ايشان در مقام الزام و اجبار 
عاّمه به پذيرش نظرّية صحيح، گاهى از روايات معتبر السند در نزد آنان،

 

استفاده مى نمايد و در موارد ديگر نيز، گاهى از طريق خود عاّمه، رواياتشان 
را تضعيف مى كند؛ گاهى نسبت توّهم به راوى مى دهد و در مواردى نيز، 
با بيان روايات معارض و يا تغيير صحيح از ظهور روايات، با آنان برخورد 

مستـدّل دارد.
نظرّيات  به  مؤلّف  احاطة  و  تاّم  استقراء  كتاب،  ويژگى هاى  ديگر  از 
فقهاء  همة  از  بيش  كتاب،  اين  در  مؤلّف  است.  سّنى  و  شيعه  فقهاى 
نظرّيات به  آن،  كنار  در  و  شده است  متعّرض  طوسى  شيخ  نظرّيات  به 

 

ابن جنيد، ابي عقيل،  ابن  صدوق،  شيخ  مفيد،  شيخ  مرتضى،  ـّد  سي

 

ابوالصالح حلبى، ساّلر بن عبدالعزيز، ابن البّراج، قطب راوندى و ابن ادريس 
مى پردازد.

عاّلمه در تأليف اين كتاب از منابع متعّددى استفاده كرده كه مهمّ ترين 
آنها عبارت اند از:

 االستبصار، التهذيب، المبسوط، المقنعة، المقنع ، من ال يحضره الفقيه،
المهّذب،  الخالف،  الوسيلة،  االنتصار،  ة،  ـّ الناصري المسائل  النهاية، 

الكافي في الفقه و ...52
در مقّدمة هشتم از مقّدمات كتاب، مؤلّف بعضى از كلمات را كه كنايه 

از افراد يا معانى خاّصى است، مطرح نموده كه عبارت اند از:
ـّد بن حسن طوسى »• الشيـخ: المام أبا جعفر محم

د بن نعمان ـّ د بن محم ـّ • المفيد: الشيخ محم
• الشيخين: شيخ طوسى و شيخ مفيد

• في الصحيح: ما کان رواته ثقاة عدواًل.
• في الحسن: ما کان بعض رواته قد أثنى عليه الصحاب و إن لم 

يصّرحوا بلفظ التوثيق له. 
ـّق: ما کان بعض رواته من غير الماميّة کالفطحيّة و  • في الموث

الواقفيّة و غيرهم إاّل أّن الصحاب شهدوا بالتوثيق له.«53

6. تذكرة الفقهاء
با تكامل تدريجى فقه، در كنار فقه منصوص و فقه تفريعى، نوعى از 
فقه پديد آمد كه در آن پس از طرح نظرّيات و آراء فقهاى مذاهب مختلف 
اسالمى، به بررسى و ارزش گذارى اين نظرّيات پرداخته مي شد كه معروف 

به فقه مقارن گرديد.
فقه  از  نوع  اين  معّرفى  در  المقارن،  للفقه  العاّمة  الصول  كتاب  در 
آمده است: »الفقه المقارن هو جمع آراء المجتهدين في شتّى المسـائل 
الفقهيّة على صعيد واحد من دون إجراء موازنة بينها. أّما الخالف فهو 
جمع اآلراء الفقهيّة المختلفة و تقييها و الموازنة بينها بالتماس الدلّة و 

ترجيح بعضها على بعض.«54
اّولين كتابى كه در اين نوع از فقه مقارن و خالفى نوشته شد، كتاب 
و الخالف  كتاب  با  طوسى  شيخ  بعدها  است.  مرتضى  ـّد  سي االنتصار 

 

را  روش  اين  الفقهاء  تذکرة  و  المطلب  منتهى  كتابهاى  با  حلّى  عاّلمه 
دنبال كردند.55

سه اثر ارزشمند منتهى المطلب في تحقيق المذهب، تذکرة الفقهاء و 
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة گنجينه هاى گران بهايى هستند كه با 

سبكهاى خاّصى از فقه مقارنه اى، از عاّلمه حلّى به جاى مانده اند.
تذکرة الفقهاء، فقه مقارنه اى در سطح محدود و معّين از خارج مذهب 
امامّيه است و غالبًا به نظرّيات شيخ طوسى در الخالف نظر داشته است و 

به ندرت، به نظرّيات ساير بزرگان در درون مذهب امامّيه اشاره دارد.

عاّلمه در خطبة اين كتاب مى نويسد: »و قد عزمنا في هذا الكتاب 
قواعد  ذکر  و  العلماء  فتاوى  تلخيص  على  الفقهاء  ـ تذکرة  ب الموسوم 
و  القاويل  أصدق  و  برهانًا  أوثقها  و  الطرائق  أحّق  على  الفقهاء، 
أوضحهـا بيانًا -و هي طريقة الماميّة اآلخذين دينهم بالوحي اللهّي 
و العلم الربّانّي، ال بالرأي و القياس و ال باجتهاد الناس- على سبيل 

اليجاز و االختصار و ترک الطالة و الکثار.
و أشرنا في کّل مسألة إلى الخالف و اعتمدنا في المحاکمة بينهم 
علّي،  أعّزهم  و  إلّي  الخلق  أحّب  اللتماس  إجابة  االنصاف،  طريق 

د...«56 ـّ ولدي محم
در خطبة كتاب، مؤلّف مثل ساير كتابهايش، مطالب كتاب را به 4 قاعده

 

تقسيم نموده است كه عبارت اند از: عبادات، معامالت، ايقاعات و احكام.57
سپس هر قاعده به كتابهاى مختلف، و هر كتاب به ابواب، و هر باب 
به فصول متعّدد، و هر فصل به مسائل مختلف تقسيم شده است و هر 

مسأله نيز داراى فروعاتى است.
نرسيده است؛  ما  به دست  كتاب،  مباحث  تمام  كه گذشت،  همچنان 

بلكه فقط تا قسمت پانزدهم، يعنى قسمتى از كتاب نكاح، موجود است.
و مقارنه اى  فقه  كتب  بارز  ويژگى هاى  از  اجماع،  به  فراوان   استناد 

مذاهب  و  فرق  به  نسبت  اجماع  از  البّته  است.  كتاب  اين  به خصوص، 
به  مختّص  آنها  از  بعضى  كه  مى شود  ديده  مختلفى  تعابير  مختلف، 

اجماعات عاّمه و بعضى مربوط به امامّيه است.
به عنوان نمونه، در اجماعات منقول از عاّمه، با تعبير علماء يا فقهاء

 

به طور مطلق، مي نويسد: »قول عاّمة العلماء؛ أنكره جمهور العلماء؛ قال 
جميع الفقهاء؛ أجمع أهل العلم.«58

به  اضافه  حال  در  علماء  لفظ  با  شيعه،  علماء  اجماعات  مورد  در  و 
البيت أهل  فقهاء  بين  خالف  بال  علمائنا؛  مذهب  »هو  مى نويسد:   نا 
ـّة على ذلک إاّل ابن الجنيد؛ ذهب إليه  عليهم السـالم؛ إجماع المامي
علماؤنا أجمع خالفًا للجمهـور؛ أّما تحريم الغرائم فإجماع أهل البيت 

عليهم السالم.«59
صورت  اين  به  فرقه،  دو  هر  شامل  و  عاّم  صورت  به  نيز  گاهى  و 

مي نويسد: »قد أجمع المسلمون.«60
از ديگر ويژگي هاى كتاب، عالوه بر استناد به قواعد اصولى امامّيه، رّد 
قواعد اصولى غيرصحيح عاّمه است كه بيش از همه، مؤلّف در رّد قياس

 

اقتضاى مطالب كتاب،  به  بنا  اگر چه مؤلّف  نموده است.  را ذكر  مطالبى 
به  وى  اطمينان  و  اتّكاء  اّما  مي نمايد؛  ذكر  را  عاّمه  روايات  از  بسيارى 
به  انسانها  آگاه ترين  عنوان  -به  معصومين)عليهم السالم(  ائّمة  روايات 
مذهب پيامبر اكرم)صلى اهلل عليه و آله( و حّتى كسانى كه وحى الهى را 

شنيده اند- به خوبى مشهود است؛ به عنوان نمونه:
الرسول  لمالزمتهم  منه  أعرف  السالم  عليهم  البيت  أهل  أّن  »مع 
صلى اهلل عليه و آله؛ مع معارضتها لروايات أهل البيت عليهم السالم 
و هم أعرف بكيفيّات الشريعة لمالزمتهم الرسول صلى اهلل عليه و آله 

و سماعهم الوحي.«61
در  -كه  الخالف  كتاب  از  را  نظرّيات شيخ طوسى  كّرات،  به  مؤلّف 
به  وى،  توّجه  بيشترين  و  نموده است  ذكر  شده-  نوشته  مقارنه اى  فقه 
كلمات شيخ طوسى است؛ اّما در همان حال، به نظرّيات بزرگانى همچون 
ابن جنيد، ابن أبى عقيل، ابن البّراج، شيخ صدوق، ابن بابويه، ابوالصالح حلبى،

 

ساّلر بن عبدالعزيز، ابن ادريس و قطب راوندى نيز متعّرض شده است.
ـّد مرتضى و فقهاى بزرگ ديگرى  هر چند نظرّيات شيخ طوسى و سي
را در كتاب ذكر مي نمايد؛ اّما با دّقت كم نظيرى به بررسى اين نظرّيات 
پرداخته و در بسيارى از موارد، بر خالف نظرّيات آنان، نظرّياتى را انتخاب 
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و بر صّحت آنها، استدالل نموده است.
لحاظ  از  ناشران  در حالى كه  است كه  اين  كتاب،  بزرگ  نقائص  از 
تالش در يافتن مآخذ و منابع و ذكر آنها در حواشى كتاب، موّفق بوده اند؛ 
اّما متأّسفانه، فهرستهاى اعالم، كتب، احاديث، آيات قرآن كريم و ساير 

فهارست، در پايان مجلّدات كتاب، ذكر نشده اند.62

7. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
اين كتاب، بر خالف ساير كتب فقهى مفّصل عاّلمه، يك دورة كامل 

فقه مقارنه اى و استداللى، از طهارت تا ديات را در بر دارد.
به دليل جايگاه واال و ويژة اين كتاب، و سبك خاّص و مضمون و 
محتواى عميق آن، از زمان نگارش، مدار كتب استداللى و از كتب اساسى 

و بنيادين فقهى بوده است.
اين كتاب، دائرةالمعارف فتاواى مختلف در فقه شيعه است و عالوه بر 
مباحث رجالى و اصولى، به اساسي ترين مبانى و نظرّيات فقهى مورد نياز 

يك فقيه، اشاره شده است.
مؤلّف  عصر  تا  شيعه  فقهاى  آراى  به  صرفًا  الشيعة،  مختلف  كتاب 
آنان  اختالف  مورد  فقهى  فروعات  تحديد  و  بررسى  به  و  داشته  نظر 
پرداخته است. اين كتاب فقهى مفّصل، از كتب نادر فقهى مؤلّف است كه 

نظرّيات فقهاى امامّيه را در تمام ابواب فقه، در بر دارد.
مي نويسد:  الشيعة  مختلف  دربارة  الخالصة  كتاب  در  حلّى  عاّلمه 
»ذکرنا فيه خالف علمائنا خاّصة و حّجة کّل شخص و الترجيح لما 

يصير إليه.«63
به دليل همين خصيصه، بسيارى از فتاوا و نظرّيات فقهايى همچون 
 ابن جنيـد، ابن أبى عقيـل و پـدر شيـخ صـدوق كه در ساير كتب فقهى
ديده نمى شود، در اين كتاب مطرح شده است؛ به همين دليل، اين كتاب به 

عنوان يكى از منابع كمياب دستيابى به نظرّيات اين بزرگان است.
عاّلمه حلّى، مباحث كتاب را در 7 قسمت كلّى و 18 كتاب، تقسيم 

نموده است.
عالوه بر طرح مباحث فقهى مفّصل، وسعت مباحث اصولى مطرح شده 
در كتاب، از ديگر خصوصّيات آن است. به كارگيرى قواعد اصولى در نزد 
امامّيه همچون استصحاب، جمع بين ادلّه هنگام تعارض و نظائر آن، و 
همچنين رّد قواعد اصولى عاّمه همچون قياس و استصحاب، در كتاب 

بسيار به چشم مى خورد.
عالوه بر مباحث اصولى و فقهى مطرح شده، مباحث رجالى در سطح 
اشاره مى شود:  آنها  از  به يك مورد  وسيعي در كتاب ذكر شده است كه 
»فإّن عّمار فطحّي و سماعة واقفّي؛ في طريقه موسى بن بكير و هو 
واقـفّي؛ عثمـان بن عيسى و هو واقفّي؛ عمرو بن سعيد و إن قيل عنه 

إنّه کان فطحيًّا إاّل أنّه ثقة.«64
آنها  بررسى  و  نظرّيات  استقراء  به  وسيعى  بسيار  سطح  در  مؤلّف 
پرداخته است و عالوه بر آن، به كتب فقهى متعّددى نيز ارجاع داده است.

صدوق،  شيخ  پدر  صدوق،  شيخ  راوندى،  قطب  از  نمونه،  عنوان  به 
مرتضى، ـّد  سي طوسى،  شيـخ  أبى عقيـل،  ابن  ابن جنيـد،  ابن ادريـس، 

 

المهّذب،  ابن البّراج صاحب  الكافي،  حلبى صاحب  ابوالصالح  مفيد،  شيخ 
ساّلر بن عبدالعزيز، ابن زهره و ابن حمزه، نظرّياتى را نقل مي كند.

اّما در بين اين بزرگان، بيش از همه، از شيخ طوسى و پس از وى، 
ـّد مرتضى و شيخ مفيد نظرّياتى را مطرح مي نمايد. مؤلّف در موارد  از سي
متعّرض  كلينى  يعقوب  بن  ـّد  محم نظرّيات  به  نيز  مورد(  سه  نادرى)در 

شده است.65
خاّص  روش  و  اسلوب  و  الشيعة  مختلف  كتاب  اهّمّيت  دليل  به 

اينكه  از جمله  داشته اند؛  توّجه خاّصى  آن  به  فقهاى عظام،  و  علما  آن، 
محّقـق كركى)متوّفـاي 940 ق(، سلطـان العلمـاء)متوّفـاي 1064 ق(،

 

محّقق داماد)متوّفاي 1040 ق( و شيخ حسن صاحب معالم)متوّفاي 1011 ق(

 

بر اين كتاب، شرح و حاشيه نوشته اند.66
عـاّلمه در مقّدمة مختلف در مورد سبب تأليف اين كتاب مى نويسد: 
اهلل  المتقّدمين رضوان  لّما وقفت على کتب أصحابنا  فإنّي  بعد؛  »أّما 
عليهم و مقاالت علمائنا السابقين في علم الفقه، وجدت بينهم خالفًا 
إيراد  فأحببت  متبّددة؛  عظيمة  مطالب  و  متعّددة،  کثيرة  مسائل  في 
تلک المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من اختالفهم في 
الحكام الشرعيّة و المسائل الفقهيّة دون ما اتّفقوا عليه؛ إذ جعلنا ذلک 
ـ منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛  موکواًل إلى کتابنا الكبير المسّمى ب

فإنّه جمع بين مسائل الخالف و الوفاق.
و إنّما اقتصرنا في هذا الكتاب على المسائل الّتي وقع فيها الشقاق؛ 
ثّم إن عثرنا في کّل مسألة على دليل لصاحبها نقلناه؛ و إاّل حصلناه 
متجنّبي  االنصاف،  طريقة  على  بينهم  حكمنا  ثّم  أثبتناه؛  و  بالتفـّكر 
الشيعة في أحكام  ـ مختلف  ب البغي و االعتساف؛ و وسمنا کتابنا هذا 

الشريعة.«67

پی نوشت ها:
*. از طـاّلب سطح حوزة علمّية قم.

1. الفوائد الرجاليّة، سّيد بحرالعلوم، ج 2، ص 257.
2. »هو العاّلمة على الطالق الّذي طار ذکر صيته في اآلفاق و لم يتّفق لحد من علماء 
الماميّة ان لّقب بالعاّلمة على الطالق غيره.« به نقل از أعيان الشيعة، سّيدمحسن امين، 

ج 5، ص 396.
3. »أّما في هذا الزمان فقد ابتذل لقب العاّلمة حتّى أّن بعض المعاصرين ألّف کتابًا و 
طبعه و لّقب بالعاّلمة بعض ]ما[ من هو من العواّم في الحقيقة.« به نقل از أعيان الشيعة، 

سّيدمحسن امين، ج 5، ص 396.
در محـّدث قمى  مرحـوم  البّته   .396 ص   ،5 ج  امين،  سّيدمحسن  أعيان الشيعة،   .4 
فوائد الرضويّة، ص 128 مى نويسند: »والدت عاّلمه در 29 شهر رمضان سنة 648 و 
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 5. الجـازة الكبيـرة آلل زهـرة في إجـازات البحـار؛ ر.ك: بحـاراألنـوار، ج 104، صص

.138-60
 6. الجـازة الكبيـرة آلل زهـرة في إجـازات البحـار؛ ر.ك: بحـاراألنـوار، ج 104، صص

.138-60
7. أمل اآلمل، ج 2، ص 181.

8. سّيدمحسن امين در أعيان الشيعة بعد از نقل كالم شيخ حّر در أمل اآلمل، مى نويسند: 
»قال صاحب الرياض: "و هو غير واضح؛ لنّه لم ينقل في شي ء من الجازات إاّل أّن 
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.402 5، ص  ج  امين،  سّيدمحسن  أعيان الشيعة،  ر.ك:  بهذا.«  االشتباه  کأنّه حصل  و 

 

9. ر.ك: مقّدمة تبصرة المتعّلمين في أحكام الدين، ص 9؛ أعيان الشيعة، ج 5، ص 396؛ 
موسوعة طبقات الفقهاء، آيت اهلل سبحانى، ج 8، ص 78.

10. فوائد الرضويّة، محّدث قمى، ص 126.
11. قواعد الحكام في معرفة الحالل و الحرام، عاّلمه حلّى، ج 1، ص 33؛ به نقل از 

روضات الجّنات، ج 2، ص 282.
12. كشف اليقين، عاّلمه حلّى، ص 80.

13. أعيان الشيعة، سّيدمحسن امين، ج 4، ص 89.
14. مقام علمى او، آن گاه آشكارتر مى شود كه بدانيم در زمان او، در حلّه 400 مجتهد 
بوده است. لقب آيت اهلل اختصاص به او داشته است و تا آن زمان، هيچ كس به اين لقب 
مركز  حلّى،  عاّلمه  معّرفى  اهل بيت)ع(،  فقه  جامع  نرم افزار  از  نقل  به  نشده بود.  مفتخر 

تحقيقات كامپيوترى علوم اسالمى.
15. گلشن ابرار، ج 1، ص 141، با اندكى تغيير و تصّرف.

16. همان.
17. محّدث بحرانى در لؤلؤة البحرين، ص 226 مى نويسند: »لو لم تكن له قّدس سّره إاّل 
هذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخراً و عال بها ذکراً؛ فكيف و مناقبه ال تعّد 
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و ال تحصى؛ و مئاثره ال يدخلها الحصر و االستقصاء.« به نقل از قواعد الحكام في 
معرفة الحالل و الحرام، عاّلمه حلّى، ج 1، ص 116.

18. به طور مثال ر.ك: أعيان الشيعة، سّيدمحسن امين، ج 5، ص 399.
19. قواعد الحكام في معرفة الحالل و الحرام، عاّلمه حلّى، ج 1، ص 116.

20. معّرفى عاّلمه حلّى، نرم افزار جامع فقه اهل بيت)ع(، مركز تحقيقات كامپيوترى علوم 
اسالمى. 

21. مدخل علم فقه، رضا اسالمى، ص 311.
22. به نقل از فهرس التراث، آيت اهلل سّيدمحّمدحسين حسينى جاللى، ج 1، ص 704.

23. عاّلمه حلّى از كسانى است كه عنوان جامع معقول و منقول، به حّق برازندة اوست. 
و صاحب  وقته  عاّلمة  و  الطائفة  »شيخ  مى نويسد:  عاّلمه  توصيف  در  حلّى  ابن داوود 
التحقيق و التدقيق، کثير التصانيف، انتهت رئاسة الماميّة إليه في المعقول و المنقول.« 

به نقل از  فهرس التراث، آيت اهلل سّيدمحّمدحسين حسينى جاللى، ج 1، ص 704.
24. ر.ك: أعيان الشيعة، سّيدمحسن امين، ج 5، ص 402.

25. مقّدمة شرح تبصرة المتعّلمين، عاّلمه حلّى، چاپ جامعة مدّرسين، ص 29، به نقل از 
تأسيس الشيعة لعلوم السالم اثر آيت اهلل سّيدحسن صدر.

26. محّمد بن حسن بن يوسف)متوّفاي 771 هـ . ق( كه پسر نابغة عاّلمه بود. عاّلمه در 
كتب خود از او تجليل كرده و در جايى مى گويد: »لم يعصنى طرفة عين.« ايشان برخى 
از كتابهاى عاّلمه را شرح كرده است. شهيد اّول، از شاگردان اوست. ر.ك: مدخل علم فقه، 

رضا اسالمى، ص 311.
27. ر.ك: أعيان الشيعة، سّيدمحسن امين، ج 5، ص 396.

28. بخش معّرفى عاّلمه حلّى، نرم افزار جامع فقه اهل بيت)ع(، مركز تحقيقات كامپيوترى 
علوم اسالمى، با اندكى تصّرف و تغيير.

29. الفوائد الرجاليّة، سّيد بحرالعلوم، ج 2، ص 274.
30. بخش معّرفى عاّلمه حلّى، نرم افزار جامع فقه اهل بيت)ع(، مركز تحقيقات كامپيوترى 

علوم اسالمى، با اندكى تصّرف و تغيير.
31. تاريخ فقه و فقهاء، حسن طارمى راد، ص 57، با اندكى تصّرف.

32. ر.ك: أمل اآلمل، شيخ حّر عاملى، ج 2، صص 85-82.
اندكى  با   ،133 13، ص  ج  تهرانى،  آقابزرگ  شيخ  الشيعة،  تصانيف  إلي  الذريعة   .33

تصّرف.
34. كتاب نامة تبصرة المتعّلمين، نرم افزار جامع فقه اهل بيت)ع(، مركز تحقيقات كامپيوترى 

علوم اسالمى، با اندكى تصّرف و تغيير.
35. تبصرة المتعّلمين في أحكام الدين، عاّلمه حلّى، ص 21.

اسالمى  انتشارات  دفتر  چاپ  األذهان  إرشاد  مصّحح  حّسون،  فـارس  شيخ  آقاى   .36
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ألف مسألة.« ر.ك: الذريعة إلي تصانيف الشيعة، شيخ آقابزرگ تهرانى، ج 1، ص 510.
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تقسيم شده است.
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40. إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان، ج 1، ص 217.

41. كتاب نامة إرشاد األذهان، نرم افزار جامع فقه اهل بيت)ع(، مركز تحقيقات كامپيوترى 
علوم اسالمى، با اندكى تصّرف و تغيير.
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جمود فقه در قرن حاضر
قرن ما يعني قرن چهارده هجري، از نظر فقه و مقّررات اسالمي قرن، 
يك فاجعه است؛ يك فاجعة كم نظير! در اين قرن، ما شاهد قرباني شدن 
مقّررات اسالمي در برابر مقّررات اروپايي هستيم. سنگرها را پي در پي 
از دست فقه اسالمي مي گيرند؛ در مسائل قضائي، در مسائل مدني، در 
مقّررات  تدريجًا  مسائل،  ساير  در  و  جزائي  مسائل  در  خانوادگي،  مسائل 

ناقص اروپايي، جانشين مقّررات اسالمي مي گردد.
امروز عماًل جز مقّررات عبادي در انحصار اسالم نمانده است. بدون 
شيخ طوسي  به عصر  شبيه  در عصري  اجتهاد،  و  فقه  نظر  از  ما  شّك، 
زندگي مي كنيم؛ دچار نوعي جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز 
عصر خود هستيم. ما نمي خواهيم زحمِت گام برداري در راه هاي نرفته را 

كه عصر ما پيـِش پاي ما گذاشته، به خود بدهيم.
جاده هاي  و  برويم  را  رفته  راه هاي  كه  است  اين  به  ما  عالقة  همة 
سالة هفت صد  راه  مي دهيم  ترجيح  ما  بپيماييم.  را  كوبيده  و   هموار 

از شبهة  امروز صدها شبهه  آنكه  را طي كنيم و حال  ابن قبه  حّل شبهة 
ابن قبه مهمّ  تر و اساسي تر و وابسته تر به زندگي عملي خود داريم.

ضروري  چهاردهم  قرن  براي  شيخ الطائفه هايي  بلكه  شيـخ الطائفه 
است كه:

اّواًل، عصر خويش را درك كنند؛
ثانيًا، با شجاعت عقلي و ادبي، از نوع شجاعت شيخ الطائفه دست به 

كار شوند؛
ثالثًا، از چارچوب كتاب و سّنت خارج نگردند.

چه مي دانيم؛ شايد روزگار آبستن به چنين مرداني ]باشد[...
مطّهري، مرتضي؛ الهامي از شيخ الطائفه، صص 144-143

تأّمل- 6
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را  تحّول  از  معنايي  و  است  تحّول خواه  نوعي  به  حوزه،  در  كسي  هر  اّول:  خشت 
مّد نظر دارد؛ به نظر شما، تحّول مطلوب چيست و  چه شاخصه ها و ويژگي هايي بايد 

داشته باشد؟
مدخلها و  شروع كرد  مي توان  مختلف  بحثهاي  از  آن،  دامنة  و  تحّول  ضرورت  دربارة  

 

و راهكارهاي مختلفي قابل طرح است تا بتوان در اين بحث، حركت و رشد مناسب داشت؛ مثاًل 
مي توان ساختار سازمانها را تغيير داد و پشتوانه هاي علمي تحّول را تأمين كرد. بنده از مقاصد 
تحّول و سمت و سويي كه بايد در آن جهت حركت كنيم، شروع نمي كنم؛ بلكه از يك راهكار 

شروع مي كنم تا خيلي از مباحث ديگر روشن شود.
به نظر من، بعضي نهادها در جامعه، مانند نهاد تعليم و تربيت يا نهاد سياست، به عنوان يك 
روّية ناُزدودني درآمده اند و بشر در زندگي خود با مقولة تعليم و تربيت، همراه خواهد بود؛ گر چه 
به طور سازماني، اين بحث مطرح نشده باشد. مثاًل باألخره والدين وارد عرصة تربيتي خواهند شد 

و از كساني براي تربيت فرزندان خود، كمك خواهندگرفت.
و  نگاه كرد  آن  به  نهاد  به صورت يك  بايد  اآلن  كه  داريم  بشر  زندگي  در  ديگري  مسئلة 
آن هم نهاد رهبري جامعه است. اين مقـوله، فوق العاده استراتژيك است و اينجا هم مي تواند 
فهمهاي متفاوتي وجود داشته باشد؛ مثاًل ممكن است يك دين شناس، اصاًل به مقولة رهبري 
جامعه هيچ تعـلّق خاطري نشان ندهد؛ ولي دين شناس ديگري در رويكرد ديگر، امكان دارد 
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اشاره:
محّمدرضا فاّلح، متولّد 1349؛ در سال 1370، تحصيل در رشتة مهندسي برق و مخابرات 

دانشگاه شهيد بهشتي تهران را رها كرده و وارد حوزه مي شود.
دانشگاهي  فارغ التحصيالن  بخش  مديرّيت  معصومّيه،  علمّية  مدرسة  پژوهشي  معاونت 
از  رهبري،  معّظم  مقام  دفتر  فرهيختگان  واحد  ممتازين  ادارة  مديرّيت  و  معصومّيه  مدرسة 

سوابق ايشان است.
كتاب مباني نظري اخالق اسالمي)عضو گروه مؤلّفين( كه در دانشگاه تدريس مي شود 
و مقاالتي چون آموزش نوين، در هواي ملكوت)برنامة معنوي شخصي( و اهداف آموزشي و 

تربيتي، از جمله كارهاي علمي ايشان است.
وي هم اينك در مدرسة معصومّيه به تدريس موضوعاتي چون نظام انديشة اسالمي و 

معارف قرآن و دروسي چون بدايةالحكمة و حلقات شهيد صدر مشغول است.
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طلبگي را اين  گونه تعريف كند و بگويد كه براي ديني كردن جامعه، چاره اي 
ندارم جز اينكه از ظرفّيتي به نام رهبري كردن استفاده كنم و مردم را به 
را ديني  رهبري  جامعه،  رهبري  در  اين شخص  دعوت كنم؛  سمت   اين 

راه حّل مي داند.

البتّّه  و  پُرتنّوع  پُرگستره،  تاب دار،  و  پيچ  مقولة 
در ابتـدائاً  جامعه،  ديني  رهبري  استراتژيك 

 

است  موّظف  حوزه،  است.  حوزه  مسئوليّتهاي  سبد 
نيروهاي انساني مستعّد را جذب كند و آنها را تبديل به 
رهبران اين جامعه كند... در حوزه بايد حّس رهبري 
جامعه، موج بزند؛ عالوه بر حّس رهبري جامعه، بايد 
جهان  رهبري  حّس  و  اسالمي  انقالب  رهبري  حّس 

اسالم موج بزند.

رهبري  استراتژيك  البّتّه  و  ُپرتنّوع  ُپرگستره،  تاب دار،  و  پيچ  مقولة 
موّظف  حوزه،  است.  حوزه  مسئولّيتهاي  سبد  در  ابتدائًا  جامعـه،  ديني 
رهبران  به  تبديل  را  آنها  و  جذب كند  را  مستعّد  انساني  نيروهاي  است 
اين جامعه كند. البّته وظيفة رهبري جامعه، نيازمند فهم عميق است. در 
حوزه بايد حّس رهبري جامعه، موج بزند؛ عالوه بر حّس رهبري جامعه، 
بايد حّس رهبري انقالب اسالمي و حّس رهبري جهان اسالم موج بزند؛

 

طبيعتًا ما فقط نمي خواهيم به حّس قناعت كنيم؛ اين رهبري ها بايد واقعًا 
اتّفاق بيفتد.

من نقطة آغاز نقدم را از مجموعة خود حوزه شروع مي كنم؛ حوزه بايد 
اين رهبري، وظيفة  بپذيرد كه  اّواًل،  داشته باشد.  از رهبري  فهم عميقي 
از  وجود  همة  با  بعد  و  داشته باشد  آن  از  عميقي  فهم  ثانيًا،  است.  حوزه 
پاسداري  اين  عمومي،  فرهنگ  آوردن  پديد  در  مثـاًل  پاسداري كند؛  آن 
معنا دارد. وقتي شما به پادگان يا باشگاه مي رويد، همه يك حال خاّص 
دارند؛ اگر به حوزه بياييم، بايد چه حّس و حالي را درك كنيم؟ همه بايد 
حّس رهبري ديني داشته باشند. اگر از اين زاويه وارد شديم، بسياري از 
مطالبات  كه  هستند  انتقادها  همين  و  سامان دهيم  مي توانيم  را  انتقادها 

تحّول گرايانه را شكل مي دهند.

قدرتمندترين  بايد  استوار؛  تدبيرهاي  يعني  رهبري 
تدابير در دست حوزه باشد؛ انديشمندانه ترين حركتها 
بايد از حوزويان ديده شود. مقام معّظم رهبري تقريباً 
سيزده سال پيش در قم سخنراني كردند و گفتند كه 
پاره هاي  تمام  استكباري،  دولتهاي  و  غرب  جهان 
چون  مي كنند؛  اداره  انديشمندانه  را  خودشان  وجود 
مي دانند كه در جهان فعلي، اگر فكر نكنند، شكست 

مي خورند.

تمام مشكالت، به اين بر مي گردد كه حوزه، فهم عميقي از رهبري 
ندارد و نسبت عاطفي و تدبيري درستي با اين مسئله نگرفته است. مثاًل 
ندارد؛  وجود  حوزه  گزينش  و  جذب  نظام  در  مناسبي  تدبيري  نسبت 
دارند  رهبرشدن  استعداد  كساني  چه  ببيند  نمي كند  نگاه  حوزه  متأّسفانه 
بايد آن  پاسخ نمي دهد،  اگر روش فعلي گزينش  را گزينش كند؛  آنان  تا 

را تغيير دهيد.
حضرت  مثل  كه  تصميم گرفته اند  قاطعانه  طاّلب،  همة  واقعـًا  آيا 
امام)ره( باشند؟! خيلي از طلبه ها در مخّيلة خودشان، مرجع تقليد شدن را 

مي پرورانند؛ آيا كسي تصميم گرفته در اندازة استعدادهاي حضرت امام)ره( 
و  هدايت  شأنّيت  ولي  كند؛  احراز  را  ايشان  پايگاه  اينكه  نه  حاال  باشد؟ 

رهبري را داشته باشد. چرا چنين كساني نداريم؟
در نظام آموزشي و پرورشي حوزه، آيا پانزده مولّفه اي كه يك نظـام 
آموزش و پرورش را تشكيل مي دهد، در اين راستاست؟ آيا واقعًا اخالق و 
معنوّيتي كه آموزش مي دهيم، يك معنوّيِت رهبري گرا است؟ اگر اين گونه 

بود، حّتي آموزه هاي كالمي ما هم فرق مي كرد.
آيا  مي كنيم؟  تبليغ  را  چيزي  چه  اآلن  ما  حوزه،  تبليغي  نظام  در 
تبليغ كردن ما، در راستاي جمع و جور كردن ذهنّيت و زندگي ديني مردم 
انقالب  و سر و سامان دادن به آن در جهت ضرورتهاي اين نهضت و 

است؟ يا اينكه به تبليغهاي قبل از انقالب برگشته ايم؟

بيفتيم.  جزئيّات  در  دوباره  تحّول،  براي  نبايد  ما 
بايستي بدانيم كه رهبري كردن اين انقالب يعني چه؟ 
مقام  شخص  با  انقالب،  رهبري  كه  توّجه كنيم  بايد 
نظام  يك  بلكه  نمي كند؛  پيدا  سازمان  رهبري  معّظم 
تخّصصها و گروه هاي متخّصصي مي خواهد كه به آن 

كادر رهبري مي گويند.

رهبري يعني تدبيرهاي استوار؛ بايد قدرتمندترين تدابير در دست حوزه 
معّظـم  مقام  ديده شود.  از حوزويان  بايد  انديشمندانه ترين حركتها  باشد؛ 
رهبري تقريبًا سيزده سال پيش در قم سخنراني كردند و گفتند كه جهان 
غرب و دولتهاي استكباري، تمام پاره هاي وجود خودشان را انديشمندانه 
اداره مي كنند؛ چون مي دانند كه در جهان فعلي، اگر فكر نكنند، شكست 
مي خورند. رهبري در ادامه گفتند كه اآلن متأّسفانه، دستگاه هاي فكري 
و مراكز عالي و ممتاز تصميم گيري جهان، در دست استكبار است؛ ُسّنتي 
به نام تفّكر و حركت انديشمندانه داريم كه از اين سّنت، غربي ها بيشتر 

پيروي مي كنند.
سازماني  شبكة  و  تصميم گيري  نظام  كه  مي گويد  موسي صدر  امام 
واتيكان، آن قدر قدرتمند است كه كمونيست ها -كه معروف به تشكيالت 
فوالدين هستند- از آنها گرته برداري كردند. آنها واقعًا چه سازماني را پديد 
ديني  گرايش  لحاظ  به  را  دنيا  كّل  در يك جاي كوچـك،  كه  آورده اند 

خاّص خود، عمـاًل اداره مي كنند؟

قرار  رهبري  معّظم  مقام  در محيط فكري  موّظفيم  ما 
بگيريـم و آن را توسعه بدهيم... چرا فاضالن حوزوي 
با مقام معّظم رهبري كاري ندارند؟! چرا حتّي مديران 
با آقا كاري ندارند؟... به  و برنامه ريزان حوزه، واقعـاً 
خاطر اينكه حوزه، گارد رهبري ندارد. ما فكر كرده ايم 
يك نفر بايد رهبر باشد؛ در حالي كه حوزه بايد رهبر 

باشد.

است  رهبري كردن  مسئلة  همين  ما،  گمشدة  مي كنم  احساس  من 
كه  بدانيم  بايستي  بيفتيم.  جزئّيات  در  دوباره  تحّول،  براي  نبايد  ما  و 
بايد توّجه كنيم كه رهبري انقالب،  رهبري كردن اين انقالب يعني چه؟ 
نظاِم  يك  بلكه  نمي كند؛  پيدا  سازمان  رهبري  معـّظم  مقام  شخص  با 
رهبري  كادر  آن  به  كه  مي خواهد  متخّصصي  گروه هاي  و  تخّصصها 
مي گويند. كادر يعني نيروهاي ارشدي كه با همديگر پيوند روشني دارند 
از  و شبكه اي  از تخّصصها  نظامي  بايد  ما  پيگيري مي كنند.  را  كاري  و 
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متخّصصين پديد آورده باشيم تا سازماِن رهبري را اداره كنند و البّته مقام 
معّظم رهبري، در رأس امور است و شـاخص ترين كار را انجام مي دهد؛ 
كليدي ترين كار به عهدة ايشان است؛ ولي كارهاي ديگر هم پشت سر 

ايشان، خيلي آسوده، به بهترين و متقن ترين شكل انجام مي شود.
جّدي  ُمصلح  يك  زمان)عج(  امام  زمان)عج(؛  امام  شبيه  يعني  طلبه 
است؛ ما هم بايـد مثل ايشان باشيم و اين امر، نه منافاتي با معنوّيت و 
نه منافاتي با علمّيت دارد. اين اصل بايد در نظام جذب و گزينش حوزه، 
خودش را نشان دهد؛ در نظام آموزشي و پرورشي، در نظام تبليغي و در 

نظام پژوهشي ما بايد نمود داشته باشد.

خشت اّول: شما ضمن بياناتتان، هم از ضرورت تحّول سخن 
گفتيد و هم از شاخصه هاي تحّول؛ و بهترين شاخصة تحّول را در 
طرز نگاه حوزه به جامعة خودش دانستيد و گفتيد اين مقّدمه اي 
و  آموزش، گزينش، پژوهش  مثل  براي تحّول در جنبه هاي ديگر 
... مي شود. با توّجه به اين ديدگاه و تكيه بر ويژگي تمّدن سازي 

حوزه، تحّول در چه زمينه هايي اولويّت دارد؟
آن  و  بگيريم  قرار  معّظم رهبري  مقام  در محيط فكري  موّظفيم  ما 
را توسعه بدهيم. ايشان كسي است كه يقينـًا خيلي بيش از ما به حوزه 

مي انديشد و اين را اثبات كرده است.
اين يكي از خطاهاي استراتژيك ما است؛ چرا طلبه هيچ كاري با مقام 
با مقام معّظم رهبري كاري  معّظم رهبري ندارد؟ چرا فاضالن حوزوي 
ندارند؟! چرا حّتي مديران و برنامه ريزان حوزه، واقعًا با آقا كاري ندارند؟ 
بود،  امام زمان)عج( هم  اگر  اين مسئله فكر مي كردم كه  به  من مّدتي 
ما با ايشـان كاري نداشتيـم و كاِر خودمان را مي كرديم!! چرا؟ به خاطر 
اينكه حوزه، گارد رهبري ندارد. ما فكر كرده ايم يك نفر بايد رهبر باشد؛ 

در حالي كه حوزه بايد رهبر باشد.

نظام  در  و  روال  در  كه  احساس كند  بايد  طلبه  هر 
عواطف و در نظام توّجهات حوزه، ُكد دارد. من بايـد 
احساس كنم كه تحت توّجهات هستم و اگر با مشكلي 
مواجه شوم، به سرعت به سراغم مي آيند. يك عّده 
به مسئلة  اگر  تحّول فرمايان  تحّول فرما هستند؛  اآلن 
و  ُفرماليته  تحّول،  اين  توّجه نكنند،  تربيت  و  تعليم 

فرمايشي است.

در همين مباحث جديد، رهبري چه كرد؟ مسئلة نهضت توليد علم را 
برجسته كرد. من خوب كه نگاه كردم، ديدم ما در صورتي مي توانيم توليد 

علم كنيم كه يك دوران تحصيـِل نيرومند پديد بياوريم.
يكي از دوستان بيان مي كرد كه دوران سطح، دوران خارج را پوك 
دورة  درست كرده ايم،  طاّلب  براي  اآلن  ما  كه  سطحي  اين  كرده است. 
خارج را پوك كرده؛ دورة خارج، به خارج از گود تبديل شده؛ نه خارج از 
متن! پژوهشگر كه يك شبه پژوهشگر نمي شود؛ بايد از همان سال اّوِل 
تحصيلش در فكر پژوهشگر شدن باشد و توانمنديهاي الزم را به مرور 

كسب كرده باشد.
مشكل ديگري كه ما داريم، ناكارآمد بودن تبليغمان است. مشكالتي 
كه اآلن تبليغات ما دارد، از كجاست؟ اين همه سرمايه، هدر مي رود. بنده 
دقيقًا از تبليغ خبر دارم و بارها به تبليغ رفته ام. اين مشكالت تبليغ، به 
دوران تحصيِل طلبه ها بر مي گردد؛ در دوران تعليم و تربيت، طلبه ها بسيار 
ضعيـف بار مي آيند و به درد تبليغ نمي خورند. شما آباداني در هر ناحيه اي 

را بايد به تعليم و تربيت برگردانيد كه آقا هم اتّفاقًا آن را فرمودند. آقا در 
حوزه با طيفهاي مختلفي كار كرده است؛ ايشان فرمودند تعليم و تربيت 

بايد از طاّلب شروع شود.
نيست؛ هر  توّجهي  او  به  كه  احساس نكند  اصاًل  ما،  طلبة  بايد  اآلن 
طلبه بايد احساس كند كه در روال و در نظام عواطف و در نظام توّجهات 
اگر  و  هستم  توّجهات  تحت  كه  احساس كنم  بايد  من  دارد.  ُكد  حـوزه، 
اآلن  عّده  يك  مي آيند.  سراغم  به  سرعت  به  شوم،  مواجه  مشكلي  با 
تحّول فرما هستند؛ تحّول فرمايان اگر به مسئلة تعليم و تربيت توّجه نكنند، 
اين تحّول، ُفرماليته و فرمايشي است؛ اين تحّول نمي تواند پايا و پويا باشد. 
برخي بزرگان ما كه مسّن مي شوند، ديگر حّتي نمي توانند با پايين دستي ها 

ارتباط برقرار كنند.

راستاي  در  عرصه  مهمّ ترين  شما،  نظر  به  پس  اّول:  خشت 
اينجا  از  بايد  را  تحّول  و  است  تربيت  و  تعليم  تمّدن سازي، 

شروع كنيم؛ درست است؟
و  شروع كرد  مي توان  مختلفي  بحثهاي  از  گفتم  عرايضم  ابتداي  در 
گفتم اگر بنا باشد نقد شويم، از اين زاويه نقد مي شويم كه چرا حّس و 

گارد رهبري نداريد؟

نكات  امام)ره(  تفّكر  مي كنيم  فكر  متأّسفانه  ما 
به  تا  كه  است  نكته اي  چند  همان  و  ندارد  ويژه اي 
حال گفته شده! اين، اشتباه بزرگي است؛ ارتكازات و 
تفـّكر  با  ارتبـاط  از  مانع  دقيقـاً  مي تواند  ما  تلّقيات 
امام شود؛ اين ارتكازات را رها كنيد. رفتن به سراغ 
انديشة امام)ره( و بعد ارتزاق كردن از آن، يك نقطة 

استراتژيك است كه روي زمين مانده.

خشت اّول: حاال به نظر شما، غير از بحث تعليم و تربيت و غير 
از توّجه به طاّلب، چه سرفصل هاي كلّي ديگري در راستاي بيانات 
مي توان  را  راهكارهايي  چه  يعني  است؟  پيگيري  قابل  رهبري 

پيشنهادكرد؟
البّته اين هم سؤال خيلي مهّمي است. اگر اجازه دهيد، مي خواهم چند 
نكتة ديگر را هم ذكركنم. ما بايد تفّكر امام)ره( و طرز تلّقي ايشان از اسالم 
را بفهميم. ما متأّسفانه فكر مي كنيم تفّكر امام)ره( نكات ويژه اي ندارد و 
همان چند نكته اي است كه تا به حال گفته شده! اين، اشتباه بزرگي است؛ 
ارتكازات و تلّقيات ما مي تواند دقيقًا مانع از ارتباط با تفّكر امام شود؛ اين 
ارتكازات را رها كنيد. رفتن به سراغ انديشة امام)ره( و بعد ارتزاق كردن 
از آن، يك نقطة استراتژيك است كه روي زمين مانده؛ عرصة تعليم و 
تربيت نيز همين طور. اآلن طلبه پروري آبرو ندارد. چـرا؟ چون كسي كه 
و  افتخار  احساس  دانشگاه شود، كاماًل  مثاًل عضو هيئت علمي  بخواهد 

شخصّيت اجتماعي مي كند؛ ولي استادِي حوزه، اين گونه نيست.

اگر تحّول در تعليم و تربيت را مي خواهيد، بايـد يك 
نرم افزاري  نظام ارزشي درست كنيد و آن هم طبيعتاً 
مي خواهد كه پرورش محور و عينيّت گرا باشد. طلبه را 
بايد براي انقالب تربيت كنيد و باور كنيد كه اين جمله، 

اآلن در حوزه بي معناست!

ارزشي  نظام  يك  بايد  مي خواهيد،  را  تربيت  و  تعليم  در  تحّول  اگر 
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عينّيت گرا  و  پرورش محور  كه  مي خواهد  نرم افزاري  طبيعتًا  هم  آن  و  درست كنيد 
در  اآلن  جمله،  اين  كه  كنيد  باور  و  تربيت كنيد  انقالب  براي  بايد  را  طلبه  باشد. 
حوزه بي معناست! »براي اين انقالب تربيت كنيد« يعني چه؟! طلبه براي انقالب، از 
نظر فاهمة حوزه، يعني طلبة سياسي! و متأّسفانه در اين فاهمه، يك سري كارهاي 

معمول و واضح، تكرار مي شود و ما در اين زمينه، فقر فكري داريم.
طلبه بايد عينّيت گرا باشد. اين عينّيت چيست؟ عينّيت يك طرفش جامعه است 
ما  متأّسفانه،  آوردند.  پديد  او  امام)ره( و شاگردان  تحّولي است كه  و يك طرفش 
اصاًل به اين عينّيت ها ربطي نداريم. اين نرم افزار، بايد پژوهش محور هم باشد؛ نه 

پژوهش گرا!
آموزشي  نظام  را  اسمش  بتوانيم  تا  بيفتد  نرم افزار  اين  در  بايد  چندي  اتّفاقات 
بگذاريم. ما نظام آموزشي و تربيتي حوزه را واقعًا سهل گرفتـه ايم؛ بايد كساني وارد 

زندگي طلبه ها شوند و به آنها برسند؛ كساني كه فكر متـرّقي داشته باشند.
به شما  طلبه اي  اگر  كه  بگوييد  ويژه  اخالق  برايشان  و  را جمع كنيد  مدّرسين 
اشتباهات  از  يكي  اين  باألخره  مي شويد؟  برافروخته  اين گونه  چرا  اشكال گرفت، 
حوزه است كه براي خودش، كادر تربيت نمي كند. كادرهاي موجود بايد به لحاظ 
داشته باشند و  دوام  و  استقامت  و خيلي  يابند  ارتقا  و  كنند  پيدا  افزايش  توانمنديها 

بدانند چه كاري بايد انجام دهند.

دستش  گدايي  كاسة  واقعاً  مي شود،  مدير  كه  كسي  اآلن 
مي گيرد و اين طرف و آن طرف گدايي مي كند. مگر در حوزه 
بودجه نيست؟ مگر چند تا مدرسه داريم كه اين قدر مديرانشان 
مجبورند گدايي كنند؟ مگر چقدر هزينه داريم كه مدير به جاي 

مديريّت كردن، مسئول تداركات مي شود؟!

اآلن، مديران حوزه چگونه انتخاب مي شوند؟ فالني را كه بيكار است، بر مي دارند 
و مسئول و مدير مي گذارند؛ او هم كه توانمندي الزم را ندارد، تحت فشار كارها و 
مسئولّيتها قرار مي گيرد و به مجموعه لطمه مي زند! اين، وضعّيتي است كه اآلن ما 

داريم. به هر حال، اينها خيلي نياز به كار دارد و اهتمام مي خواهد.
مسائل بودجه و امكانات اقتصادي و ... هم هست. اآلن كسي كه مدير مي شود، 
آن طرف گدايي مي كند. مگر  و  اين طرف  و  واقعًا كاسة گدايي دستش مي گيرد 
در حوزه بودجه نيست؟ مگر چند تا مدرسه داريم كه اين قدر مديرانشان مجبورند 
گدايي كنند؟ مگر چقدر هزينه داريم كه مدير به جاي مديرّيت كردن، مسئول تداركات 
مي شود؟! متأّسفانه، حوزه هنوز طعم مديرّيت را نچشيده است و يكي از زمينه هايي 

كه بايد براي تحّول روي آن كار كنيم، همين مديرّيت صحيح است.

و بينا  چشمها،  بايد  شوند.  نااميد  تحّول  از  نبايد  طلبه ها 

 

فكرها، فّعال باشد و مواظب باشيم كه طلبه ها از تحّول نااميد 
نشوند. برخي از آقايان، حتّي با طاّلب، جلسه هم نمي گذارند؛ 

اين فكر، اصاًل تحّول گرا نيست.

بنابراين، محورهاي مهّم براي تحّول، نظام ارزشي، نظام نرم افزار و ساختار تعليم 
و تربيت، كادرسازي، تأمين بودجه و امكانات است. البّته چند محور ديگر هم هست 

كه فرصت براي بحث آنها نيست.
موردي كه روي آن تأكيد داشتم و قطعًا اگر نشاط و تحّول را مي خواهيم، بايد 
روي آن سرمايه گذاري كنيم، اين است كه طلبه ها نبايد از تحّول نااميد شوند. بايد 
چشمها، بينا و فكرها، فّعال باشد و مواظب باشيم كه طلبه ها از تحّول نااميد نشوند. 
تحّول گرا  اصاًل  فكر،  اين  نمي گذارند؛  با طاّلب، جلسه هم  حّتي  آقايان،  از  برخي 
نيست. اگر واقعًا در فكر تحّول هستيم، يك نقطة كليدي، تعليم و تربيت است و 

نقطة كليدي ديگر هم رهبري ديني جامعه است.



62خشت اّول    شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح 

رشته هاي تخّصصي در فقه و
شوراي فقهي براي همفكري

قباًل  را  اين  است؛  مفيد  بسيار  ما  فقه  ترّقي  و  پيشرفت  براي  كه  دارم  پيشنهادي  من  اينجا  در 
 مرحوم آيت اهلل حاج  شيخ عبدالكريم حائري يزدي)أعلي اهلل مقامه( فرموده اند و من پيشنهاد ايشان را

عرض مي كنم.
ايشان گفته بودند: »چه لزومي دارد كه مردم در همة مسائل از يك نفر تقليد كنند؟ بهتر اين است 
كه قسمتهاي تخّصصي در فقه قرار دهند؛ يعني هر دسته اي بعد از آنكه يك دورة فقه عمومي را 
ديدند و اّطالع پيداكردند، تخّصـص خود را در يك قسمت معّين قرار دهند و مردم هم در همان 
قسمت تخّصصي، از آنها تقليدكنند؛ مثـاًل بعضي رشتة تخّصصي خود را عبادات قرار دهند و بعضي 
معامالت و بعضي سياسات و بعضي احكام)احكام به اصطالح فقه(. همان طوري كه در طّب، اين كار 

شده و رشته هاي تخّصصي پيش آمده...«
ـّداحمد زنجاني)سلّمه اهلل( اين مطلب  گمان مي كنم در كتاب الكالم يجـّر الكالم تأليف آقاي سي

از قول ايشان چاپ شده.
اين پيشنهاد، بسيار پيشنهاد خوبي است و من اضافه مي كنم كه احتياج به تقسيم كار در فقه و به 
وجود آمدن رشته هاي تخّصصي در فقاهت، از صد سال پيش به اين طرف، ضرورت پيداكرده و در 
وضع موجود، يا بايد فقهاي اين زمان، جلوي رشد و تكامل فقه را بگيرند و متوّقف سازند و يا به اين 
پيشنهاد تسليم شوند؛ زيرا تقسيم كار در علوم، هم معلول تكامل علوم است و هم علّت آن؛ يعني علوم 
تدريجًا رشد مي كنند تا مي رسند به حّدي كه از عهدة يك نفر، تحقيق در همة مسائِل آنها ممكن 

نيست. ناچار بايد تقسيم بشود و رشته هاي تخّصصي پيدا شود...
... پيشنهاد ديگري هم داريم كه عرض مي كنم... در دنياي امروز، ديگر فكر فرد و عمل فرد، 
ارزش نـدارد. از تك َروي كاري ساخته نيست. علما و دانشمندان هر رشته، دائمًا مشغول تبادل نظر 
با يكديگرند؛ محصول فكر و انديشة خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مي دهند... در نتيجة اين 
همكاري ها و همفكري ها و تبادل نظرها بين طراز اّول ها، اگر نظرّية مفيد و صحيحي پيدا شود، زودتر 
منتشر مي شود و جا باز مي كند و اگر نظرّية باطلي پيدا شود، زودتر بُطالنش روشن مي شود و محو 

مي گردد؛ ديگر سالها شاگردان آن صاحب نظر، در اشتباه باقي نمي مانند.
متأّسفانه در ميان ما هنوز نه تقسيم كار و تخّصص پيدا شده، نه همكاري و همفكري؛ بديهي 

است كه با اين وضع، انتظار ترّقي و حّل مشكالت را نمي توان داشت.
... در نهج البالغه]خطبة 212[ مي فرمايد: »بدانيد كه آن دسته از بندگان خدا كه علم خدا به آنها 
سپرده شده، ِسّر خدا را نگه مي دارند و چشمه هاي آن را جاري مي سازند؛ با يكديگر رابطة دوستي و 
عواطـف محّبت آميز دارند؛ با گرمي و بشاشت و محّبت با يكديگر مالقات مي كنند و يكديگر را از جام 

اندوخته هاي علمي و فكري خود سيراب مي نمايند...«
اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و به اصل تبادل نظر، به طور كامل جامة عمل بپوشد، 

گذشته از ترّقي و تكامل كه در فقه پيدا مي شود، بسياري از اختالف فتواها از بين مي رود.
مطّهري، مرتضي؛ اصل اجتهاد در اسالم، صص 186-182

تأّمل- 7
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بزرگ ترين آسيب جريان تحّول گرا، 
انقطاع از بدنة ُسنّتي حوزه است

عرصه هاي تحّول در حوزه، از ديد حّجت االسالم و المسلمين بُستان

اشاره:
حسين بُستان، متولّد 1347، كارشناس ارشد جامعه شناسي، در حال تدوين رسالة 
و  حوزه  پژوهشگاه  جامعه شناسي  گروه  علمي  هيئت  عضو  حوزوي،  چهار  سطح 

دانشگاه.
و  اسالم  ديدگاه  از  و ستم جنسي  نابرابري  كتابهاي  ايشان،  تأليفات  از جمله 
فمينيسم، اسالم و جامعه شناسي خانواده، اسالم و جنسّيت، و گامي به سوي علم 
جمله:  از  مختلف  موضوعات  در  مقاله   20 حدود  نيز  و  نام بُرد  مي توان  را  ديني 
امكان  فمينيسم،  و  اسالم  ديدگاه  از  خانواده  جايگاه  ديني،  علم  و  علم  ساختار 
و  فمينيسم  ايران،  در  خانواده  بر  آن  تأثير  و  تشّيع  انساني،  علوم  اسالمي كردن 

تناقض در راهبردها.
اجتماعي،  آسيب شناسي  انساني،  علوم  فلسفة  چون  موضوعاتي  در  تدريس 
جامعه شناسي خانواده در مؤّسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، مركز جهاني 

علوم اسالمي و جامعةالزهراء از جمله فّعالّيتهاي آموزشي ايشان بوده است.
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خشت اّول: به عنوان شروع بحث، به نظر شما، حوزه 
گروه  يك  يا  اجتماعي  نهاد  يك  يا  است  سازمان  يك 

اجتماعي؟
يك  حوزه  اجتماعي،  علوم  در  رايج  اصطالحات  طبق 
سازمان است و وسيع تر از يك گروه اجتماعي است. نمي توان 
در جامعه شناسي، حوزه را يك نهاد دانست؛ زيرا جامعه، چندين 
نهاد مهّم دارد كه يكي از آنها نهاد دين است و حوزه، يكي از 
سازمانهاي متعلّق به آن نهاد است. نهاد دين، مفهوم وسيعي 
دارد كه منحصر به يك سازمان خاّص نمي شود. در نهاد دين، 
قرار  ديني  مناسك  و  رفتارها  مانند  هم  ديگري  سازمانهاي 
دين  نهاد  اجتماعي  سازمانهاي  از  سازماني  حوزه،  و  مي گيرد 

است.

بايد  مشّخصه هايي  چه  سازمان  اين  اّول:  خشت 
داشته باشد؟

همان طور كه مختصراً عرض كردم، از آنجا كه اين سازمان 
زيرمجموعة نهاد دين است، هدف و رسالتش به موضوع دين 
نهاد  -مانند  اجتماعي  نهادهاي  از  كدام  هر  خورده است.  گره 
نيازهاي  از  اقتصاد، نهاد سياست، نهاد خانواده- براي بخشي 
اساسي بشر به وجود آمده است. يكي از اين نهادها، نهاد دين 
با  او  ارتباط  براي  و  انسان  معنوي  نياز  به  مربوط  كه  است 

ماوراي دنيا و آشنايي با مبدأ و معاد است.

يك نهاد و يك رفتار و ...، تا زماني مناسب 
كاركرد  و  دهد  حيات  ادامة  بتواند  كه  است 
داشته باشد...  خود  مجموعة  براي  مثبتي 
هستند؛  همين طور  نيز  اجتماعي  نهادهاي 
نهاد  از  مفيدتري  كاركرد  نهاد،  يك  اگر 
با  متناسب  بايد  دوم  نهاد  داشته باشد،  دوم 

تغييرات، تحّول پيداكند. 

تأسيس  ريشه اي  و  اصلي  معنوي، هدف  نياز  به  پرداختن 
اين سازمان است كه اين هدف ريشه اي، شاخ و برگ هايي پيدا 
مي كند و اهداف مياني ديگري را مطرح مي كند. قرآن كريم در 

آية نفر مي فرمايد:
»َو ما کاَن الُمؤمنوَن لِيَْنِفروا کافًَّة فََلْوال نََفَر ِمْن ُکلِّ فِْرقٍَة 
مْنُهْم طائَفٌة لِيَتََفقَُّهـوا في الدين َو لِيُْنِذروا قَْوَمُهْم إذا َرَجعوا 
برابر  در  را  كلّي  محور  دو  آيه،  اين  يَْحَذروَن«؛  لََعلَُّهْم  إلَْيِهْم 
اين  است كه  دين  در  تفّقه  يكي  قرار مي دهد:  سازمان حوزه 
تفّقه به معناي عاّم آن، شاخ و برگ هاي زيادي پيدا مي كند؛ 
و ديگري، بحث انذار و تبليغ و رساندن اين پيام است؛ يعني 
يك بُعد كار، اثباتي است و كساني كه در اين سازمان تعليم 
مي بينند، بايد پيام اين سازمان و پيام دين را به مخاطبان ديگر 

ابالغ كنند.
بنابراين، فقط به جنبة تعليم نبايد توّجه داشت؛ بلكه جنبة 

آن  به  بايد  كه  سومي  بُعد  شود.  واقع  نظر  مّد  بايد  نيز  انذار 
ِصرف  فقط  يعني  است؛  سازمان  اين  تربيتي  جنبة  دّقت كرد، 
بلكه  باشد؛  سازمان  اين  هدف  نبايد  مردم،  به  آموزش دادن 
»لَـَعلَُّهْم  كنند؛  پيدا  هم  ديني  تربيت  و  پرورش  مردم،  بايد 
يَْحَذروَن«. هدف فقط اين نيست كه مردم يادبگيرند دين چه 
گفته و اصول و فروع دين كدامست؟ بلكه »يَْحَذروَن« يعني 

اينكه تربيت و رشد ديني و اخالقي هم پيدا كنند.
مي توان  حوزه  سازمان  براي  كلّي  هدف  سه  بنابراين، 
و  است  يادگيري  و  آموزش  و  تفّقه  يكي،  كه  گرفت  نظر  در 
ديگري، تعليم به مردم است كه در آية ديگري، از آن تعبير 
به  آن  از  است كه  تربيت  »يَُعـلُِّمُهْم« شده و هدف سوم،  به 

»يَُزّکيِهْم« تعبير شده است.

خشت اّول: عملكرد اين سازمان، چقدر با اين اهداف 
فاصله دارد؟ آيا تحّول در حوزه اي كه بيش از هزار سال 
تبليغ كار كرده، ضرورت  در زمينه هاي تعليم و تعـلّم و 

دارد؟
براي پاسخ، ابتدا يك بحث مبنايي در معرفت شناسي مطرح 
مي شود كه خود معرفت شناسي، متأثّر و تابع بحث وجودشناسي 
اين عالَم طبيعـت و زندگي  آيا  بايد پاسخ داد كه  ابتدا  است. 

اجتماعي، ثابت است يا متحّول؟
و  نيست  قائل  ثبات جامعه  به  جامعه شناسي غربي، خيلي 
تحّول  و  تغيير  در حال  روند سّيال مي داند كه  را يك  جامعه 
و طباطبائي  عاّلمه  مرحوم  جمله  از  ما،  بزرگان  ولي   است؛ 

فلسفة  بحث  در  و  باالتر  منظر  از  مقدار  مطّهري، يك  شهيد 
بزرگان  اين  كه  پاسخي  پرداخته اند؛  موضوع  اين  به  اجتماع، 
داده اند، اين است كه در نظام طبيعي و بلكه فراتر از آن، در 
نظام اجتماعي، هم جنبه هاي ثابت و هم جنبه هاي متحّول و 

تغييرپذير وجود دارد.
مثاًل در بحث اخالق، اين سؤال مطرح است كه آيا اصول 
بحث  شوند؟  عوض  بايد  زمان  مرور  به  يا  ثابت اند  اخالقي، 
قائل اند  معروف نسبّيت، در همين جا مطرح شد؛ نسبّيت گراها 
در  امروز  اگر  پس  است؛  عوض  شدن  حال  در  چيز  همه  كه 
موضوعي، قانوني وجود دارد، فردا قانون ديگري متناسب با آن 

زمان بايد وضع شود.
جوابي كه بزرگان ما داده اند اين است كه دو قسم از امور 
زمان گذشت  با  كه  است  ثابت  امور  اّول،  قسم  دارد:  وجود 

 

تغيير نمي كند؛ مانند صداقت و انسان دوستي كه هزار سال پيش 
و اآلن و ده  هزار سال بعد هم ثابت اند. قسم ديگر، جنبه هاي 
متغّيرند كه در طول زمان عوض مي شوند؛ مثاًل با گذشت زمان 
و پيشرفت تكنولوژي، نوع ارتباطات در زندگي عوض مي شود؛ 
منتها ماهّيت انسانها و اخالقّيات و اصول كلّي عوض نمي شود 
و بيشتر، قالبها و شكلهاي ظاهري عوض مي شوند و قوانين و 

اصول كلّي، ثابت مي  مانند.
مخالفان  كه  مي شود  مطرح  هم  فقه  مورد  در  بحث  اين 
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سعي دارند خيلي از مواردي را كه ما ثابت مي دانيم، زير سؤال 
ادارة  سيستم  و  حكومت داري  روش  مي گوييم  ما  مثاًل  ببرند؛ 
حكومت، بايد بر اساس نظام واليي باشد و اين را يك امر ثابت 
مي دانيم؛ چون واليت، از طريق خداوند به پيامبر اكرم)ص( و 
ائّمة معصومين)ع( و از آنها به فقيه جامع الشرايط مي رسد  به 
كه اين، يك امر ثابت است. اين نوع حكومت داري، فقط براي 

گذشته و حال نيست؛ بلكه براي آينده هم بايد باشد.

حضرت امام )ره(، به عنوان فقيهي كه نه فقط 
در حوزه نشسته و در علم فقه كار كرده باشد؛ 
بلكه به عنوان فقيهي كه حكومت را در دست 
گرفت و مشكالت را از نزديك لمس كرد، در 
حوزه  ارتباط  دربارة  شريفشان،  عمر  اواخر 
جمله  از  بيان كردند؛  را  مسائلي  دانشگاه،  و 
و  نظري  صبغة  بيشتر  حوزوي،  علوم  اينكه 
علوم  كه  حالي  در  دارند؛  فلسفي  و  تئوريك 
دانشگاهي بيشتر متمايل به بحثهاي عيني و 

تجربي هستند.

مـا روش ادارة جامعه بر اساس نظام واليي را به عنوان يك 
اصل كلّي پذيرفته ايم؛ ولي امور متغّيري هم در مكانيزم ادارة 
يا نوع قالب  جامعه مي تواند مطرح شود؛ مثاًل ضرورت وجود 
مجلس شوراي اسالمي به اين شكل امروزي، يك امر ثابت 

نيست و نوع پيشنهادي اسالم، منحصر به همين نمي شود.
قَـّواُموَن  »الرجاُل  فرموده:  قرآن  ديگر،  مثال  عنوان  به 
َعَلي النِساء« كه ما اين را به عنوان يك اصل كلّي مي پذيريم؛ 
ولي ممكن است شيـوه هاي ادارة زندگي خانواده در طول زمان 
تفاوت كند؛ مثاًل قباًل زنان در محيط خارج خانه شغلي نداشتند 

كه امروزه خيلي از آنها شاغل هستند.
در آموزش و پرورش هم مي توان اين نوع نگاه را پياده كرد؛ 
مثاًل اين نوع آموزش كه از حدود 100 سال پيش، به وجود 
آيا  برود،  دانشگاه  و  مدرسه  به  تعلّم،  براي  بايد  فرد  كه  آمده 

ضرورت دارد؟!
وجود  به  جامعه  در  تحّوالتي  زمان،  هر  در  نتيجه،  در 
زندگي ها در  جديدي  الگوهاي  مردم،  نياز  خاطر  به  و   مي آيد 
اهداف،  با  متناسب  بايد  را  متغّير  امور  اين  كه  مي شود  پيدا 

دست خوش تغيير قرار داد.
ضرورت  دربارة  كه  ما  اصلي  سؤال  توضيحات،  اين  با 
تحّول در سازمان حوزه بود، به سادگي قابل جواب است. در 
هم  معرفت شناسي،  مبناي  آن  به  توّجه  با  هم،  سازمان  اين 
جنبه هاي ثابت و هم جنبه هاي متغّير وجود دارد كه قطعًا در 
به  مي خواهيم  ما  اگر  است؛  تحّول ضروري  متغّير،  جنبه هاي 
يك سري نيازهاي متغّير جواب دهيم، قطعًا در طول زمان بايد 
به  جامعه  در  ساختارهايي  مثاًل  داشته باشيم؛  تازه اي  حرفهاي 
وجود  مي آيد كه قباًل وجود نداشته  و ابعادي از زندگي اجتماعي 

متغّير مي شود؛ از اين رو، ما نمي توانيم همان جواب 500 سال 
پيش را به آنها بدهيم؛ شايد اين جواب، متناسب با آن زمان 
بوده و مشكالت آن دوره را حّل مي كرده؛ ولي اآلن براي اين 

ساختاِر متحّول شده مناسب نيست.
نياز  تحّول  ثابت،  بخشهاي  در  شد،  كه عرض  همان طور 
نيست و ضرورتي ندارد؛ ولي در همين بخشهاي ثابت هم، نه 
در حّد امور متغّير، تحّول رخ مي دهد؛ منتها اين تحّول، به خاطر 
تغيير در عوامل بيروني و عوض شدن جامعه نيست؛ بلكه تحّول 

بنيادي تري است و ديرتر اتّفاق مي افتد.
در مباحث فقهي و فلسفي، نمونه هاي معرفتي كه متحّول 
شدند، بسيار است؛ اين نوع تحّوالت، لزومًا از نوع اّول نيست 
كه به علّت نياز بيروني، سؤاالت جديدي براي دانشمندان به 
وجود بيايد و متناسب با آن، حرفهاي تازه اي بزنند؛ بلكه اين 
علوم با اينكه نياز بيروني هم متحّول نشده و از بيرون چيزي 
بيشتر  دّقت  و  تأّمل  با  زمان  مرور  به  نشده،  تحميل  آنها  بر 

تغييركرده اند.
دقيقًا كار علما همين بوده كه دّقتهاي بيشتري از قبلي ها 
شده است؛  علم  پيشرفت  باعث  همين  كار  و  انجام  مي دادند 
مثاًل بحث نجس شدن آب چاه با افتادن نجاست در آن، سالها 
مورد قبول فقها بوده كه عاّلمه حلّي با اعمال دّقت بيشتر و 
 بدون وجود تغييرات بيروني، فتواي ديگري داد و در آن فتوا،

تجديد نظر كرد. در فلسفه هم، بحثهايي ذهني مطرح مي شده 
و بر عكس فلسفة غرب كه ناظر به واقعّيت است، مي بينيم كه 
تا چند صد سال، فلسفة مّشاء بوده و بعد فلسفة اشراق و بعد از 

آن فلسفة حكمت متعاليه پيدا شده است.

از  توّجهي  قابل  بخشهاي  در  حوزه  هنوز 
مباحث، در همان مسير سابق حركت مي كند؛ 
مثاًل بحثهاي فلسفي ما، بر خـالف فلسفه هاي 
به معطوف  و  است  نظري   كامـاًل  غـرب، 

 

فلسفه هاي  بيشتر  نيست.  مشكالت  حّل 
علم  نه  فلسفه هستند،  علم  اينكه  -با  غربي 
تجربي- فلسفه هاي مضاف اند كه مي خواهند 
فلسفه هاي  ولي  حلّ كنند؛  را  عيني  مشكالت 
ما، بيشتر در حّد بحثهاي الهيّات و بحثهاي 

كلّيّات، متمركز شده است.

بنابراين، جواب كلّي  اين است كه طبق مبناي معرفت شناسي،

 

كه  حوزه،  سازمان  در  و  دارد  ضرورت  نهادي  هر  در  تحّول 
ضرورت  تحّول  است،  ديني  معرفت  زمينة  در  كارش  اساس 
سه گانة  محورهاي  از  يكي  كه  تبليغ  زمينة  در  دارد.  بيشتري 
كار حوزه است، ضرورت تحّول خيلي روشن تر است؛ زيرا اين 
كار با تحّوالت بيروني ارتباط دارد و اگر شيوه هاي ارتباطي در 
اجتماع، تغييركند و فنون و تكنيك ها و ابزارهاي جديدي براي 
اجتماع  با  مي خواهد  كه  سازمان  اين  قطعًا  شود،  پيدا  ارتباط 
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مرتبط باشد و تبليغ دين كند، مجبور مي شود كه از ابزارهاي 
جديد استفاده كند.

با  چيست؟  تغيير  براي  مناسب  مالك  اّول:  خشت 
متغيّر،  در جنبه هاي  تحّول  به علم جامعه شناسي،  توّجه 

چه شاخصه اي بايد داشته باشد؟
مي شود،  مطرح   جامعه شناسي  علم  در  كه  ساده اي  جواب 
اين است كه تحّوالت بايد كاركرد متناسب با زمان داشته باشند؛ 
مناسب است كه  زماني  تا   ،... و  رفتار  نهاد و يك  يعني يك 
خود  مجموعة  براي  مثبتي  كاركرد  و  دهد  حيات  ادامة  بتواند 

داشته باشد.
به عنوان مثال ساده، چراغ نفتي در زماني كه وسايل برقي 
كاركرد  جامعه  آن  براي  و  مي كرد  تأمين  را  مردم  نياز  نبود، 
ارزان تر  وسايل  چون  ندارد؛  كاركرد  ديگر  اآلن  ولي  داشت؛ 
نمي كند  پول خرج  ديگر كسي  آمده است؛  به وجود  مفيدتر  و 
چراغ  دود  كه  نمي اندازد  سختي  به  را  خود  و  بخرد  نفت  كه 
ديگر  كاركرد،  اين  استفاده كند.  آن  كم  نور  از  تا  تحّمل كند 

متناسب با اين زمان نيست.
نهاد،  يك  اگر  هستند؛  همين طور  نيز  اجتماعي  نهادهاي 
كاركرد مفيدتري از نهاد دوم داشته باشد، نهاد دوم بايد متناسب 
مناقشه شود؛  مثال،  اين  در  شايد  پيداكند؛  تحّول  تغييرات،  با 
را  طّب  مانند  موضوعاتي  حوزه،  قديمي  نظام  در  مثـاًل  ولي 
آموزش مي دادند كه امروزه پيشرفت تكنولوژي و فنّ آوري، در 
نهادهاي ديگر، قابلّيتهاي بيشتري را ايجادكرده است ؛ بنابراين، 
اگر نهادي، كاركردي بهتري از نهاد ما داشته باشد، ديگر نهاد 

ما جواب نخواهدداد؛ مگر اينكه ما خودمان را متحّول كنيم.

دست  به  را  كلّي  حكم  اينكه  فرض  به  آيا 
اين حكم،  با  بياوريم، مي توانيم بگوييـم كه 
و  نيست  اين گونه  قطعاً   اداره  كنيد؟!  را  بانك 
از  براي رسيدن  و  واسطه است  به يك  نياز 
اينجا به آن نقطه، بايد بيشتر تأّمل كرد. اآلن 
يكي از مشكالت حوزه، همين است كه براي 
اين فاصلة موجود، فكري نشده و بايد در اين 

زمينه، تحّولي جّدي اتّفاق بيفتد.

مي شود؛  مطرح  كاركردها  بحث  همين   در  تحّول،  بحث 
را  امروزه  برنامه هايي كه كاركرد  ادامه داشتن،  براي  نمي توان 
ندارند و قديمي هستند، ادامه داد؛ چون نهادهايي با كاركردهاي 
بهتر مثل دانشگاه ها، مي آيند و آن اهداف را انجام مي دهند و 

به نتايج بهتري مي رسند.

خشت اّول: براي جبران ضعف كاركرد، چه راهكارها 
و استراتژي هايي را بايد در پيش گرفت؟

قسمتهايي كه نياز بيشتري به سرمايه گذاري دارند و بايد 

روي آنها كار شود، ابعاد گسترده  اي دارند كه شناخت و بررسي 
كه  مهّمي  نكات  از  غير  مي برد.  زيادي  زمان  آنها  تحليل  و 
اشاره كردم -مانند استفاده از دستاوردهاي زمان جديد- موارد 
مهّم ديگري نيز باقي مي ماند كه بنده در اين فرصت به بعضي 

از آنها اشاره مي كنم.
به  و  بپردازد  آن  به  بايد  حوزه  كه  مهّمي  مسائل  از  يكي 
عنوان يك نكتة استراتژيك كلّي، بايد بر آن تأّمل كند، مسئلة 
ارتباط حوزه و دانشگاه است كه در يكي دو دهة اخير، مطرح 
 شده است. حضرت امام )ره(، به عنوان فقيهي كه نه فقط در حوزه 
نشسته و در علم فقه كار كرده باشد؛ بلكه به عنوان فقيهي كه 
حكومت را در دست گرفت و مشكالت را از نزديك لمس كرد، 
در اواخر عمر شريفشان، دربارة ارتباط حوزه و دانشگاه، مسائلي 
را بيان كردند؛ از جمله اينكه علوم حوزوي، بيشتر صبغة نظري 
و تئوريك و فلسفي دارند؛ در حالي كه علوم دانشگاهي بيشتر 

متمايل به بحثهاي عيني و تجربي هستند.
شايد ايشان راه حّل خيلي از مشكالت را در وحدت و ادغام 
با  حوزه  تئوريك  رويكرد  اينكه  مي دانستند؛  رويكرد  دو  اين 
رويكرد تجربي و عينّيت گراي دانشگاه  جمع شود تا از نتيجة 
تركيب اين دو، محصول بابركتي به وجود آيد كه بتواند خيلي 

از مشكالت جامعه را حلّ كند.
در اين زمينه، هنوز كاري جّدي انجام نشده و تحّولي مؤثّر 
در پيش گرفته نشده  و نه حوزه و نه دانشگاه، راهكار مناسبي 

براي جمع اين دو رويكرد، ارائه  نداده اند!
در  مبـاحث،  از  توّجهي  قابل  بخشهاي  در  حوزه  هنوز 
همان مسير سابق حركت مي كند؛ مثاًل بحثهاي فلسفي ما، بر 
خالف فلسفه هاي غرب، كاماًل نظري  است و معطوف به حّل 
مشكالت نيست. بيشتر فلسفه هاي غربي -با اينكه علم فلسفه 
هستند، نه علم تجربي- فلسفـه هاي مضاف اند كه مي خواهند 
مشكالت عيني را حـلّ كنند؛ ولي فلسفه هاي ما، بيشتر در حّد 

بحثهاي الهّيات و بحثهاي كلّّيات، متمركز شده است.
تعاليم  اساس  بر  ما  فقهاي  نيز همين طور است؛  فقه  علم 
اين  بيان مي كنند؛ ولي  را  كتاب و سّنت، احكام كلّي خداوند 
كار تا رسيدن به حّل مشكالت عملي جامعه، فاصله دارد! در 
گذشته، حوزه كاري به ادارة حكومت نداشت و طبعًا از حوزه، 
انتظاري هم نبود؛ ولي اآلن اين انتظار به وجود آمده كه حوزه 
با  نحوي  به  حوزه  امروزه،  باشد.  نيازها  اين  پاسخگوي  بايد 
ادارة حكومت ارتباط پيداكرده و به سؤالهاي حكومتي مرتبط 
شده كه از آن، انتظار پاسخگويي مي رود و چه بخواهد و چه 
نخواهد، پاسخ دادن به اين سؤاالت، جزء وظايف و رسالت حوزه 
قرار گرفته است؛ ولي اگر ما با دّقت زيادي هم به حكم خداوند 
رسيديم و بهترين مجتهدان را هم پرورش داديم كه حكم كلّي 
خداوند را به دست بياورند، هنوز تا مرحلة عمل، فاصله وجود 

دارد!
اگر حكم خداوند دربارة ربا را با تمام شرايط و استثنائات به 
دست بياوريم، آيا براي ادارة بانك، به عنوان يك نياز فعلي، 
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پاسخگو هست يا نه؟ آيا به فرض اينكه حكم كلّي را به دست 
بياوريم، مي توانيم بگوييم كه با اين حكم، بانك را اداره  كنيد؟! 
براي  و  است  واسطه  يك  به  نياز  و  نيست  اين گونه  قطعـاً  
رسيدن از اينجا به آن نقطه، بايد بيشتر تأّمل كرد. اآلن يكي 
موجود،  فاصلة  اين  براي  كه  است  از مشكالت حوزه، همين 

فكري نشده و بايد در اين زمينه، تحّولي جّدي اتّفاق بيفتد.
مطرح  عمل  و  نظرّيه  بحث  عنوان  تحت  مطلب،  اين 
مي شود؛ اينكه چگونه ما نظرّيه ها را در مرحلة سياست گذاري 
قابل  و  استفاده كرد  آنها  از  بتوان  عمل  در  كه  تنظيم كنيم 

پياده كردن باشد.

خشت اّول: اين فاصلة مرحلة نظر تا عمل، چقدر در 
مباحث حوزوي جّدي است؟

اگر بخواهيم عملّياتي تر بحث كنيم و فقط كلّي گويي نكنيم، 
در علم اصول فقه، باب وسيعي به نام تعادل و تراجيح وجود 
دارد كه روي آن خيلي كار شده است و بحثهايي غني  در آن 
وجود دارد كه فقها با آن، مشكالت فقهي تعارض روايات را 
علم  در  نيز  تزاحم  نام  به  ديگري  اصطالح  اّما  مي كنند.  حّل 
اصول مطرح مي شود؛ ولي چقدر در اين زمينه كار  شده است؟ 
در كجا بايد از آن استفاده كرد؟ اگر تزاحم پيش آمد، چه بايد 
كرد؟ به اين موضوع در بحثهاي رايج حوزه، كمتر بها داده شده 

و بحثهاي پراكنده اي انجام شده است.

يكي از عوامل اصلي رشد علم، ايجاد سؤال 
حركت به  را  محّقق  يك  كه  است  جديد 

 

در مي آورد تا در آن زمينه كار كند. علوم جديد 
هم، اين اثر را دارند كه ما را با سؤاالت جديد 
فكري  خاّص  قالب  يك  از  و  مي كنند  آشنا 
سؤال،  ايجاد  از  پس  هم  ما  مي  كنند؛  خارج 
دوباره به كتاب و سنّت بر مي گرديم و براي 
اين سؤال جديد، جواب پيدا مي كنيم كه خود 
توليد  بسا،  چه  و  علم  توليد  باعث  كار،  اين 

نظريّة جديد علمي مي شود.

به  مربوط  كه  تراجيح  و  تعادل  باب  برخالف  تزاحم،  باب 
مقام  در  بيشتر  بود،  خداوند  كلّي  حكم  كشف  و  نظرّيه  مقام 
عمل مطرح مي شود؛ مثاًل اگر دو نفر در حال غرق شدن هستند 
و مكلّف يكي از آن دو را مي تواند نجات دهد، چه بايد كند؟ در 
اينجا بحث تزاحم مي گويد ابتدا ببينيد امكان نجات كدام يك 
بيشتر است و اگر مساوي است، ببينيد كدام يك اهّم است و 

قاعدة اهـّم و مهـّم مطرح مي شود.
اصاًل نوع بحث و قواعد باب تزاحم با باب تعادل و تراجيح، 
قاعدة  و  تمّكن  و  قدرت داشتن  بحث  اينجا،  در  مي كند؛  فرق 
اهّم و مهّم مطرح است؛ ولي در باب تعارض، بحث اهّم و مهّم 
نيست؛ بلكه مي گويند اصدق كدام است؟ روايت مشهورتر كدام 

است؟ روايتي را كه موافق تقّيه يا مخالف كتاب است يا مربوط 
به عاّمه است، رها  كنيد و ... .

در باب عمل و پياده كردِن احكام كلّي است كه در خيلي 
نشان  را  خود  ابهام،  نقاط  و  مي شويم  روبه رو  چالش   با  موارد 
مي دهد و تزاحم مطرح مي شود؛ چون اجراي همة احكام با هم، 
پيچيدگي و در هم آميختگي پيدا مي كند و همين جاست كه 
بحث تزاحم و اهّم و مهّم و بحث عناوين ثانوي پيش مي آيد.

اصطالح حكم ثانوي، در مقام عمل مطرح مي شود؛ مثاًل 
اينكه  با  سيگاركشيدن  تقليدي  مي گويد  مرجع  استفتائي،  در 

حكم اّولّيه اش جواز است؛ ولي اشكال دارد.
ما  بزرگان  و  فقها  و  حركت كند  سمت  اين  به  حوزه  بايد 
قواعد اين بحث را مقداري منّقح تر كنند. كارهايي كه تا اآلن 
بحثهاي  آخر  در  صدر  شهيد  مثاًل  پراكنده  است؛  انجام شده، 
به طور گسترده  ولي  باز كرده؛  تزاحم  براي  را  بابي  اصولش، 
اين بحث و  اين باب كار نشده است؛ مثاًل روي مشكالت  بر 
تشخيص اهّم و مهّم، كار نشده؛ اينكه اهّم چيست و چگونه 

آن را تشخيص دهيم؟
بر  چقدر  ولي  دارد؛  وجود  ارزشي  نظام  يك  ما  دين  در 
همة  آيا  شده است؟  كار  ارزشها  مراتب  سلسله  و  طبقه بندي 
يا  خوب اند؟  رده  يك  در  خوب اند،  گفته  اسالم  كه  چيزهايي 
همة چيزهايي كه گفته بَدند، در يك رده و مرتبه بَد هستند؟!

با قانون ديگر تزاحم پيداكرد و بين دو قانون  اگر قانوني 
مهمّ تر  كدام يك  بفهميم  كه  داريم  چارچوبي  آيا  شّك كرديم، 
همين  نبود  خاطر  به  كرد؟  آن  فداي  را  ديگري  بايد  و  است 
چارچوِب تعريف شده است كه گاهي در بحثهاي مربوط به مقام 
عمل و تزاحم احكام و بحث عناوين ثانوّيه، يك فقيه چيزي 

مي گويد و فقيه ديگر، چيـزي بر عكس او بيان مي كند!
ما توّقع نداريم كه به يك توافق كلّي در همة بحثها برسيم؛ 
قواعد  در  كه  توافقي  -مانند  نسبي  توافق  يك  به  بايد  ولي 
اصولي وجود دارد- برسيم؛ به يك توافق نسبي كه طبقه بندي 
را  ارزشها  بين  حكومت  و  مشّخص كند  را  ديني  ارزشهاي 
تعيين نمايد؛ مثاًل بگويد تا زماني كه اين ارزش هست، نوبت به 

ديگري نمي رسد و در مقام تزاحم، بايد اين را مقّدم كرد.
آن  به  تحّول  در بحث  بايد  مهّم ديگري كه حوزه  محور 
بحث  در  كه  همان طور  است.  جديد  علوم  به  توّجه  بپردازد، 
ضرورت تحّول عرض كردم، بخش مهّمي از تحّول، به خاطر 
از آنجا كه موضوع علوم اجتماعي و  تغييرات بيروني است و 
علوم تجربي جديد، پرداختن به بحثهاي بيروني است، آنها با 
وقت  گذاشتن بر اين موضوعها -با َصرف نظر از نقايصشان كه 

خود بحث مستقلّي است- قطعًا پيشرفتهاي زيادي كرده اند.
درست است كه اين علوم نواقصي دارند و مباني فلسفي  و 
ارزشي  آنها اشكال دارد؛ ولي حّداقّل كاري كه اين علوم براي 
مؤثّرند،  هم  ما  تحّول  در  جهت  اين  از  و  مي دهند  انجام  ما 

سؤاالت جديدي است كه براي ما ايجاد مي كنند.
علم  از  محدود  سطحي  در  علوم،  اين  به  توّجه  بدون  ما 
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ركود  كشيده  به  كه  مي مانيم  باقي 
مي شويم و همان معلومات قديمي 
در  فقط  و  مي گيريم  اساتيد  از  را 
اين رو،  از  و  تأّمل مي كنيم  همانها 
سريعي  رشد  شاهد  حوزه  در 

نخواهيم بود.
يكي از عوامل اصلي رشد علم، 
يك  كه  است  جديد  سؤال  ايجاد 
محّقق را به حركت در مي آورد تا در 
علوم جديد هم،  كار كند.  زمينه  آن 
اين اثر را دارند كه ما را با سؤاالت 
جديد آشنا مي كنند و از يك قالب 
خاّص فكري خارج مي  كنند؛ ما هم 
پس از ايجاد سؤال، دوباره به كتاب 
اين  براي  و  مي گرديم  بر  سّنت  و 
مي كنيم  پيدا  جواب  جديد،  سؤال 
توليد علم  باعث  اين كار،  كه خود 
و چه بسا، توليد نظرّية جديد علمي 

مي شود.

برابر  در  چرا  اّول:  خشت 
وقتي  كه  دارد  موانعي وجود  تحّول خواه،  هميشه  جريان 
خود از  واكنشهايي  مي آيد،  پيش  تحّول  از  صحبت 

 

نشان مي دهند و مانع تراشي هايي  مي كنند؟
مانع تراشان  وجود  مسئلة  اصالح گرايانه،  كارهاي  همة  در 
به اصطالِح  تقابل ديدگاه ها و  بوده و هميشه  تاريخ  در طول 
مخالِف  و  محافظه كار  و  سّنت گرا  ديدگاه هاي  جامعه شناسي، 
تحّول، در برابر تحّول خواهان وجود داشته است. بخشي  از اين 
مخالفتها، به بي اعتمادي و باورنداشتن ايده هاي تحّول خواهان 
كه  است  مبهمي  آيندة  خاطر  به  هم  بخشي  و  مي گردد  بر 

تحّول گرايان دنبال مي كنند.

سالهاي  طول  در  حوزه  كه  است  درست 
كه  است  مهّم  اين  ولي  داده؛  جواب  گذشته 
زمان،  هر  در  آيا  داده است ؟  جواب  چطور 
توانسته به موقع، جواب مناسب  ارائه  دهد يا 
يا  و  داده  دير  را  بعضي جوابها  بسا،  نه؟ چه 

بهتر مي توانسته جواب دهد.

گاهي بعضي ها نگاه تقّدس گرا دارند و مي گويند اين روشها 
و كارهاي سّنتي، قداست دارند و به آنها عنايتي است و به اين 
ساختار موجود، نبايد دست زد و گاهي بعضي ها بدبين هستند و 

مي گويند منشأ تحّوالت، ديني نيست و منشأ بيروني  دارد.

خشت اّول: يكي از داليل مخالفان تحّول، اين است 

عاّلمه هاي  و  بزرگ  علماي  هزارساله،  اآلن، حوزة  تا  كه 
اين  كارايي  دليل  امر،  همين  و  داده  پرورش  را  زيادي 

سيستم است.
بايد  و  نيست  است و هم درست  اين مطلب، هم درست 
توضيح داده شود. با اين دسته از مخالفان تحّول، بهتر مي توان 
قضّيه  به  قدسي  و  ارزشي  نگاه  كه  آنهايي  تا  شد  بحث  وارد 

دارند؛ چون آنها اصـاًل طرز فكر و منطقشان فرق مي كند.

يكي از جاهايي كه دچار آفت هستيم، سيستم 
قسمت،  اين  در  ما  است.  حوزه  تبليغي 
ضعفهايي داريم و هنوز اين سيستم، به شكل 
قابل قبولـي متحـّول نشده است. بر فرض كه 
ما به طـاّلب آموزش داديم و محّققـان خوبي 
هم تربيت كرديم؛ ولي براي ارتباط با مردم، 
نياز به آشنايي با شرايط اجتماع و مخاطبان 

نيز  هست.

اصل اين اّدعا كه شما مي فرماييد، اشكالي ندارد و شايد اگر 
ما با نگاه كالن به كلّّيت عملكرد حوزه نگاه كنيم، اين حرف 
صحيح باشد. درست است كه حوزه در طول سالهاي گذشته 
جواب داده؛ ولي اين مهّم است كه چطور جواب داده است ؟ آيا 
در هر زمان، توانسته به موقع، جواب مناسب ارائه  دهد يا نه؟ چه 
بسا، بعضي جوابها را دير داده و يا بهتر مي توانسته جواب دهد.

اصل اينكه حوزه جواب داده، درست است؛ ولي فرق است 
بين اينكه يك نياز فوري و حياتي را سريع پاسخ دهد با اينكه 
جواب آن را مثـاًل 50 سال به تأخير بيندازد و خداي نكرده اتّفاقي 

در اين مّدت بيفتد كه ديگر  كسي جواب آن را قبول نكند.

از  غير  سازمان،  اين  در  شما،  نظر  به  اّول:  خشت 
مانند فاصلة مقام نظر و عمل،  خألهاي تعليم و تربيت، 

چه خألهاي ديگري وجود دارد؟
يكي از جاهايي كه دچار آفت هستيم، سيستم تبليغي حوزه 
است. ما در اين قسمت، ضعفهايي داريم و هنوز اين سيستم، به 
شكل قابل قبولي متحّول نشده است. بر فرض كه ما به طاّلب 
براي  ولي  تربيت كرديم؛  هم  خوبي  محّققان  و  آموزش داديم 
اجتماع و مخاطبان  با شرايط  آشنايي  به  نياز  با مردم،  ارتباط 
نيز هست كه آشنايي مبلّغان با علوم و تكنولوژي هاي جديد، 
خيلي مي تواند در اين زمينه مؤثّر باشد. در مقام نظر، آشنايي 
با روشها و  با اين علوم و نظرّيه ها، و در مقام عمل، آشنايي 
تكنيك هايي مانند روشهاي تعامل با ديگران، مي تواند كارايي 

تبليغ ما را افزايش دهد.
عالوه بر يادگيري فنون ارتباط با مردم در اين علوم، خود 
با  آشنايي  يعني  است؛  مهّم  ما  براي  علوم هم،  اين  محتواي 
محتواي آنها، طاّلب را با مباحثي غير از بحثهاي حوزوي هم 

آشنا مي كند كه در شناخت نياز مخاطبان  مؤثّر است.



شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح      خشت اّول     69

اينكه اآلن جامعه به كدام سمت حركت مي كند؟ فضاي 
فكري مخاطب ما چيست؟ چگونه بايد با او ارتباط برقرار كرد؟ 
اين مطالب را كه كتابهاي درسي به ما ياد نمي دهند؛ بنابراين، 
مقدار زيادي از اين مسائل را با آشنايي با علوم جديد در مباحث 

علوم اجتماعي، مي توان جبران  كرد.
داشته  وجود  گذشته  از  تبليغ،  بحث  در  كه  ديگري  نكتة 
و هنوز هم گمان نمي كنم به طور اساسي دربارة اين مسئله 
فكري شده باشد، اين است كه اين امر، مقداري به مسائل مالي 

و اقتصادي گره خورده و جنبه هاي ماّدي پيدا كرده است.
با علم خود روزي مي خورد،  روايات، كسي كه  بعضي  در 
لعن شده و يا تعابير ديگري در مورد او به كار رفته است؛ البّته 
فقهي كه يك  بحثهاي  مانند  را  اين مسئله  است كه  درست 
مي كنند  توجيه  عملي،  و  عيني  بحث  و يك  دارد  كلّي  بحث 
و  مي كند  بيان  را  مسئله  كلّي  روايات، حكم  اين  مي گويند  و 
روايات هم  در خود  و  نيست  علم  به  مستأكل  منظور، مطلق 
از روي ميل خود كمكي  كردند، اشكال  اگر مردم  هست كه 
ندارد؛ ولي به نظرم، اين كار در جاهايي، نمود خوبي ندارد و 
گاهي خدايي نكرده اين  تلّقي پيش مي آيد كه اينها دنبال منافع 

ماّدي هستند.
در  خداوند  استفاده كنيم،  بخواهيم  هم  قرآن  آيات  از  اگر 
مي كند.  مطرح  را  مردم  از  پيامبر  اجرت نگرفتن  زيادي،  آيات 
فَُهْم ِمْن َمْغَرٍم  به نظر من، خداوند با تعبير »أْم تَْسئَُلُهْم أْجراً 
اي  كه  اشاره  مي كند  روان شناختي  نكتة  يك  به  ُمْثَقلُوَن«، 
مي  خواستي،  اينها  از  اجري  زحماتت،  برابر  در  تو  اگر  پيغمبر! 
براي اينها سخت بود و احساس سنگيني مي كردند. خداوند با 
استفهام انكاري مي فرمايد: »مگر تو چيزي از آنها خواستي كه 

اين گونه احسـاس سنگيني مي كنند؟!«
در قسمت تربيت طاّلب هم، خألهاي زيادي داريم و هر 
چه جلوتر مي رويم، احساس مي كنيم كه مشكالت اين قسمت، 
بيشتر مي شود. در گذشته براي طلبه هاي نجف، شايد صدها 
درس اخالق در حوزة علمّيه بود كه اآلن يك درس اخالق 
آموزش،  ِصرف  با  پيداكرد.  مي توان  سختي  به  هم  را  خوب 
مسئلة  براي  بايد  ايفاكرد؛  را  حوزه  اصلي  رسالت  نمي توان 

تهذيب هم فكري كرد.
براي تربيت، دو الگوي كلّي وجود دارد؛ يكي روش مستقيم 
است كه ما بحثهاي نظري اخالق را آموزش بدهيم و فضايل و 
رذايل اخالقي را به طور مستقيم به افراد ياد بدهيم و بعد هم، 

به مردم منتقل كنيم و آنها را انذار نماييم؛ »لِيُْنِذُروا قَْوَمُهْم«.
آن  به  ما  و  است  كارآمدتر  كه  تربيت  مؤثّرتِر  شكل  ولي 
خيلي نياز داريم، تربيت غيرمستقيم است. اين نوع تربيت، به 
به  طاّلب  از  خيلي   هم،  قديم  در  و  است  الگوپذيري  شكل 
اين صورت در حوزه ها تربيت مي شدند. حتمًا در درس اخالق 
شركت نمي كردند؛ بلكه مراوده اي كه با اساتيد داشتند، باعث 
مي شد كه تحت تأثير قرارگيرند و نحوة تعامالت و حرف زدن 
را مردم  روش،  همين  با  و  تغيير كند  آنها  صحبت  كردن   و 

تربيت مي كردند و بر آنها مؤثّر بودند.

و  آفتها  چه  سؤال،  آخرين  عنوان  به  اّول:  خشت 
آسيبهايي، خود جريان تحّول گرا را تهديد مي كند؟

را تهديد مي كند،  بزرگ ترين آسيبي كه جريان تحّول گرا 
انقطاع از بدنة سّنتي حوزه است. درست است كه واردشدن در 
ايجاد  ولي  است؛  الزامي  حوزه  براي  جديد،  علوم  عرصه هاي 
انقطاع از بدنة سّنتي حوزه، خطر بزرگي است كه اين جريان را 
تهديد مي كند. اگر برنامه هاي ما بر اساس مباني درست نباشد 
و حرفهايي سطحي بزنيم، صدماتي به وجود مي آيد كه شرايط 

را از وضعّيت فعلي هم بدتر مي كند.
اقدام  سطحي نگري  با  و  باشد  محكم  تحّول،  مباني  بايد 
نشود؛ از اين رو، بايد نيروهاي تحّول گرا، ارتباط و پيوند خود را 
با بدنة اصلي حوزه كه مراجع و بزرگان هستند، قطع  نكنند و با 

ارتباطي قوي با بزرگان، مبنايي كار كنند.
به تعبير مقام معّظم رهبري، تحّول يا از بيرون است يا از 
درون؛ خطري كه اآلن حوزه را تهديد مي كند، سوق پيدا كردن 
از  نمونه، تحّول  براي  بيرون است.  از  حوزه، به سمت تحّول 
از  خارج  در  كه  را  علومي  ما  يعني  علمي،  مباحث  در  بيرون 
با  حّتي  اگر  و  دهيم  قرار  مبنا  و  اصل  به دست آمده اند،  حوزه 
و  بپنداريم  درست  را  آنها  نبودند،  سازگار  هم  روايات  و  آيات 

اتّخاذ  كنيم.

تحّول گرا  جريان  كه  آسيبي  بزرگ ترين 
سنّتي  بدنة  از  انقطاع  مي كند،  تهديد  را 
در  واردشدن  كه  است  درست  است.  حوزه 
الزامي  حوزه  براي  جديد،  علوم  عرصه هاي 
است؛ ولي ايجاد انقطاع از بدنة سنّتي حوزه، 
تهديد  را  جريان  اين  كه  است  بزرگي  خطر 
مباني  اساس  بر  ما  برنامه هاي  اگر  مي كند؛ 
بزنيم،  سطحي  حرفهايي  و  نباشد  درست 
از  را  شرايط  كه  مي آيد  وجود  به  صدماتي 

وضعيّت فعلي هم بدتر مي كند.

ولي تحّول از درون، بر عكس تحّول از بيرون است؛ يعني 
از بيرون، سؤالها و ديدگاه هاي جديد را مي گيريم؛ ولي بر آنها 
اعتماد نمي كنيم و از متون خود -قرآن و روايات- جواب آنها 
را مي دهيم. چه بسا، علماي قبلي با اين ديد به اين مسئله نگاه 
 نكرده باشند؛ بنابراين، اين كار باعث مي شود كه ما بگرديم و 
از درون همين  قواعد كلّي كتاب و سّنت، جواب آن مسائل را 

پيدا كنيم.
و  باشد  سّنتي  مبناي  همان  بايد  تحّول،  نوع  اين  مبناي 
حوزه  اصلي  بدنة  و  تحّول گرايان  بين  ارتباط  كه  اينجاست 
-مراجع و بزرگان- مشّخص مي شود. ما بايد از آنهايي كه در 

اين زمينه استخوان ُخردكرده اند و ُمـاّل شده اند، استفاده كنيم.
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محروم از تماشا
گر چه در آزار از اين زنداِن َوهم آلوِد تنگم

با تو هستم گر همه خاكستر پرواز رنگم
اين چنين افتاده در گل، مانده بر ساحل، َمبينم
گر به ساحل، گر به دريا، هر كجا باشم نهنگم

بي طراوت، شعله رفتار، آب در آتش نهانم
صلـِح پنهان مانده در غوغاي جان فرساي جنگم

در فرو بستم به روي خودنبودن تا نباشد
سهمي از سوداي نامم، بيمي از غوغاي ننگم

آخرين موعود من! با من مدارا كن؛ مدارا
گر چه برگي بي شتابم، گر چه مرگي بي درنگم

باز از آيينه تا من، برزخي گسترده دامن
پاي تا سر چشم و محروم از تماشا همچو سنگم

يوسف علي ميرشـّكاك

نم نِم باران اميدشعر
روبه رويم كوهيست!

تكيه ام بر تَِل كاه
بر سـرم ســاية آوارة ابر
بر دلم نَم نَِم باراِن اميد؛

كه تو روزي نه چنان فاصله دار
مژده بـر قلّة كوه خواهي بود

آفتابي كه مرا،
در ته تيره ترين ساية خواب

شست وشويي دهد از بركت نور!
*

نه چنان فاصله دار،
روزي،

من تو را خواهم ديد.
حميد رفيعي
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مقيّد و مطلق
دل بـاخـته و شيفـتة حــق نـشود جاني كه ز نـور عقـل، مشتق نشود  
آن دل كه مقّيد است، مطلق نشود دل بسته به دنيا، ز كرامت دور است  

مقّدمات
در خـارِج راه، ره سپـرديـم؛ افسـوس دردا كه فريب نَْفس خورديم؛ افسوس 
وز سطح به عمق، ره نبرديم؛ افسوس عمـري به مقّدمـات مشغـول شـديم 

تجزيه و تركيب
دلـها ز ريـا و ريب، تهـذيب نـشد در مجلس دل، خلوص تصويب نشد  
يك مرتبه هم، تجزيه تركيب نشد گفتيم بسي سخن؛ ولـي متِن عمـل  

استصحاب
محكوم به حكم مّيت و مرداب اند صد فجر دميد و همچنان در خواب اند 
در حـادثه هـا تـابع استصحـاب اند آنـان كـه به اصـل عافيت معتقـدنـد 

جواد محّدثي

حاضر و غائب
حضور تو پيداست؛

من غائبم.
آيا اميد ظهوري هست؟

در لحظه هاي خلوت شبها
در بقعه هاي غربت صحرا،

در پاي بوته ها، حضور مالمت، حضور ِمهر تو را احساس كرده ام.
تو رنج نسلها را

از تاول كوير،
از بغض ابر نشانم دادي

همراه هر تازيانه و هر فرياد،
در كنار هر گلوله و هر قطره قطرة خون

پا به پاي هر آرزوي خسته و رنج تازه، تو را ديدم؛
اي آسمان شهادت

اي حضور مداوم
در تو چگونه آسمان آسمان، ابرهاي غم مي بارند و تو آرامي!

علي صفائي حائري

حكمت شرقي
اي كه معماِر نگاِه تو خرابم كرده است
دل بيدار تو، بيگانه ز خوابم كرده است
مي ُگدازد شب اگر، از نََفِس صادق من

هم از آن روست كه ُهرِم تو مذابم كرده است
ُسرخ رودي كه ز دريـاي دلت مي جوشد
ايمن از ُخدعة بي رنگ سرابم كرده است

من همان خاِك زمين گيِر پريرم، كه امروز
آتش عشق تو، هم مشرب آبم كرده است
بعد از اين، منطِق خوابم نََبرد راه به دل

حكمت شرقي چشِم تو ُمجابم كرده است
ـّدحسن حسيني سي
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نياز به تحّرك اجتهاد
و نهضت قانون گذاري

به جهان  مستقيمًا  و  تسّنن صورت گرفت  اهل  ميان  در  اجتهاد،  باب  سّد 
شيعه مربوط نبود؛ اّما خواه  ناخواه در جهان شيعه نيز اثر نامطلوب گذاشت. در 
فقه شيعه پس از قرن هفتم، بينشها و ديدهاي عميقي پيدا شده و در بعضي 
قسمتها، تحّوالت وسيعي رخ داده است. در عين حال، نمي توان انكاركرد كه 
در اين سيستم فقهي نيز تمايل به طرح مسائل به صورت هفت قرِن پيش و 
گريز از مواجهه با مسائل مورد احتياج روز، و بي ميلي به كشف طريقه هاي نوتر 

و عميق تر، به شكل واضحي ديده مي شود.
طبقة  اصطالح  به  و  جوانان  ميان  در  تأّسف،  كمال  با  اخير،  قرون  در 
روشن فكر مسلمان، تمايالت در جهت غرب گرايي و نفي اصالتهاي شرقي و 
اسالمي و تسليم و تقليد دربست از ايسم هاي غربي پديد آمده است و بدبختانه 
كه  مي شود  احساس  خوشبختانه  ولي  است؛  گسترش  حال  در  گرايش  اين 
طليعة يك بيداري و آگاهي در برابر اين گونه تمايالت كوركورانه و خواب آلود 

آشكار مي شود.
ريشة اين گمراهي خواب آلود، تصّور غلطي است كه آن گروه، به اصطالح 
از جنبة دگماتيك مقّررات اسالمي در اذهان خويش دارند. عدم تحّرك اجتهاد 
در طي قرون، به اين تصّوراِت غلط كمك كرده است. وظيفة مسئوالن و هاديان 
قبيل گرايشهاي  اين  برابر  در  به شكل منطقي،  قوم است كه هر چه زودتر 

ناصواب بايستند.
نبايد  كه  چيزي  نيست.  پوشيده  كسي  بر  جريان،  اين  عوامل  و  علل 
جهان  بر  اخير  قرون  در  كه  فكري  ركود  و  جمود  كه  است  اين  كتمان كرد، 
اسالم حكم فرما شد و مخصوصًا باز ايستادن فقه اسالمي از تحّرك و پيدايش 
روح تمايل و نگرش به گذشته و پرهيز از مواجهه با روح زمان، يكي از علل 

اين شكست به شمار مي رود.
نهضت  يك  به  نيازمند  ديگر،  وقت  هر  از  بيش  اسالم  جهان  امروز 
تعليمات  از عمق  و همه جانبه  و وسيع  نو  ديد  با يك  كه  است  قانون گذاري 
پاي  دست  و  از  غربي،  فكري  استعمار  ريسماِن  اين  و  ريشه بگيرد  اسالمي 

مسلمانان باز شود.
مطّهري، مرتضي؛ ختم نبّوت، صص 199-198

تأّمل- 8
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جريان سنّتي بايد 
حركت جوهري 

پيدا كند
ويژگي هاي جريان اصيل  تحّول خواه، در نشستي با 

حّجت االسالم و المسلمين خسروپناه

اشاره:
عبدالحسين خسروپناه، متولّد 1345، دكتراي كالم اسالمي از مؤّسسة كالم 

امام صادق)ع(.
مدّرسيان،  ـّن نژاد،  تدي قاضي دزفولي،  آيات  حضرات  سطح:  دروس  اساتيد 

سبط شيخ انصاري.
ورود به حوزة علمّية قم، 1368.

فاضل لنكراني،  عظام  آيات  حضرات  اصول:  و  فقه  خارج  دروس  اساتيد 
وحيدخراساني و ...

ـّن نژاد، حسن زاده آملي، جوادي آملي،  اساتيد فلسفه و تفسير: حضرات آيات تدي
مصباح يزدي، سبحاني، انصاري شيرازي.

مركز  فلسفه  اصطالح نامة  پژوهشي  مديرّيت  پژوهشي:  و  اجرايي  سوابق 
مطالعات و تحقيقات دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمّيه، مديرّيت ادارة پژوهشي 

نهاد مقام معّظم رهبري در دانشگاه ها و ... .
ايشان هم اكنون مديرّيت گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي 

را بر عهده دارند.
ـّت مدني،  كتابهاي كالم جديد، اصطالح نامة فلسفه، جامعة مدني و حاكمي
جامعة  دين،  از  بشر  انتظارات  حكومت،  و  شريعت  پرتو  در  مصلحت  گفتمان 
علوي در نهج البالغه، گسترة شريعت، پلوراليزم ديني و سياسي، قلمرو دين و 

اخالق در قرآن، از جمله آثار ايشان است.
چندي قبل با توّجه به بيانات مقام معّظم رهبري، يك جلسة سخنراني از 
حّجت االسالم و المسلمين خسروپناه در مدرسة علمّية معصومّيه ترتيب داده شد 

كه متن آن را با اندكي تلخيص، مالحظه مي فرماييد.
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بين روشن فكري ديني -كه رهبري مي فرمايد- با روشن فكري 
هستيم،  روبه رو  آن  با  دانشگاه ها  در  ما  امروزه  كه  متعارفي  ديني 

تفاوت است؛ لذا رهبري خيلي بر عنصر تحّول تأكيدكردند.
اسمي  بايد  است،  انقالب  نظام  جريان  تعبيري  به  كه  جرياني 
ناب  جريان  كه  آفتهايي  و  آسيبها  از  يكي  من،  نظر  به  داشته باشد. 
انقالب دارد، اين است كه نام ندارد؛ يعني آيا جريان ما، يك جريان 
بعضي ها  است؟  روشن فكري  جريان  يك  اينكه  يا  است؟  سّنتي 
مي گويند ما جريان سّنتي هستيم؛ ولي جريان سّنتي، مؤلّفه هايي دارد 
روشن فكري هستيم؛  ما جريان  برخي هم مي گويند  نداريم.  ما  كه 

ولي بعضي مؤلّفه هاي روشن فكري را نيز نداريم.
شرايطش  و  دقيق  مؤلّفه هاي  با  را  عنواني  بايد  حال،  هر  به 
ويژگي هاي  هم  و  شود  روشن  خودمان  جايگاه  هم  كه  ذكركنيم 
بينشي، َمنشي و ُكنشي اين جريان روشـن شود تا اگر خواستيم اين 
بگوييـم  و  اّطالع رساني كنيم  درست  بتوانيم  معّرفي كنيم،  را  جريان 

مؤلّفه هاي فكر و انديشة ما اينها هستند.

دغدغه اش  تحّول گرا،  ديني  روشن فكري  جريان 
بلكه  مدرنيزم؛  نگفتم  است...  مدرنيته  دنياي 
عرض كردم دنياي مدرنيته؛ دنيايي كه پرسشهاي 
متعّددي را براي ما به وجود آورد. علم جديد، جزء 
جزء  صنعت،  و  جديد  تكنولوژي  دنياست؛  همين 
همين دنياست؛ همچنين تحّوالت بسياري كه بـه 
ويژه در دو قرن اخير، به وجود آمده و مرتّبـاً هم 

در حال تحّول زيادتري است.

از ما سؤال كرد: »مانيفست  اين خيلي مهّم است كه اگر كسي 
دارد؟«،  اصولي  و  مباني  چه  اسالمي  انقالب  اين  چيست؟  انقالب 
به طور مدّون پاسخش را بدهيم. متأّسفانه پس از بيست سال كه از 
انقالب گذشته، هنوز اينها مدّون نشده؛ هنوز روشن و شّفاف و واضح 
نشده است. بنابراين، من با توّجه به مطالعاتي كه از بيانات مقام معّظم 
رهبري داشتم، به نظرم رسيد عنوان روشن فكري ديني تحّول گرا يا 
روشن فكري ديني تمّدن گرا مي تواند اصطالح و واژة مناسبي براي 

اين جريان باشد.
مقّدمتـًا عرض مي كنم كه اصطالح روشن فكري يا روشنگري، 
اصطالحي است كه با يك بار معنايي خاّصي در فرانسه و انگلستان 
زاييده شد. در قرن هجدهم، در فرانسه نهضتي پيدا شد به نام نهضت 
اين گالينت ِمنت يعني نهضت روشنگري؛ نهضتي كه معتقد بود عقل 
براي  بشر  كفايِت عقل  اين  كفايت مي كند.  مسائل  براي حّل  بشر 
كشف حقايق و شناخت انسان و طبيعت و بي نيازي بشر از وحي، از 
مؤلّفه هاي روشن فكري و روشنگري فيلسوفهاي فرانسه بود. بعدها 
واژة  برگشتند،  و  رفتند  فرانسه  به  تحصيل  براي  ايراني ها  كه  هم 
منـّورالفكر را مطرح كردند. لذا اصطالح روشـن فكري و منّورالفكري، 
زاييده  بيمار  رهبري،  معّظم  مقام  تعبير  به  كه  است  اصطالحي 

شده است.
اين بيماري روشن فكري و زايش بيمارگونة آن در ايران و آسيب 
معرفتي روشنگري در غرب، دليل نمي شود كه ما دست از اين واژه 
و اصطالح روشن فكري برداريم. ما بايد روشن فكري را به دو قسم 
حقيقي و غيرحقيقي تقسيم كنيم و آن وقت براي روشن فكري حقيقي، 
مؤلّفه هايي ذكركنيم. پس توّجه داشته باشيد كه واژة روشـن فكري يا 

روشنگري، در آغاز باِر معنايي مثبتي نداشته و يا حّداقّل با تئوري و 
مباني فكري و فلسفي ما همخواني و هماهنگي ندارد.

از  پس  كه  است  اصطالحي  ديني،  روشن فكري  اصطالح 
ابتدا  ايران،  در  يعني  شد؛  مطرح  ايران  در  سكوالر  روشن فكري 
و  بازرگان  آقاي  آن،  از  پس  و  بود  مطرح  سكوالر  روشن فكري 
آقاي طالقاني تقريبًا از نخستين شخصّيتهايي بودند كه در محدودة 
مثل  هم  كساني  فّعالّيت كردند؛  و  برداشتند  قدم  ديني  روشن فكري 
آقاي مطّهري و آقاي شريعتي، آن را دنبال كردند و بحث روشن فكري 
ديني را مطرح كردند. در واقع، روشن فكري ديني، جريـاني در برابر 
روشن فكري سكوالر بود. روشن فكري سكوالر، دقيقًا مانند نهضت 
مثل  كساني  ولي  شد؛  مطرح  ايران  در  هجدهم،  قرن  روشنگري 
مهندس بازرگان، دكتر سحابي، آيت اهلل طالقاني و آيت اهلل مطّهري 
آمدند و روشن فكري ديني را طرح كردند و در واقع، جرياني در مقابل 
مي خواهد  سكوالر،  روشن فكري  ارائه كردند.  سكوالر  روشن فكري 
ايراني  و  اسالمي  انحطاط جوامع  و  اجتماعي  آسيبهاي  و  دغدغه ها 
اعتقاد به خدا  از طريقي غيرديني حلّ كند؛ هر چند ممكن است  را 

هم داشته باشد.

همان ساختار فقهي كه در زمان محّقق حلّي بوده 
و در كتاب شرائع آمده، از طهارت تا ديات، همان 
ساختار را مي خواهند حفظ كنند؛ در حالي كه امروزه 
ما پرسشهاي متعّدد و فراواني داريم. امروزه ما با 
فقِه پزشكي روبه رو هستيم؛ با فقِه توسعه روبه رو 
چشم انداز  سند  مي خواهد  كه  نظامي  هستيم. 
بنويسد؛ نظامي كه مي خواهد برنامة پنجم توسعه 

را بنويسد، آيا نبايد داراي فقِه توسعه باشد؟ 

ما در اينجا، قصد داريم جريان روشن فكري ديني تحّول گرا -كه 
به نظر بنده، جريان مقام معّظم رهبري است- را بشناسيم. اينكه من 
عرض مي كنم جريان مقام معّظم رهبري، اجتهاِد خود بنده است و از 
ايشان استعالمي نكرده ام. تقريبًا هشت مؤلّفه و ويژگي از اين جريان 

يادداشت كرده ام كه خدمت شما عرض مي كنم.
ويژگي اّول اين جريان، اين است كه دغدغة كشف نسبت دين 
و مدرنيته، يا ما و غرب را دارد و از اين جهت، در برابر جريانهايي 
قرار مي گيرد كه چنين دغدغه اي را ندارند. ما اآلن جريانهايي داريم 
كه نسبت دين و مدرنيته، دغدغة آنها نيست؛ مثل جريانهاي عرفانِي 
آمده؛  فرقه هاي صوفّيه. همين عرفانهاي سكوالري كه  و  سكوالر 
مثـل اُشو و امثال آنها، يا فرقه هاي بومي صوفّيه كه از قديم در ايران 
ه، فرقة اهل حّق، يا  ـّ ه، فرقة گنابادي ـّ وجود داشتند؛ مثل فرقة ذهبي
فرقة قادرّيه در اهل سّنت؛ اينها كاري به دنياي جديد ندارند كه مثاًل 

در اين دو قرن اخير، چه تحّوالتي ايجاد شده است؟
مدرنيته  دنياي  تحّول گرا، دغدغه اش  ديني  جريان روشن فكري 
است. چرا ما آن جريان سّنتي را نمي پذيريم؟ چون جريان سّنتي، چه 
اهل سّنت و چه اهل تشّيع، دغدغة ميراث سّنتي را دارند و برايشان 
خيلي مهّم است كه فقه، سّنتي بماند؛ كالم و فلسفه، سّنتي بماند. 
ميراث سّنت و ميراث گذشته، چه در عرصة فقه، كالم، عرفان و چه 
برايشان  مدرن  دنياي  اّما  دارد؛  اهّمّيت  برايشان  فلسفه،  عرصة  در 
دغدغه نيست؛ ولي جريان روشن فكري ديني تحّول گرا، دنياي مدرن 
نگفتم  كه  بفرماييد  دّقت  دارد.  اهّمّيت  برايش  مدرنيته  و  معاصر  و 
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پرسشهاي  كه  دنيايي  مدرنيته؛  دنياي  عرض كردم  بلكه  مدرنيزم؛ 
متعّددي را براي ما به وجود آورد. علم جديد، جزء همين دنياست؛ 
تكنولوژي جديد و صنعت، جزء همين دنياست؛ همچنين تحّوالت 
بسياري كه به ويژه در اين دو قرن اخير، يعني قرن نوزدهم و بيستم، 

به وجود آمده و مرتّبًا هم در حال تحّول زيادتري است.
ميراث  دغدغة  تنها  سّنت،  اهل  و  تشّيع  اهل  سّنتي  جريانهاي 
از  لذا  باب پرسشهاي دنياي معاصر نمي انديشند؛  سّنتي دارند و در 
تحّول گرا  ديني  روشن فكري  جريان  جزء  يعني  خارج اند؛  ما  بحث 
را  تحّول گرا، خودش  ديني  تعبيري جريان روشن فكري  به  نيستند. 
و  سكوالر  فرقه هاي  جزء  كه  همان طوري  نمي داند.  سّنتي  جريان 
صوفّيه نيست، جزء جريان سّنتي هم نيست. به عبارت ديگر، علوم 
ميراث گذشته، در اين دسته از جريانهاي سّنتي، طريقّيِت خود را از 

دست داده و موضوعّيت پيدا كرده است.

من نمي خواهم بگويـم بدون مطالعة كارشناسي و 
بدون انديشيدن و تفّكر، اين علوم را به هم بريزيم 
و كتابها را كنار بگذاريم... اّما معنايش اين نيست 
كه كتاب، موضوعيّت دارد؛ بلكه بايد انديشمندان 
مناسب تر  را  علوم  ساختار  و  كتابها  و  بنشينند 
با  مي شود،  حوزه  وارد  كه  طلبه اي  تا  تدوين كنند 
عرصه هاي  به  توّجه  با  و  زمان  نيازهاي  به  توّجه 
بتواند  شده است،  گشوده  او  روي  بر  كه  جديدي 

علوم را فرا بگيرد.

همين نكته را مقام معّظم رهبري در ديداري كه فضالي حوزه 
با معّظمٌ  له داشتند، فرمودند كه چه اصراري است كه كتاب، كتاِب 
كفايه باشد؟ چه اصـراري است كه كتاب، كتاِب رسائل و مكاسب 
باشد؟ گاهي نَْفس اين كتابها، موضوعّيت پيدا مي كند. گاهي فقه با 
اين ساختار و شكل، موضوعّيت پيدا مي كند. آن قدر تصلّب و تحّجر 
نسبت به اين دانش پيدا مي كنند كه يك ذّره حاضر نيستند تغيير و 

تحّول در اين دانش پيدا شود.
همان ساختار فقهي كه در زمان محّقق حلّي بوده و در كتاب 
شرائع آمده، از طهارت تا ديات، همان ساختار را مي خواهند حفظ كنند؛ 
در حالي كه امروزه ما پرسشهاي متعّدد و فراواني داريم. امروزه ما با 
فقِه پزشكي روبه رو هستيم؛ با فقِه توسعه روبه رو هستيم. نظامي كه 
مي خواهد سند چشم انداز بنويسد؛ نظامي كه مي خواهد برنامة پنجم 
توسعه را بنويسد، آيا نبايد داراي فقِه توسعه باشد؟ فقِه توسعه، جايش 
كجاست؟ آيا فقِه توسعه، جايش در طهارت است؟ يا در ديات است؟ 
كجا قرار دارد؟ بله؛ قطعًا بايد ساختار فقه را تغيير دهيم؛ اّما جريان 
را  علوم  و  اين كتب  سّنتي، طريقّيِت  نمي دهد. جريان  اجازه  سّنتي 
تبديل به موضوعّيت كرده؛ يعني اين دانشها موضوعّيت دارد و اين 

كتابها، اصالت دارد.
من نمي خواهم بگويم بدون مطالعة كارشناسي و بدون انديشيدن 
من  بگذاريم.  كنار  را  كتابها  و  بريزيم  به هم  را  علوم  اين  تفّكر،  و 
زماني كه  تا  دارم كه طلبه ها  تأكيد هم  و  نمي زنم  را  چنين حرفي 
كتاب جديد و مناسبي جايگزين نشده، آن كتاب سّنتي را به خوبي

 

فرا بگيرند و حتمًا اين متون را خوب بخوانند. اين سخِن من، بهانه اي 
اين  بايد  نه، قطعًا  بگذاريم؛  را كنار  بايد كتابها  ما  بگويند  نشود كه 
كتابها را خوب خواند. اّما معنايش اين نيست كه كتاب، موضوعّيت 

را  علوم  ساختار  و  كتابها  و  بنشينند  انديشمندان  بايد  بلكه  دارد؛ 
مناسب تر تدوين كنند تا طلبه اي كه وارد حوزه مي شود، با توّجه به 
نيازهاي زمان و با توّجه به عرصه هاي جديدي كه بر روي او گشوده 
شده است، بتواند علوم را فرا بگيرد و عالِم به زمانش باشد؛ »الْعالُِم 
بَِزمانِِه التَْهُجُم َعَلْيـِه الَلوابُِس«؛ نه اينكه عالِِم ششصد ساِل پيش 
خيلي خوب  كه  بزرگان هستند  از  بعضي  كه  مي بينيد  گاهي  باشد. 
همة درسهاي حوزه را فراگرفته اند؛ ولي نهايتًا يك عالِم در فضاي 

چهارصد ساِل پيش هستند و عالِِم زمان خود نيستند.

معتقديم  اّما...  داريم؛  قبول  را  سنّتي  جريان  ما 
كند؛  پيدا  جوهري  حركت  بايد  سنّتي  جريان 
ماّلصدرا  كه  معنايي  همان  به  جوهري  حركت 
مطرح مي كرد؛ يعني به گونه اي تكامل پيدا كند كه 
كمال پيشيِن خود را از دست ندهد و البتّه كماالت 

جديدي هم به دست آورد.

ما جريان سّنتي را قبول داريم؛ اّما معتقد به تحّول آن هستيم. 
معتقديم جريان سّنتي بايد حركت جوهري پيدا كند؛ حركت جوهري 
گونه اي  به  يعني  مي كرد؛  مطرح  ماّلصدرا  كه  معنـايي  همان  به 
البّته  و  ندهد  دست  از  را  خود  پيشيِن  كمال  كه  كند  پيدا  تكامل 
ديني  روشن فكري  جريان  پس،  به دست آورد.  هم  جديدي  كماالت 
تحّول گرا با پرسشهاي دنياي مدرنيته و انسان معاصر درگير مي شود 

و اين ويژگي اّول است.
ويژگي دوم اين جريان، در نسبت ميان اسالم و مدرنيته است. 
رابطة  وقتي  دارد،  اهّمّيت  جريان  اين  براي  مدرنيته  گفتيم  چون 
مطلق ناسازگاري  به  مي كند،  مطرح  را  مدرن  دنياي  و  اسالم   بين 
فتوا نمي دهد؛ يعني نظر روشن فكري ديني تحّول گرا اين نيست كه 
بين اسالم و مدرنيته، تعارض مطلق است كه بعد بگويد هر چه در 

دنياي مدرنيته اتّفاق افتاد، بايد كنار بگذاريم.
شنيده ايد كه بعضي از جريانها و گفتمانها هستند كه مدرنيته ستيز 
نبايد  ما  كنار مي گذارند و مي گويند  را  و غرب ستيزند؛ مطلِق غرب 
هيچ يك از دستـاوردهاي غرب را استفاده كنيم؛ نه علم، نه صنعت و 
نه تكنولوژي غرب را. همه را بايد عوض كنيم و همه چيز بايد اسالمي 
شود؛ به اين معنا كه مثاًل فرض كنيد در صنعِت ما و در تكنولوژي 
ما، همه چيز اسالمي شود. اينها به طور كلّي، با دستاوردهاي دنياي 

مدرن مخالف اند.

مـا بايد اين علوم را ياد بگيريم؛ اّما در تحّول، نبايد 
روشن فكري  مثل جريان  ما  باشيم؛...  مقلّد غرب 
ديني تجّددگرا نيستيم كه تالش مي كند اسالم را 

با ليبراليسم يا با سوسياليسم جمع كند.

جريان روشن فكري ديني تحّول گرا، اين تفّكر را ندارد. معتقد به 
سازگاري مطلق نيست؛ همان طور كه معتقد به ناسازگاري مطلق هم 
نيست؛ يعني قبول دارد كه تعارض في الجمله اي بين اسالم و مدرنيته 
هست و اين را هم قبول دارد كه بايد از دستاوردهاي مثبت دنياي 
جديد استفاده كنيم؛ اّما نه به حكم ثانوي و نه از باب أكل ميته. چون 
برخي مي گويند ما نبايد از هيچ كدام از علوم و صنعت و تكنولوژي 

غرب استفاده كنيم و اگر استفاده كنيم، از باب أكل ميته است.
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به ويژه  تجّددستيزي،  خطر 
خطر  از  اخباري،  تجّددستيزِي 
يا  تجّددگرا  ديني  روشن فكري 
بدتر  به مراتب  روشن فكري سكوالر، 
است؛ براي اينكه كشور، مرتّبًا گرفتار 
 عقب ماندگي مي شود و هيچ توسعه اي

را  خود  بايد  هميشه  و  نمي كند  پيدا 
محتاج غربي ها بداند.

ديني  روشن فكري  جريان 
از  مي گويد  وقتي  تحّول گرا، 
بايد  دنياي مدرن  دستاوردهاي مثبت 
مي گويد.  اّولي  حكم  با  استفاده كنيم، 
چهل  كتاب  در  امام)ره(  حضرت 
حديث، ذيل حديث »الِعلُم نوٌر يَْقِذفُُه 
اهلل ُ في قَْلِب َمْن يَشاُء« مي فرمايد كه 
اين علوم جديد را بايد فراگرفت و آن 
طّب،  يعني  است؛  كفايي  واجب  هم 
واجب كفايي است و مهندسي، واجب 
مسئلة  بر  وقتي  رهبري  است.  كفايي 
سلّولهاي بنيادين و بر تحقيقات علمي 
تأكيد مي كند، معلوم مي شود كه اينها 

را قبول دارد.
اّما در تحّول، نبايد مقلّد غرب  ما بايد اين علوم را ياد بگيريم؛ 
باشيم؛ مقلّدانه اين علوم را فرانگيريم؛ ترجمة محض نكنيم؛ يعني 
نوآوري  و  اهِل تحّول  آن،  مثبِت  از دستاوردهاي  استفاده  بر  عالوه 

هم باشيم.
-با  تجّددگرا  ديني  روشن فكري  جريان  با  جريان  اين  پس، 
يا  يا جامعه شناختي مثل شريعتي،  بازرگان،  رويكرد علم گرايي مثل 
كه  معاصر-  روشن فكران  بعضي  مثل  غرب  معاصِر  فلسفة  رويكرد 
دستاوردهاي  و  آن  مفاهيم  همة  با  اسالم  ميان  تا  مي كند  تالش 
مدرنيته آشتي برقرار كند، مخالف است. ما مثل جريان روشن فكري 
ديني تجّددگرا نيستيم كه تالش مي كند اسالم را با ليبراليسم يا با 
سوسياليسم جمع كند. اسالم با انواع و اقساِم ايسم ها، مثل فمينيسم 
ليبراليسم  و  اسالمي  ماركسيسم  اسالمي،  سوسياليسم  اسالمي، 

اسالمي، به هيچ وجه موافق نيست.

جسارت  تمام  با  انصاري  شيخ  كه  همان گونه 
علمي، در فقه و اصول، تحّول ايجادكرد... ما بايد 
آيا  را داشته باشيم.  در هر زماني، جسارت تحّول 
علم اصول، يك دانِش بسته است؟ آيا ما محتاج 
دين  و  فقه  فهم  براي  جديدي  اصول  و  قواعد 
نيستيم؟ آيا وقِت آن نرسيده است كه يك تحّول 
دين  فهِم  منطِق  به  نسبت  گسترده تر  و  عميق 

داشته باشيم؟

اين  براي  نيز  ميراث گذشتة شيعي  است كه  اين  ويژگي سوم، 
اين جهت، جريان روشن فكري ديني  از  يعني  دارد؛  اهّمّيت  جريان 
به  تحّول گرا، مثل جريان سّنتي است. همان طور كه جريان سّنتي 
جواهري،  فقه  به  هم  جريان  اين  مي دهد،  اهّمّيت  گذشته  ميراث 

حكمت صدرايي و عرفان ابن عربي اهّمّيت مي دهد؛ هر چند متصلّب 
بر اينها نيست.

لذا حضرت امام)ره( وقتي تعليقه بر شرح فصوص يا مصباح األنس 
امام)ره(،  چون  مي پردازد؛  هم  ابن عربي  نقد  به  همان جا  مي نويسد، 
نقدهايي  مي كند،  تدريس  أسفار  وقتي  يـا  نيست.  ابن عربي  مقـلّد 
نيست؛  ُمنَزل  ماّلصدرا، كالمش وحي  دارد؛ چون  ماّلصدرا  به  هم 
اّما به هر حال، ميراث گذشتة ماست و نبايد آن را از بين ببريم. اگر 
جامعه اي، ميراث گذشتة خود را طرد كند و سّنت ستيز شود، هوّيت 

خود را از دست مي دهد و گرفتار بحراِن هوّيت مي شود.

بر اين اساس، جريان روشن فكري ديني تحّول گرا 
با جريان روشن فكري ديني تجّددگرا -كه متأثّر از 
فلسفة كانت شده و اعتبار ِخـرد ناب را نمي پذيرد 
معرفت شناختي  مباحث  در  شّكاكيّت  نوعي  به  و 
كه  عقالنيّتي  است...  مخالف  هم  مي انجامد- 
دكارت مطرح كرد، سر از عقالنيّت روشنگري قرن 
هجدهم درآورد كه مي گفت حاجتي به وحي و منابع 
ديني نيست. جريان ما، اينها را هم نمي پذيرد و بر 
منبِع  به  مراجعه  و ضرورت  عقل  حّجيّت  و  اعتبار 

وحي اصرار دارد.

به تعبير ديگر، اين جريان همانند جريان روشن فكري سكوالر، 
سّنت  اين  معرفتِي  و  ساختاري  تحّول  بر  ولي  نيست؛  سّنت ستيز 
تأكيد مي ورزد. اعتقادش اين است كه نبايد در ساختار فقه، تصلّب 
پاسِخ  بايد  داريم كه  اين همه پرسشهاي جديد فقهي  داشته باشيم. 

كامل داده شود.
فقه  در  علمي،  جسارت  تمام  با  انصاري  شيخ  كه  همان گونه 
برابر  در  بهبهاني  وحيد  كه  همان گونه  ايجادكرد؛  تحّول  اصول،  و 
اخباريان، جريان اصول را مطرح كرد، ما بايد در هر زماني، جسارت 
تحّول را داشته باشيم. آيا علم اصول، يك دانِش بسته است؟ آيا ما 
محتاج قواعد و اصول جديدي براي فهم فقه و دين نيستيم؟ آيا وقِت 
آن نرسيده است كه يك تحّول عميق و گسترده تر نسبت به منطِق 
هرمنوتيست ها  پرسشهاي  با  كه  امروزه  آيا  داشته باشيم؟  دين  فهِم 
روبه رو شده ايم و بحثهاي هرمونوتيِك فلسفي مطرح شده، آيا وقِت 
جواب  خودمان  مباني  با  جديد،  پرسشهاي  اين  به  كه  نرسيده  آن 

بدهيم؟
شيخ انصاري، دانشي به نام فلسفة علم اصول ايجاد نكرد؛ ولي 
اگر ضرورتش را احساس كرديم، بايد فلسفة علم اصول، تدوين شود. 
مرحـوم عاّلمه شعراني در كتاب المدخل، بحثهاي فلسفة علم اصول 
را دارد. البّته آن موقع، اصطالِح فلسفة علم اصول مطرح نبوده و لذا 
فلسفة  مباحث  واقع،  در  المدخل  مي گذارد.  المدخل  را  كتابش  اسم 
بحثها  اين  وارد  و  شد  ضرورتها  متوّجه  ايشان  است.  اصول  علم 
گرديد؛ اّما اآلن پرسشهاي ديگري مطرح است كه عـاّلمه شعراني 
با آنها روبه رو نبود. به همين خاطر، امام)ره( فرمود كه فقه جواهري، 
معنايش اين نيست كه اين فقه جواهري، تحّول پيدا نكند؛ منظور 
اين است كه مباني و روش شناسي معرفتي فقه را از دست ندهيم؛ 

اينها را بايد حفظ كنيم؛ اّما بايد بالنده تر هم بشود.
ويژگي چهارم اين جريان، اعتقاد به عقالنّيت مستقّل در حوزة 
عملي(  عقل  عمل)بديهّيات  حوزة  در  و  نظري(  عقل  نظر)بديهّيات 
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است. اين جريان، معتقد به عقل مستقّل است؛ عقلي كه بديهّيات 
ـّت،  را درك مي كند؛ هم در حوزة نظر مثل اصل تناقض و اصل علّي
و هم در حوزة عمل مثل ُحسن و ُقبح عقلي و ذاتي. اين نظر، نقطة 
انقالب است. مكتب تفكيكي  از  مقابل جريان مكتب تفكيك قبل 
كه مرحوم آقا ميرزا اصفهاني داشت، مخالف چنين عقلي است؛ چون 
عقل مستقّل را قبول ندارد. برهان و استدالل عقلي را مي پذيرد؛ اّما 
به اين اعتقاد ندارد كه اين عقل، عقِل خودبنيادي است كه بي نياز 
از وحي است؛ بلكه معتقد است وقتي به وحي رسيديم، بايد عقل را 

تعطيل كنيم.
جريان  با  تحّول گرا  ديني  روشن فكري  جريان  اساس،  اين  بر 
روشن فكري ديني تجّددگرا -كه متأثّر از فلسفة كانت شده و اعتبار 
ِخرد ناب را نمي پذيرد و به نوعي شّكاكّيت در مباحث معرفت شناختي 
مي انجامد- هم مخالف است. شما امروز بعضي از اين روشن فكرها را 
مي بينيد كه مي گويند ما هيچ برهاني براي اثبات خدا نداريم و چون 
عقل را در اثبات گزاره هاي بنيادي دين ناتوان مي دانستند، به سمت 
تجربة ديني رفتند و سر از شّكاكّيت و نسبي گرايي معرفت شناختي 

در عرصة دين درآوردند.
جريان ما، اينها را قبول ندارد و مقلّد كانت نيست؛ بلكه منتقد 
كانت است؛ هم كانت را نقد مي كند و هم شوپنهاور و هم نسبي گرايي 
و  ندانسته  نامحدود  را  عقل  قلمرو  بنابراين،  را.  گادامر  هرمنوتيكي 
مدرنيته شده،  زمينه ساز عقالنّيِت  را كه  دكارتي  عقالنّيِت خودبنياِد 
عقالنّيت  از  سر  مطرح كرد،  دكارت  كه  عقالنّيتي  چون  نمي پذيرد؛ 
روشنگري قرن هجدهم درآورد كه مي گفت حاجتي به وحي و منابع 
ديني نيست. جريان ما، اينها را هم نمي پذيرد و بر اعتبار و حّجّيت 

عقل و ضرورت مراجعه به منبع وحي اصرار دارد.
ويژگي پنجم جريان روشن فكري ديني تحّول گرا، اعتقاد به دين 
و  اهل بيت)ع(  و  پيامبر)ص(  سّنت  و  قرآن  از  بهره گيري  با  اسالم 
پرهيز از تفسير به رأي و تفسير التقاطي و هرمنوتيك فلسفي گادامر 
و نظرّية قرائتهاي مختلف از دين است. ما وقتي عقل را پذيرفتيم، 
عقل را در كنار وحي پذيرفته ايم؛ اّما اعتقاد هم نداريم كه اين وحي، 
روش كشف فهم ندارد؛ چرا كه خداوند، وحي را با زبان بشر نازل 
شارع  مراد  به  و  فهميد  را  آن  مي توان  است؛  مبين  عربي  و  كرده 

مقّدس رسيد.
و  عقلي  معيار  با  غرب  منفي  دستاوردهاي  نقد  ششم،  ويژگي 
است؛  آن  مثبت  دستاوردهاي  تحّول گرايانة  پذيرش  كنار  در  ديني، 
نه پذيرش تقليدي و ترجمه اي دستاوردهاي مثبت. ما معتقديم بايد 
از دستاوردهاي مثبت غرب استفاده كنيم؛ حّتي گاهي اوقات، واجب 
كفايي هم هست؛ اّما چون عرصه هايي از دنياي مدرنيته با دين در 
تعارض است، بايد دستاوردهاي منفي آن را نقدكنيم و در موارد الزم، 

تحّول ايجادكنيم.
ويژگي هفتم، اعتقاد به توليد و توسعة علم بومي و ديني است. 
اين امر از تأكيدهايي است كه مقام معّظم رهبري بارها فرموده اند. 
علم، هميشه زاييدة پرسش است. گاهي پرسشهاي علمي خاّصي در 
داده مي شود؛ ولي  پاسخ  و  اروپا مطرح مي شود  يا  و  آمريكا  آفريقا، 
ممكن است آن پاسخها و راه حلّ ها در كشور ما راهگشا نباشد. منظور 
از توسعة علم بومي اين است كه ما بايد توسعة علمي را به سمت 
پرسشهاي علمي خودمان پيش ببريم. اگر پرسشهاي منطقة خودمان 
پيدا مي كند. رهبري فرمودند كه  پاسخ داده شود، علم بومي تحّقق 
انسانِي  علوم  بر  را هم  ديني  علم  و  داشته باشيم  ديني  علِم  بايد  ما 

باشد كه  معنا  اين  به  ديني، شايد  تطبيق كردند. علوم طبيعي  ديني 
بايد پيش فرض هاي متافيزيكي اين علوم طبيعي را درست در نظر 
بگيريم و كاركردهاي آن را هم ديني كنيم؛ اّما در علوم انسانِي ديني، 

ديني بودن مفهوم جّدي تري پيدا مي كند.

است  روشن فكري  آن  مذهب،  موافق  روشن فكر 
كه مخالف مذهب نيست و سرسپردگي به فرهنگ 
غرب ندارد؛ ولي درك درستي هم از مذهب ندارد. 
نوآوري و ابتكار در برداشت از دين و پاسخگويي 
به نيازهاي بشري، با بدعت گذاري و تفسير علمِي 
دين تفاوت دارد و اينكه روشن فكر، ِصرفاً اسالمي 

فكركند، مّد نظر و كافي نيست.

بر  تأكيد  تحّول گرا،  ديني  روشن فكري  جريان  هشتم  ويژگي 
يك  فقط  نه  است؛  انسان  تعالي  و  رشد  جهت  در  ديني  معنوّيت 
احساِس آرامش كه در عرفانهاي سكوالر و فرقه هاي صوفّيه، بر آن 
تأكيد مي شود. معنوّيت به صورت احساِس آرامِش ِصرف، با مصرف 

مواّد مخّدر هم ايجاد مي شود.
اين  بگوييم.  غيرحقيقي  روشن فكري  دربارة  هم  اندكي 
يا موافق مذهب اند.  يا مخالف مذهب اند  روشن فكران، دو گروه اند؛ 
مخالف مذهب، روشن فكري است كه هم مخالف مذهب است و هم 
به جهت سرسپردگي به فرهنگ غربي، مخالف با فرهنگ اصيل ملّي 
است كه مخالف مذهب  آن روشن فكري  موافق مذهب،  اّما  است. 
نيست و سرسپردگي به فرهنگ غرب ندارد؛ ولي درك درستي هم 
از مذهب ندارد. نوآوري و ابتكار در برداشت از دين و پاسخگويي به 
نيازهاي بشري، با بدعت گذاري و تفسير علمي دين تفاوت دارد و 

اينكه روشن فكر، ِصرفًا اسالمي فكركند، مّد نظر و كافي نيست.
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علماي اسالمي و
وظيفة خاّص آنها

استنباط  از دستبرد حوادث،  اصلي  متون  نگهداري   ...
فروع از اصول و تطبيق كلّّيات بر جزئّيات، طرح و اكتشاف 
جلوگيري  مي آورد،  خود  با  عصري  هر  كه  جديد  مسائل 
و  شكل ها  بر  جمود  با  مبارزه  يك جانبه،  گرايشهاي  از 
ظاهرها و عادت ها، تفكيك احكام اصلي و ثابت و مادر از 
مقّررات فرعي و نتيجه، تشخيص اهّم و مهّم و ترويج اهّم،

 

تعيين حدود اختيارات حكومت در وضع قوانين مـوّقت، و 
باألخره تنظيم برنامه هاي متناسب با احتياجات روز، از اهّم 

وظايف علماي اّمت در دورة خاتمّيت است.
علماي اّمت اسالمي بر حسب وظيفه و مسئولّيتي كه 
زيرا  خواهندبود؛  خويش  زمان  به  مردم  عالِم ترين  دارند، 
انحرافات  مقتضيات  از  زمان  واقعي  مقتضيات  تشخيص 
اخالقي و انحطاطات روحي انسانها، بدون آشنايي با روح 
زمان و عوامل دست اندركار ساختمان زمان و جهت سير 

آن عوامل، امكان پذير نيست.
مطّهري، مرتضي؛ ختم نبّوت، صص 196-195

حـوزه بايد در مقيـاس رهبـــري حوادث جهان، تحّول يابد
مديريّت تحّول در حوزه، گفتاري از حّجت االسالم و المسلمين ميرباقري

اشاره:
سّيدمحّمدمهدي ميرباقري، متولّد 1340.

تبريزي،  آيات  حضرات  اصول:  و  فقه  در  ايشان  اساتيد  مهمّ  ترين 
وحيدخراساني، زنجاني، سبحاني.

مهمّ  ترين اساتيد ايشان در منطق و فلسفه: حضرات آيات حسن زاده آملي،

 

جوادي آملي، مصباح يزدي.
به  اسالمي،  علوم  فرهنگستان  دفتر  مسئولّيت  ضمن  هم اينك  وي 
تدريس درس خارج اصول فقه و پژوهشهاي بنيادين در منطق و فلسفه 

و روش علم اشتغال دارد.
آنچه مالحظه مي فرماييد، متن سخنراني حّجت االسالم و المسلمين 
ميرباقري دربارة مديرّيت تحّول در حوزة علمّيه است كه پس از بيانات 
رهبري، در مؤّسسة فرهنگي والء منتظر ايراد شده و با اندكي تلخيص، 

تقديم مي شود.

تأّمل- 9
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حـوزه بايد در مقيـاس رهبـــري حوادث جهان، تحّول يابد
نخبگان به ويژه خواّص، از ديرباز به تحّول در حوزه توّجه داشته اند. مديريّت تحّول در حوزه، گفتاري از حّجت االسالم و المسلمين ميرباقري

يك تحّول جّدي در راه است كه اگر آمادة برخورد فّعال با آن نشويم، يا 
منفعل خواهيم شد و يا منزوي. خوشبختانه رهبر معّظم انقالب با درايت 
كامل در سالهاي اخير، اين موضوع را در مورد حوزه و دانشگاه فرموده اند 
كه تحّول، امري ضروري است؛ البّته اين تحّول، به معناي هرج و مرج 
نيست؛ تحّول، در مقابل ثبات نيست؛ بلكه در مقابل ركود است؛ بنابراين 

با ركورد بايد مبارزه   كرد.

مفاهيم  تحّول  رنسانس،  از  بعد  غرب  تمّدن  مظاهر 
كه  داشته  پي  در  را  جديدي  مرجع  طبقات  ايجاد  و 

حوزه هاي ديني را با چالش روبه رو كرده است.

تحّولي كه به هرج و مرج ختم نشود و ثبات در جهت گيري محفوظ 
بماند و محتوا را دست خوش تحّول كند، هم در حوزه و هم در دانشگاه 
بايد  تاريخ  بر تكاملي كه در فلسفة  اين تحّول، مبتني  بيفتد.  اتّفاق  بايد 
اتّفاق بيفتد، نهايتًا در عقالنّيت جامعه منعكس مي گردد؛ چه در عقالنّيت 
علمي و چه در عقالنّيت ديني جامعه. طبيعتًا اين تحّول، نياز به مديرّيت 

دارد تا از انفعال و تحّجر نجات پيداكند.
اين تحّولي كه در حوزه بايد محّقق شود، بي ارتباط با شرايط بيروني 
نيست؛ يعني هر گاه مي خواهيم برنامه ريزي كنـيم و در محتوا و برنامه و 
سازمان يك مجموعه، تغييري ايجادكنيم، حتمًا بايد عوامل برون زا، مورد 
مطالعه قرارگيرند و نسبت بين تحّول دروني و بيروني بررسي گردد. در 
سده هاي اخير، تحّول بيروني موجب پيدايش پديدة تجّدد بوده است كه 
يك فرهنگ از غرب شروع شده و به سمت شرق آمده و شرق را تحت 

تأثير خود قرار داده است.

در جهت ايجاد تمّدن معنوي، حوزه هاي علمي شيعي، 
در  معنوي  تحّول  اين  مديريّت  كانون  اصلي ترين 
جهان هستند؛ بنابراين، سطح مسئوليّت و مطالبات از 
حوزه ها و نيازهايي كه متوّجه حوزه هاست، در عرصة 

پژوهش و آموزش و تبليغ، كاماًل تغيير كرده است.

از  بعد  غرِب  تمّدن  مظاهر  مي شود،  ديده  پيرامون  در  چه  هر  اآلن 
رنسانس است كه تحّوِل مفاهيم و ايجاد طبقات مرجع جديدي را در پي 

داشته كه حوزه هاي ديني را با چالش روبه رو كرده است.
عوامل  از  دين  حـذف  دنبال  به  جديد  تمّدن  زماني،  برهة  يك  در 
تأثيرگذار در فرايندهاي اجتماعي بوده است؛ طبيعتـًا قصد حذف نهادهاي 
ديني، اختصاص به ايران نداشته و در تركيه و ديگر كشورها نيز اين گونه 
پيش  كشورها  مدرنيزاسيون  سمت  به  تحّول  مديرّيت  وقتي  بوده است. 
و  افتاده است  اتّفاق  هم  غرب  در  حّتي  اتّفاق افتاد؛  امر  اين  قاعدتًا  رفت، 
وجود  آن  منفعل كردن  حّتي  و  كليسا  منزوي كردن  براي  جّدي  تالشي 

داشته است.
التزام  سطح  در  اسالم  از  دفاع  حوزه ها،  مسئولّيت  برهه،  اين  در 
بوده است؛ يعني اينكه از عقائد اسالمي در سطح جامعه دفاع كند؛ كه البّته 

اين وظيفه را به خوبي انجام داده است.
نقطة شروع تحّول مهّم و شگرفي كه در عصر ما اتّفاق افتاده و جهان 
را تحت تأثير خود قرار داده، از ايران و انقالب اسالمي است و دامنة آن 
به ملل اسالمي و سپس به جامعة جهاني كشيده شده است. اين تحّول، 
يك جنبش معنوي عليه جريان تجّدد است كه به خاطر ظرفّيت تاريخي 
آن، به سرعت از مرزهاي جغرافياي فرهنگي ما عبوركرده و به كّل دنياي 

اسالم و سپس به كّل جهان تسّري پيدا كرده است.

امروزه، پاسخگويي به شبهات اعتقادي، كافي نيست. 
اين، يك نياز ثابت است كه همواره در حوزه ها مطرح 
بوده است؛ ولي آنچه امروزه از ما مطالبه مي شود، ارائة 
شيوه هاي جديد براي زندگي بشر، در مقابل مدل ها و 

الگوهاي غربِي ادارة زندگي بشر است.

بيداري اسالمي و گرايش به معنوّيت و احياي معنوّيت خواهي، حادثة 
جديدي است كه در جهان اتّفاق افتاده و ما حتمًا بايد اين حادثه را در 
تحّول حوزه، مورد نظر قرار دهيم و با اين شرايط، تحّول در حوزه، مديرّيت 
شود؛ يعني از يك سو، جريان تجّدد به دنبال جهاني سازي فرهنگ غرب 
محور  بر  تمّدن جهاني  ايجاد  به سمت  ديگر، خيزشي  از سوي  و  است 

ارزشهاي اسالمي به وجود آمده است.
كه  روبه رو هستيم  انقالبي  با  داخلي  مقياس  در  از يك سو  واقع،  در 
جايگاه دين را در عرصة حيات اجتماعي ارتقا داده است تا پس از آنكه دين 
فرايندسازي  فّعالي در  اجتماعي منزوي شده بود، نقش  از حوزة مديرّيت 
جهان،  و  اسالم  دنياي  مقياس  در  ديگر،  سوي  از  و  پيداكند؛  اجتماعي 
بيداري معنوي و خيزشهاي اسالمي و گرايش مجّدد به معنوّيت خواهي 
پديدآمده كه در جبهة مقابـِل تمّدن ماّدي غرب است. اين دو جريان، در 

دو جبهة متقابل، ظهور و بروز پيدا كرده است.
در جهت ايجاد تمّدن معنوي، حوزه هاي علمي شيعي، اصلي ترين كانون 
مديرّيت اين تحّول معنوي در جهان هستند؛ بنابراين، سطح مسئولّيت و 
مطالبات از حوزه ها و نيازهايي كه متوّجه حوزه هاست، در عرصة پژوهش 
و  ملّي  مقيـاس  در  مطالبات  اين  و  تغييركرده  كاماًل  تبليغ،  و  آموزش  و 

جهاني، با دهه هاي گذشتة پيش از انقالب، متفاوت است.

كشورهاي ديگر، از ما نظام قضائي اسالمي درخواست 
مي كنند تا آن را جايگزين نظام قضائي غربي كشور 
نيز،  فرهنگ  حوزة  در  كشور...  داخل  در  كنند.  خود 
دين  بر  مبتني  جامعه  فرهنگي  مهندسي  مي پرسند 
آنها مواجهيم،  با  نوع سؤاالتي كه  بنابراين،  چيست؟ 

كاماًل با گذشته متفاوت است.

امروزه، پاسخگويي به شبهات اعتقادي، كافي نيست. اين، يك نياز 
از  ثابت است كه همواره در حوزه ها مطرح بوده است؛ ولي آنچه امروزه 
مقابل  در  بشر،  زندگي  براي  جديد  شيوه هاي  ارائة  مي شود،  مطالبه  ما 
مدل ها و الگوهاي غربِي ادارة زندگي بشر است؛ و اكنون حوزه ها با چنين 
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پرسشهايي مواجه هستند.
حّتي در بيرون از ايران هم، تنها از اعتقادات التزامي سؤال نمي شود؛ 
بلكه به عنوان مثال، كشورهاي ديگر، از ما نظام قضائِي اسالمي درخواست 
مي كنند تا آن را جايگزين نظام قضائي غربي كشور خود كنند. در داخل 
كشور هم، حّتي از نظام اقتصاد اسالمي، يا نظام سياسي اسالم در مقابل 
نظامهاي دمكراتيك و ليبرال دمكراسي سؤال مي شود. در حوزة فرهنگ 

نيز، مي پرسند مهندسي فرهنگِي جامعه مبتني بر دين چيست؟
بنابراين، نــوع سؤاالتي كه ما در حوزة فقه و اخالق و اعتقادات با  
آنها مواجهيم، كاماًل با گذشته متفاوت است و اين به خاطر خيزشي است 

كه در جهان بعد از انقالب اسالمي اتّفاق افتاده است.
در اين چالش كه بين دنياي غرب و تمّدن اسالمي به طور جّدي در 
جهان ُرخ داده، سه رويكرد و گرايش وجود دارد: يك دسته معتقدند كه 
جريان تجّدد، جرياني اساسي در جهت تأمين سعادت دنياي انسان است 
و بايد بر اين اساس، جامعه را مدرنيزه كرد و قرائت ديني جامعه را به نفع 
تجّدد تغييرداد و ادبّيات ديني جامعه و حّتي ادبّيات تخّصصي ديني را به 
تبع ادبّيات ُعرفي)ُعرف كارشناسي(، اصالح و تعديل كرد؛ يعني اصالح 

قرائت ديني و مدرن سازي.
دستة دوم معتقدند بايد به استقبال تجّدد رفت و آن را اسالمي كرد، 
را  اسالمي  تمّدن  سوم،  دستة  مي كنند.  پيشنهاد  را  اسالمي  مدرنيتة  و 
پيشنهاد مي كنند و معتقدند بايد مدرنيته هاي متعّددي داشته باشيم؛ اينكه 
مدرنيته را به جريان تجّدد و نوسازي غربي تعريف كنيم و بعد بخواهيم آن 

را اسالمي كنيم، غيرممكن است.
در  تحّول  به  كه  است  منفعالنه  كاماًل  رويكرد  يك  اّول،  رويكرد 
به تحّول در محتواي حوزه هاي علمّيه و همچنين  يعني  معرفت ديني، 
را  آنها ختم مي شود و حوزه ها  برنامه ريزي  و  در سازمان دهي  تحّول  به 
در مقابل جريان تجّدد، منفعل خواهدكرد؛ در اين صورت، نقش عالمان 
ديني، تفسير دين به نفع جريان تجّدد خواهدشد و سپس، چنين ديني را 
پاسخگو به مسائل مستحدثه در حوزة سياست، فرهنگ و اقتصاد مي دانند؛ 
تكامل ماّدي  نظري  عقالنّيت  بر  مبتني  بشر،  تجربي  عقالنّيت  يعني 

 

پيدا مي كند و سپس اين تكامل عقالنّيت نظري و تجربي، مبناي تفسير 
جديد از دين مي شود.

از  تا مقياس تحّول در روشها پيش  رفته  است؛  اين تحّول، در غرب 

جمله، روشهاي جديد مطالعة متون ديني و گرايشهاي هرمنوتيستي كه 
ناظر به همين معناست؛ يعني روش سازي تحّول در فرهنگ دين.

مقابل  در  انفعال  كه  است  اين  حوزه،  آسيب پذيري  نقطة  مهمّ ترين 
نمونه،  عنوان  به  شود؛  تبديل  روشها  در  انفعال  به  غرب،  تجّدد  جريان 
برخي نگاه هاي روشن فكرانه، نسبت بين متون و منابع دين را با فرهنگ 
اجتماعي زمان خود مي سنجند و سپس با استفاده از مطالعات كتابخانه اي 
اثبات مي كنند كه اين متـن، تحت تأثير فرهنگ جامعه و شرايط محيطي 
زمان خود بوده است؛ مثاًل گفته مي شود كه فالن بخش از اسالم، صبغة 
عربي دارد و اينكه در قرآن، براي تحريك انسانها، از جّنت و فردوس، 
در  و  است  كويري  جغرافيايي  فرهنگ  با  متناسب  مي شود،  گفته  سخن 

مناطق سرسبز، وعده هاي ديگري الزم است!

پذيرفتيم،  تجّدد  اصالح  حّد  در  را  دين  نقش  اگر 
خواهدشد.  مدرنيته  اسالمي كردن  پرچمدار  حوزه 
اسالمي  تمّدن سازي  رويكرد  حوزه،  رويكرد  اگر  ولي 
شد، ... ارتقاء فرهنگي كه در حوزة دين پژوهي ايجاد 
مي كند، در مقياس تمّدن اسالمي است؛ نه در مقياس 
پاسخگويي به مسائل مستحدثه. حوزه بايد در مقياس 
برنامه و محتواي  رهبري حوادث جهان، در سازمان، 

خود تحّول پيدا كند.

اين نگاه، كاماًل نگاه مضّر و مسمومي است كه بسياري از روشن فكران 
ديني ما كه بعضًا در كسوت روحاني هم هستند، از آن برخوردارند. طبق 
اين نگاه، متن ديني، درون فرايند اجتماعي ديده مي شود و براي تحليل 
متن، ميزان انفعال آن را نسبت به بسترهاي طبيعي و اجتماعي با يك 
مدل علمي مطالعه مي كنند؛ در حالي كه قرآن و حقيقت وحي، حقيقت 
مسلّط و مهيمن بر شرايط جغرافيايي و تاريخي و اجتماعي است و شرايط 

را به نفع خود تغيير مي دهد و منفعل نمي گردد.
هيچ گاه اسالم، منفعل از فرهنگ عرب و يا جغرافياي طبيعي خاّصي 
نبوده است؛ بلكه ميهمن بوده و در شرايط، به عنوان واقعّيات موجود تصّرف 
مي كرده است؛ حّتي به اعتقاد بنده، در اسالم، احكام امضائي نداريم و تمامًا 
تأسيسي است؛ البّته از آن دسته احكام تأسيسي كه تا حّدي شرايط موجود 
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را به عنوان شرايط دورة گذار پذيرفته  است.
مي شود  دين پژوهي  حوزة  وارد  هم،  غرب  تحقيق  روش  بنابراين، 
است  خطري  اين  و  مي كند؛  منفعل  شّدت  به  را  ديني  پژوهشهاي  و 
را گذار  دورة  در  گران سنگ  بسيار  علمي  مركز  اين  خصوص،  به   كه 

و  علوم  سمت  به  اگر  داشته باشيم  توّجه  بايد  كه  چرا  مي كند؛  تهديد 
دانشهاي غربي رفتيم، خطرناك ترين و ُپرآسيب ترين نقطة آن -كه اين 
آسيب، بسيار در آن پنهان است- منطق آن است؛ همان طور كه منطق 
انتزاعِي ارسطويي، به شّدت نقطة آسيب آن پنهان است و بيش از هزار 
حوزه ها  اينكه  بدون  مي برد؛  رنج  آن  از  اسالم  دنياي  كه  است  اندي  و 
توّجه كنند كه اين نگرش منطقِي برخاسته از منطق يونان كه به عنوان 
عقالنّيت پايه پذيرفته شده، چه آفتهايي در حوزة دين پژوهي و در فرهنگ 

شيعه به جاي گذاشته است.
اين يك نگرش است كه متد تحقيق غربي را در پژوهشهاي فلسفي، 
كالمي، عرفاني و فقهي ما حاكم مي كند؛ حّتي روشهاي پژوهشي كه در 
حوزة فلسفه، در برخي از نوآوري ها جهت بازپژوهش و بازكاوي فلسفه 
معناست كه حوزة  بدان  اين  و  است  داده  مي شود، روشهاي غربي  ارائه 
نفع  به  آن  پاياِن  كه  مي گردد  تبديل  باشگاهي  يك  به  فلسفه پژوهي، 

پيروزي فلسفة غرب خواهدبود.
سمت  به  كه  است  اسالمي  مدرنيتة  نگرش  گرايش،  اين  مقابل  در 
مدرنيته كردن اسالم پيش مي رود. اگر نقش دين را در حّد اصالح تجّدد 
پذيرفتيم، نقش حوزه در عرصة دين پژوهي و به دنبال آن، چشم اندازها و 
استراتژي ها و سياستهاي حوزه، اين گونه تعريف خواهدشد؛ در اين صورت، 
اگر رويكرد حوزه،  حوزه پرچمدار اسالمي كردن مدرنيته خواهدشد. ولي 
رويكرد تمّدن سازي اسالمي شد، مأمورّيت حوزه، بر محور ايجاد تمّدن 
اسالمي خواهدبود و ارتقاء فرهنگي كه در حوزة دين پژوهي ايجاد مي كند، 
مسائل  به  پاسخگويي  مقياس  در  نه  است؛  اسالمي  تمّدن  مقياس  در 
مستحدثه؛ بلكه در مقياس رهبري حوادث جهان است؛ بنابراين، حوزه در 
چنين مقياسي بايد در سازمان و برنامه و محتواي خود، تحّول پيدا كند؛ 

محتوا هم، اعّم از محتواي پژوهش، آموزش و تبليغ است.
و  فكري  روحي،  نيازهاي  پاسخگوي  فقط  نبايد  تبليغ،  عرصة  در 
رفتاري فردي باشيم؛ بلكه بايد پاسخگو به نيازهاي اجتماعي هم باشيم 
داشته باشيم؛  دست  در  هم  را  آينده  نيازهاي  نبض  بايد  خصوص،  به  و 
يعني مقّدم بر زمان، حركت كنيم. بنابراين، از ناهماهنگي تبليغ با نيازهاي 
بيروني، و اينكه تبليغ را در محدودة نيازهاي فردي ببينيم و حّتي اينكه 
تبليغ را در چارچوب نيازهاي اجتماعي موجود ببينيم، بايد فاصله بگيريم 
و در افقي با پيش بيني نيازهاي آينده، طوري حركت كنيم كه از نيازهاي 

موجود سبقت بگيريم.

در عرصة تبليغ، نبايد فقط پاسخگوي نيازهاي روحي، 
بايد پاسخگو به  بلكه  فكري و رفتاري فردي باشيم؛ 
نيازهاي اجتماعي هم باشيم؛ بايد نبض نيازهاي آينده 
را هم در دست داشته باشيم؛ بنابراين، حتّي از اينكه 
تبليغ را در چارچوب نيازهاي اجتماعي موجود ببينيم، 
نيازهاي  پيش بيني  با  افقي  در  و  بگيريم  فاصله  بايد 

آينده، حركت كنيم.

در عرصة آموزش نيز بايد از شيوة حفظ مطالب، به شيوة فهم مطالب 
و حّتي شيوة فهم مباني مطالب، تغيير روش دهيم؛ به عنوان مثال، به 
جاي فقه آموختن و حفظ كردن، فهم فقه و فهم مباني فقه جايگزين شود؛ 

همين طور در حوزة اخالق و فلسفه. وقتي فهم ما به سطح فهم مباني 
رسيد، مي توانيم با تحّول در مباني، تكامل در علوم را ايجادكنيم؛ بنابراين، 
از  ما  پژوهش  و  پژوهشگر حركت مي كند  پرورش  به سمت  ما  آموزش 
حوزة نيازهاي فردي فراتر رفته و به نيازهاي جمعي نيز توّجه مي كند و 

نگاه جامعه شناسانة مبتني بر دين، بر تحقيقات حاكم مي شود.
متأّسفانه يكي از آسيبهايي كه حوزه هاي ما از آن رنج مي برد، فقدان 
نگاه جامعه شناسانة مبتني بر دين است كه حاكم بر پژوهش باشد؛ نگاهي 
نبض  بتواند  و  بوده  آينده نگر  پژوهش،  روش  بر  حاكمّيت  بر  عالوه  كه 
تحّول جامعه را به دست گيرد؛ نه اينكه ِصرفًا به تكامل روحّيات، اعتقادات 
و رفتار فردي توّجه داشته باشد؛ بلكه به تكامل اخالق، عقالنّيت و رفتار 
جامعه بپردازد. در اين مقياس، بايد نگاه جامعه شناسانه بر نگاه فردگرايانه 
حاكم شود و روش تحقيق نيز از روش انتزاعي، به روش مجموعه نگري 

و سپس روش تكاملي ارتقاء پيداكند.
روش تكاملي، ناظر به حاكمّيت جهت بر مطالعات مجموعه نگري و 
به صورت يك كّل،  بر شناخت موضوع  يعني عالوه  كلّ گرايـانه است؛ 
آن را در جهت اهداف خود نيز سامان دهي مي كند. گاهي تحّوالتي كه 
در گذشته،   مثال،  عنوان  به  است؛  مرحلة حفظ  در  تنها  مطرح مي شود، 
برخي اين تفّكر را داشتند كه متون آموزشي، بايد پژوهشي هم باشد تا 
طاّلب با سعي در فهم متن، به عمق مطلب برسند؛ ولي اآلن روشها تغيير 
كرده است؛ مطلب را به ساده ترين زبان تعليم مي دهند و با تكرار و آزمون، 

آن خأل را جبران مي كنند.

به  مطالب،  از شيوة حفظ  بايد  نيز  آموزش  در عرصة 
مطالب،  مباني  فهم  شيوة  حتّي  و  مطالب  فهم  شيوة 
تغيير روش دهيم. آن گاه آموزش ما به سمت پرورش 
پژوهشگر حركت مي كند و پژوهش ما از حوزة نيازهاي 
فردي فراتر رفته و نگاه جامعه شناسانة مبتني بر دين، 

بر تحقيقات حاكم مي شود.

فقط  اين،  اّما  تغييركند؛  متون درسي  بايد  و  است  كار، ضروري  اين 
پرورش  بستر  آموزش،  حوزة  در  تكامل  با  بايد  و  است  حفظ  مرحلة  در 
اخالق،  و  عرفان  حوزة  در  بالندگي  و  تحّول  ايجاد  براي  پژوهشگراني 
حكمت و كالم، فقه و احكام را هم به وجود آورد. نقطة آغاز چنين تحّولي 
بايد  يعني  تبليغ است؛  و  آموزش  در محتوا، تحّول در سازمان پژوهش، 
سازمان دهي حوزه و برنامه ريزي و گردش عملّيات آن، تغييركند تا امكان 

تحّول در محتوا فراهم گردد.
بايد توّجه داشت كه تحّول در حوزة دين پژوهي، بايد همراه با تحّول 
در دانشگاه باشد؛ زيرا امروزه، نه مانند گذشته است كه يك طبقة مرجع 
داشته باشيم كه عالمان حوزوي باشند و نه مانند غرب، يك طبقة مرجع 
وجود دارد كه كارشناسان باشند؛ بلكه بايد با دو طبقة مرجع و دو صنف و 
دو حوزة مفاهيم و دو عقالنّيت، به گونه اي جامعه را اداره كنيم كه هم ديني 
باشد و هم علمي؛ و اين امر با تركيب اشخاص و عناصر اتّفاق نمي افتد و 
اين گونه نه علم، ديني مي شود و نه دين به حوزة مفاهيم كاربردي تسّري 
فلسفة  و  تحقيق  متد  بر  مبتني  دانشگاه،  و  حوزه  محتواي  بايد  مي يابد. 
روش، هماهنگ شود تا محصوالت آن دو نيز، هماهنگ گردد و بتوان 
به نيازهاي ملّي، دنياي اسالم و جامعة جهاني، پاسخ داد. اين، از طريق 
از دو  تحّول در سازمان حوزه و دانشگاه شروع مي شود؛ به گونه اي كه 
سازماِن موازي خارج شوند و به يك سازمان بزرگ تبديل شوند كه برنامه 

و گردش عملّيات آن، به صورت هماهنگ انجام گيرد.
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علماي شايستة تقليد و 
علماي شايستة تكذيب

... بعضي از مردم خيال مي كنند كه تأثير گناه در افراد 
يكسان نيست؛ در مردم عادي، گناه تأثير دارد و آنها را 
از تقوا و عدالت ساقط مي كند؛ ولي در طبقة علما تأثيري 
نظير  دارند!  اعتصام  نوع  يك  و  كّرّيت  يك  آنها  ندارد؛ 
فرقي كه بين آب قليل و آب كثير است كه آب كثير، اگر 

به قدر كّر شد، ديگر از نجاست منفعل نمي شود.
... البّته اين نكته واضح است كه مخالفت يك عالِم 
روحاني با هواي نَْفس، فرق دارد با مخالفت يك نفر از 

عواّم؛ زيرا هواي نفس هر كسي در امور معّيني است...
به  ميل  و  مقام  و  جاه  در  او،  هواپرستي  مقياس 
اينكه  به  عالقه  و  محبوبّيت  و  شهرت  و  دست بوسي 
مردم پشِت سرش حركت كنند و در َصرف بيت المال در 
راه آقايي خـود و يا بازگذاشتن دست كسان و خويشان 
امثال  و  بيت المال  در  گرامي  آقازادگان  مخصوصًا  و 

اينهاست.
مطّهري، مرتضي؛ ده گفتار، ص 118

... مي گفتند خود آيت اهلل بروجردي سعي زياد دارد كه اصالحاتي در 
حوزه به وجود بيايد و تمام امور آن منّظم شود؛ ولي مشكل اين بود كه 
لذا  و  بيفتد؛  به خطر  آنها  مبادا حدود كارهاي  داشتند  اطرافيان، وحشت 

كارشكني مي كردند.
يك روز شنيدم كار تمام   شده و حاج آقا روح اهلل خميني دست خّطي از 
آقا گرفته است كه از فردا، حاج آقا عبداهلل آل آقا، سرپرست فيضّيه و امور 
حوزه باشد و زير نظر هيئت مصلحين كاركند. از جملة هيئت مصلحين 
ـّداحمد زنجاني، شيخ  كه نام مي بردند، حاج آقا روح اهلل خميني، حاج سي
ابوالقاسم اصفهاني، آقا مرتضي حائري)فرزند حاج شيخ عبدالكريم حائري 
ـّدمحمود روحاني،  باقر سلطاني، حاج سي آقا  مؤّسس حوزة علمّيه(، حاج 

ـّدزين العابدين كاشاني و آقا ريحان اهلل گلپايگاني بودند. سي
در بين اين آقايان، بيش از همه، امام خميني شور و هيجان داشت. 
درست به ياد دارم، ما طاّلب آن روز، عجيب شاد بوديم كه از فردا همه 
چيز عوض مي شود؛ حاج آقا روح اهلل خميني سرانجام، كاِر خود را كرد و 
شخصي مناسب را انتخاب نمود و آقا او را مأمور اصالح حوزه كرده است. از 
جمله فضالئي كه خيلي سعي در انجام اصالحات داشتند، شهيد مطّهري 

بود.
ولي با كمال تعّجب، فردا شنيديم آيت اهلل بروجردي، حاج آقا عبداهلل 
را خواسته است و نوشته را گرفته و پاره كرده است! چنان حالت يأس در 
حوزه پديد آمده بود كه حّد نداشت. جبهة اطرافيان، خوشحال و خندان، 
منزل  در  باز شنيديم جلسه اي  و خمود.  افسرده  اصالحات،  و طرفداراِن 
آيت اهلل بروجردي بوده و آقاي خميني با ايشان برخورد سختي داشته اند و 

به صورت قهر از هم جدا شده اند.
چيزي  نمي خواست  پرسيديم.  عبداهلل  آقا  حاج  مرحوم  از  را  موضوع 

بگويد؛ ولي با اصرار من كه از منسوبين او بودم، گفت:
روح اهلل  آقا  حاج  آقاي  اتّفاق  به  كه  اينست  موضوع  شنيده ايد؛  البّد 
خميني و آقاي ريحان اهلل گلپايگاني و آقا مرتضي حائري رفتيم خانة آقا 
و نوشته اي گرفتيم و آقا حدود اختيارات مرا معّين و طي نوشته اي امضاء 

بعد از آن ماجرا، 
امام خميني هم

 گوشه گيري 
انتخاب كرد

ماجراي اصالح در حوزة علميّه
در زمان آيت اهلل العظمي بروجردي
و ممانعت برخي اطرافيان ايشـان

در خاطرات استاد مرحوم علي دواني*

تأّمل- 10
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و ُمهر كردند و به من دادند؛ ولي فردا صبح زود، تازه نماز صبح را تمام 
كرده بودم كه مشهدي ابوالقاسم -خادم آقا- آمد و گفت: »آقا فرموده اند 

نوشته را بدهيد؛ همين طور، مشغول كار باشيد.«
من هم نوشته را دادم؛ پس از آن، رفتم و موضوع را به آقاي حاج آقا 
روح اهلل خميني اّطالع دادم. همان عّده رفتيم منزل آقاي بروجردي. آقا از 
اندرون آمد بيروني. حاج آقا روح اهلل گفت:»آقا! اين همه، هيئت مصلحين 
تشكيل جلسه دادند و كاركردند تا ما توانستيم اين نوشته را بگيريم و همه 
خوشحال بودند كه كار به نتيجه رسيده است؛ چه شد كه نوشته را از حاج 

آقا عبداهلل پس گرفتيد؟!«

از فردا همه  ما طاّلب آن روز، عجيب شاد بوديم كه 
چيز عوض مي شود؛ حاج آقا روح اهلل خميني سرانجام، 
انتخاب نمود  را  مناسب  شخصي  و  كرد  را  خود  كار 
جمله  از  كرده است.  حوزه  اصالح  مأمور  را  او  آقا  و 
داشتند، اصالحات  انجام  در  خيلي سعي  كه   فضالئي 

شهيد مطّهري بود.

آقا فرمودند:»چيزهايي به من گفتند كه ترسيدم نكند با امضاء و ُمهر 
من، بَد طوري از كار در آيد؛ همين طور هم مي شود كار كرد.« حاج آقا 
روح اهلل گفت: »نه؛ حتمًا بايد با نوشته باشد.« آقا فرمودند: »لزومي ندارد.« 

حاج آقا روح اهلل گفت:»تا نوشته نباشد، حاج آقا عبداهلل كار نمي كند.«
كه  بدانم  كجا  »از  فرموده بود:  آقا  و  كرده بودند  دخالت  اطرافيان 
با عصبانّيت مي گويد:»آقا!  آقا مرتضي حائري  مي خواهيد اصالح كنيد؟« 
يعني ما ُمفسد هستيم؟! پدر من، حوزه اي به آن خوبي تشكيل داد و حال، 
با  مي زند.  زمين  به  را  عمامه اش  و  مي گويد  را  اين  مفسد هستيم؟«  ما 
دخالت يكي از اطرافيان، حاج آقا روح اهلل خميني هم استكان چايش را 
كه در دست داشته، به ديوار مي كوبد كه مي شكند. آقاي بروجردي بلند 
مي شود به اندرون مي رود. آنها هم برخاسته از خانه خارج مي شوند؛ و همه 

َُّه لَْم يَُكْن َشْيئًا َمْذُکوراً! چيز به حال اّول باقي مي ماند؛ َکَأن
آن روزها، هر چند نفري در مدرسة فيضّيه دور هم جمع مي شدند و 
از آن پيشامد سوء، صحبت مي كردند. مي گفتند اطرافيان نمي گذارند؛ آقا 
را مي ترسانند؛ به آقا گفته اند اينها قصد ديگري دارند؛ تحت اين پوشش 
مي خواهند اختيارات شما را كم كنند و در حقيقت، مسلوب اإلختيار نمايند 
و معلوم نيست چه بشود. از اين راه، آقا را دچار وسوسه كرده اند و ايشان 

هم مي ترسند نكند زيِر كاسه، نيم كاسه اي باشد!
حيات  در  شمسي،   1364 سال  در  را  موضوع  اين  نويسنده، 
آن  از  را  خاطره   12 كه  مصاحبه اي  طي  عليه(  اهلل  امام خميني)رضوان 
از  حوزه،  تشكيالت  در  دگرگوني  عنوان  تحت  مطرح كردم،  بزرگ  رهبر 

جمله نوشتم1:
»اگر اين مسئلة مهّم حياتي، عملي شده بود، به طور قطع، سرنوشت ساز 
بود و انقالب اسالمي ايران سالها پيش از سال 1357 به ثمر مي رسيد؛ 
و شايد حوادث شوم بعدي مانند قلع و قمع فدائيان اسالم و مظلومّيت 
رخنة  و  غربي  فرهنگ  گسترش  و  كاشاني،  آيت اهلل  خانه نشين كردن  و 
با  داشت،  دنبال  به  كه  را  مصائبي  و  امريكايي  استعمار  جديد  سياست 

دگرگوني كه در تشكيالت روحانّيت پديد آمده بود، پيش  آمد نمي كرد.«

طور  به  شده بود،  عملي  حياتي،  مهّم  مسئلة  اين  اگر 
قطع، سرنوشت ساز بود و انقالب اسالمي ايران سالها 
پيش از سال 1357 به ثمر مي رسيد؛ و شايد حوادث 
شوم بعدي مانند قلع و قمع فدائيان اسالم و مظلوميّت 
و خانه نشين كردن آيت اهلل كاشاني، و گسترش فرهنگ 

غربي و ... پيش آمد نمي كرد.

و در آخر، اين سطور را آورده بودم: »در آن روزها، اغلب فضالي جوان 
حوزه، شاد و مسرور بودند كه ]با[ پيش قدم شدن حاج آقا روح اهلل خميني 
و علماي هم فكر ايشان، و تأييد آيت اهلل بروجردي، مرجع و رياست عالية 
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حوزه، عن  قريب دگرگوني و تحّوالتي در سطح حوزه به وقوع خواهدپيوست 
و از بسياري از ناماليمات و ناسازگاري هاي موجود جلوگيري خواهدشد. 
كمبودهاي حوزه و طاّلب علوم ديني در ابعاد مختلف برطرف شده؛ و پس 
از سالها ركود و مشاهدة وضع يكنواخت، آنچه را اغلب علماي روشن بين 
و آشناي به مقتضيات زمان انتظار داشتند -و شايد انگيزة اساسي دعوت 
امام از آيت اهلل بروجردي نيز براي تأمين همان منظور بود- جامة عمل 

خواهد پوشيد؛ ولي...
و  كار شدند  به  بي تفاوتها، دست  و  باز فضولها  ناگهان شنيديم  ولي 
باعث رنجش امام گرديدند. به طوري كه معّظـمٌ له و علماي طرفدار فكر 
را  ناگواري، موضوع  اتّفاق  گونه  از هر  براي جلوگيري  ايشان،  اصالحي 
رها كرده و هر كدام به كار خود مشغول شدند؛ و ديگر از آن مقوله ها و 

خوابهاي خوشي كه همه مي ديديم، سخني به ميان نيامد...!!
ماند  دست نخورده  حوزه  كه  خوشحال  هم  عقب ماندگان  از  بسياري 
نظم  و  خواهدبُرد؛  سر  به  انصاري  شيخ  و  طوسي  شيخ  زمان  مانند  و 
در  انضباط  و  نظم  اينكه  از  غافل  است!  بي نظمي  در  آخوندي  عالَم 
از هر جا الزم تر است؛ به خصوص كه حوادث واقعه دستگاه روحانّيت، 

 

ايجاب  مي كرد پا به پاي زمان جلو رفت؛ كه ُکلُّ يَْوم ُهَو فِي َشأن. مرحوم 
آيت اهلل بروجردي، خود طرفدار اصالحات حوزه و تحّول و دگرگوني، يعني 
انديشة امام خميني بودند؛ ولي امان از بعضي از اطرافيان كه چه بر سر 

اسالم و مسلمين آورده اند.«2

ماند  دست نخورده  حوزه  كه  خوشحال  هم  بسياري 
سر  به  انصاري  شيخ  و  طوسي  شيخ  زمان  مانند  و 

خواهدبُرد؛ و نظم عالَم آخوندي در بي نظمي است! 
اصالحات  طرفدار  خود  بروجردي،  آيت اهلل  مرحوم 
امام خميني  انديشة  يعني  دگرگوني،  و  تحّول  و  حوزه 
از اطرافيان كه چه بر سر  از بعضي  امان  بودند؛ ولي 

اسالم و مسلمين آورده اند.

و  امام  خميني  حاّد  برخورد  و  حوزه  اصالح  طرح  شكست  دنبال  به 
حائري  آيت اهلل  بروجردي،  آيت اهلل  با  حائري  مرتضي  حاج شيخ  آيت اهلل 
زيارت   عنوان  ظاهر،  مهاجرت كرد. صورِت  مقّدس  به مشهد  بعد  چندي 
داشت؛ ولي فصِل زيارت نبود؛ به خصوص كه سفر ايشان طول كشيد و 

نزديك شش ماه در مشهد ماند و قصد بازگشت هم نداشت.
رفته رفته همه متوّجه شدند كه ايشان قهركرده اند و بنا ندارند به قم 
بزرِگ مؤّسس حوزة  به جايي رسيده كه پسر  بازگردند؛ و مي گفتند كار 

علمّية قم از قم برود و رفتنش هم صورت قهر داشته باشد؟!
آيت اهلل بروجردي كه اين را شنيدند، نمي دانم چه كسي را فرستادند 
مشهد و از آن مرحوم، استمالت كردند و ايشان را به قم برگردانيدند؛ ولي 
آمد و رفِت ايشان به خانة آيت اهلل بروجردي به واسطة همين ماجرا، كم 
يا شركت در مجلس روضه كه آن هم  شد؛ و جز در مواردي ضروري 
كم بود، آمد و رفتي نداشت. در همين حال، هم آيت اهلل بروجردي و هم 

ايشان، احترام يكديگر را در حّد خود داشتند.
گوشه گيري  و  بست  فرو  لب  هم  امام خميني  ماجرا،  اين  از  بعد 
مجلسي  جايي  در  اگر  و  بود؛  خانه  در  مي گفت،  درسي  اگر  انتخاب كرد. 
بود، كمتر شركت مي كرد. در بيرون هم، كمتر كسي ايشان را مي ديد. به 

عبارت ديگر، آن همه شور و احساسات، يكباره فروكش نمود.

معمواًل ايشان با چند تن از دوستانش، مرحوم حاج آقا عبداهلل آل آقا، 
آقا  و  وي-  -برادر  حائري  مهدي  آقا  حاج  حائري،  مرتضي  شيخ  حاج 
ريحان اهلل گلپايگاني، غروب مي آمدند به مقبرة آيت اهلل شهيد حاج شيخ 
به  را  مغرب  نماز  گفته مي شد،  مغرب  اذان  كه  و همين  نوري  فضل اهلل 
شنيدم  كه  مي كردند  گفت وگو  دقيقه  بيست  حدود  و  مي خواندند  انفراد 
مقبره  َدر  دِم  همان  از  امام  سپس  و  بوده؛  روز  اوضاع  و  احوال پرسي 
آقا  حاج  مرحوم  فرزندش  با  اوقات  بعضي  و  تنها  و  مي كرد  خداحافظي 
مصطفي راهي منزل مي شدند. شبهاي جمعه هم به حرم مي آمدند و پس 

از زيارت، به خانه مي رفتند.
آيت اهلل  مي شدند،  مجلس  وارد  ايشان  وقتي  كه  ديده بودم  بارها   ...
خود  پهلوي  را  خميني  روح اهلل  آقا  حاج  و  برخاسته  يك قامت  بروجردي 
مي نشاندند. امام هم، چنان با آداب اسالمي در حضور ايشان مي نشستند 
كه تحسين هر بيننده اي را بر مي انگيخت. با ديدن اين برخوردها، من 
معناي خضوع و فروتني را به چشم خود مجّسم مي ديدم؛ و همان طور كه 
ميان انبوه طاّلب نشسته بودم، در هر دوي آن بزرگواران خيره مي شدم 

يا محو آنها بودم.
اّما حاج...، رياست بيروني را به هيچ كس واگذار نمي كرد. احترام به 
افراد يا اهانت به آنها و تحقير مخالفيِن خود را بيشتر در همان بيروني 

سر و صورت مي داد.
چاي!  اشاره كرد  شد،  ُپر  مجلس  كه  همين  ديدم  روزها،  آن  در   ...
استكان اّول را جلوي آيت اهلل بروجردي ]قرارداد[ و بعد، از سمت راست 
تا  بروجردي  آيت اهلل  مقابِل  بعد،  و  چپ  سمت  بعد،  و  شروع كرد  ايشان 

آخرين نفر را.
در هر نوبت ديدم كه با اينكه حاج آقا روح اهلل خميني، پهلوي آيت اهلل 
دو  وقتي  و  شروع كرد  دوم  نفر  از  را  چاي  حاج...  نشسته بود،  بروجردي 
نوبت  هر  و  گذاشت!  امام  جلوي  چاي  و  آمد  اتمام رسانيد،  به  را  صف 
هم، امام گفت: »نمي خواهم!« و او هم به روي مبارك نمي آورد! هنوز 

فراموش نمي كنم كه با ديدن اين منظره مي لرزيدم.
را  طاّلب  نامه هاي  معمواًل  بروجردي  آيت اهلل  موارد،  اين گونه  در 
غفلت، همين  از  هم،  حاج...  بودند.  سرگرم  اصطالح  به  و   مي خواندند 

سوء استفاده مي كرد و مشغول ايفاي نقش خود بود.

مقّدس  مشهد  به  بعد  چندي  حائري  آيت اهلل 
داشت؛  زيارت   عنوان  ظاهر،  صورت  مهاجرت كرد. 
ايشان  سفر  كه  خصوص  به  نبود؛  زيارت  فصل  ولي 
طول كشيد و نزديك شش ماه در مشهد ماند و قصد 
بازگشت هم نداشت. رفته رفته همه متوّجه شدند كه 

ايشان قهركرده اند و بنا ندارند به قم بازگردند.

اين  بايد  ِكْي  تا  راستي  مي گويم؛  و  مي نويسم  را  اينها  من  امروز   ...
يا  آقا،  داماد  آقا،  به دست پسر  داشته باشد و كارهاي مراجع  ادامه  وضع 
نوكر آقا، يا اطرافيان بي تقوا باشد؟! آيا دستگاه پاپ، رهبر كاتوليك ها، و 
ساير رهبران مسيحّيت كه ما دين آنها را منسوخ مي دانيم، يا تشكيالت 

شيخ األزهر هم، اين چنين است؟!
گذشته  حوزه،  اصالحات  طرح  شكست  پيامدهاي  از  ديگر  يكي   ...
آن  ناگواري  به  مي توان  خوبي  به  امروز  كه  امام خميني  گوشه گيري  از 
پي بُرد، بيرون آمدن دانشمند شهيد بزرگوار و متفّكر بزرگ اسالمي، مرحوم 
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مرتضي مطّهري از حوزه بود.
... وقتي به قم برگشتم، نمي دانم چقدر فاصله شد كه گفتند: »آقاي 

مطّهري به تهران رفته است.« پرسيدم: »چرا؟« گفتند: »معلوم نيست.«
شهيد مطّهري هفته اي يكبار به قم مي آمد و شبهاي چهارشنبه در 
روش  و  فلسفه  اصول  بحث  كه  طباطبائي  عاّلمه  استاد  هفتگي  جلسة 
رئاليسم مطرح بود، شركت مي نمود. در آن جلسه اي كه در خانة ما بود، 
او هم شركت كرد و من كتاب شرح زندگاني جالل الدين دواني، فيلسوف 
نامي همشهري ام را به او دادم كه بسيار خوشحال شد و گفت: »انتظار 
چنين كتابي را، سالها بود كه داشتم.« و از اينجا، ارتباط ميان ما برقرار 

شد.
در سال 1349 شمسي، از تهران به اتّفاق هم، در كنگرة هزارة شيخ 
طوسي شركت كرديم. در جلسات علني كنگره هم، كنار هم بوديم. از آنجا 

ارادت خاّصي به وي پيداكردم.

شهيد مطّهري گفت: »بر اثر شكست طرح آقاي خميني 
در اصالحات حوزه -كه من هم از فّعالين آن بودم و 
اطرافيان،  ايشان- ضربت خوردم.  شاگرد مخصوص 
طوري مرا از نظر آقاي بروجردي انداخته بودند كه هر 
چه كردم مرا به حضور بخوانند تا عرايضي كه دارم 

عرض كنم، نتيجه نگرفتم.«

در سال 1350 شمسي -كه پس از اقامت 22 سال در قم، به تهران 
هم  او  و  بود  مطّهري  شهيد  با  مراوداتم  بيشتر  شدم-  ماندگار  و  آمدم 
سخت به من لطف داشت. بعضي از روزها، تلفن مي كرد كه به ديدنش به 
دانشكدة الهّيات بروم. او رئيس گروه فلسفة آن دانشكده بود و در اتاقش، 
تهران،  »در  پرسيد:  روزي  مي كرد.  استراحت  همان جا  كه  داشت  تختي 
منبررفتن هستم.« هم  گاهي  و  نوشتن  گفتم: »مشغول  مي كنيد؟«   چه 

گفت: »منظورم اينست كه چطور امرار معاش مي كني؟« گفتم: »از همين 
درست  را  حقّ التأليف  مگر  نشد!  معاش  امرار  كه  »اينها  گفت:  راه ها.« 

مي دهند و پول يكي دو منبر، كفاف خرج من و شما را مي كند؟!«
بعد گفت: »وقتي من به تهران آمدم، وضعي مثل امروز تو را داشتم.« 
گفتم: »چطور؟« گفت: »بر اثر شكست طرح آقاي خميني3 در اصالحات 
حوزه -كه من هم از فّعالين آن بودم و شاگرد مخصوص ايشان- ضربت 
خوردم. اطرافيان، طوري مرا از نظر آقاي بروجردي انداخته بودند كه هر 
نتيجه  دارم عرض كنم،  تا عرايضي كه  بخوانند  به حضور  مرا  چه كردم 
دنيا  كجاي  "در  و عرض كرده بودم:  نوشتم  نامه اي  روزي  حّتي  نگرفتم؛ 
رسم است كه حكم غيابي صادركنند؟! چيزهايي به شما گفته اند؛ بنده را 
احضاركنيد كه توضيح بدهم تا رفع هر گونه سوء تفاهم شود." بعد نامه را 
دادم آقاي منتظري كه هم مباحثه بوديم و نزد آقاي بروجردي رفت و آمد 
داشت. گفتم در يك فرصت مناسب، به دست ايشان بدهد. آقاي منتظري 

گفت: "دادم؛ نگرفتند!" ناچار به تهران آمدم.«
بيرون آمدنم  »علّت  كه:  داشت  بيان  شرحي  مطّهري  شهيد  بعد،   ...
 از حوزه اين بود«؛ و افزود كه: »از آن موقع تا كنون، به جرم ارادت به

ما  وضع  تا  مي بينم.  و  ديدم  صدمه  بيگانه  و  خودي  نزد  خميني،  آقاي 
روحانّيون و آقايان مراجع چنين باشد، اين قضايا هم هست. بايد تحّول 
اساسي در حوزه به وجود بيايد كه چهار نفر كم مايه نتوانند با سرنوشت 
افراد، اين طوري بازي كنند و سّد راه خدمات ارزنده به اسالم و مسلمين 

باشند. خواستم شما بدانيد بر من چه گذشته است!«

پي نوشت ها:
*. منبع: دواني، علي؛ زندگاني زعيم بزرگ عالَم تشّيع آيت اهلل بروجردي، نشر مطّهر، چاپ 

سوم، زمستان 1372، صص 324-308.
1. و اين نوشته، از نظر ايشان گذشته است.)دواني(

2. سرگذشت هاي ويژه از زندگي امام خميني، چاپ اّول، شمارة 6، ص60.
3. آن موقع، امام خميني)رضوان اهلل عليه( در نجف اشرف، به حال تبعيد بودند.)دواني(
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فضيلِت مشكل نويسي!
در مّدتي كه مشغول نگارش يا چاپ اين داستانها بودم، بعضي از 
دوستان ضمن تحسيـن و اعتراف به سودمنـدي اين كتاب، از اينكه من 
كارهاي به عقيدة آنها مهمّ تر و الزم تِر خود را موّقتًا كنارگذاشته و به 
اين كار پرداخته ام، اظهار تأّسف مي كردند و مالمتم مي نمودند كه چرا 
چندين تأليف علمي مهّم را در رشته هاي مختلف به يك سو گذاشته ام و 
به چنين كار ساده اي پرداخته ام؛ حّتي بعضي پيشنهادكردند كه حاال كه 

زحمت اين كار را كشيـده اي، پس الاقّل به نام خودت منتشر نكن!
من گفتم: »چرا؟ مگر چه عيبي دارد؟!«

گفتند: »اثري كه به نام تو منتشر مي شود، الاقّل بايد در رديف همان 
اصول فلسفه باشد؛ اين كار براي تو كوچك است!«

گفتم: »مقياس كوچكي و بزرگي چيست؟...«
اگر اين منطق و اين طرز تفّكر مربوط به يك نفر يا چند نفر مي بود، 
من در اينجا از آن نام نمي بردم؛ متأّسفانه اين طرز تفّكر -كه جز يك 
تعليمات عالية اسالمي چيز  از  انحراف بزرگ  اجتماعي و يك  بيماري 
ديگري نيست- در اجتماع ما زياد شيوع پيداكرده؛ چه زبان ها را كه اين 

منطق نبسته و چه قلم ها را كه نشكسته و به گوشه اي نيفكنده است.
از لحاظ كتب مفيد و مخصوصًا  به همين دليل است كه ما امروز 
كتب ديني و مذهبي سودمند، بيش از اندازه فقيريم. هر مّدعي فضلي 
حاضر است ده سال يا بيشتر َصرف وقت كند و يك َرطب و يابس به هم 
ببافد و به عنوان يك اثر علمي، كتابي تأليف كند و با كمال افتخار، نام 
خود را پشت آن كتاب بنويسد، بدون آنكه يك ذّره به حال اجتماع مفيِد 
اينكه ساده  به جرم  تأليف يك كتاب مفيد، فقط  از  اّما  باشد؛  فايده اي 

است و كسر شأن است، خودداري مي كند!
نتيجه همين است كه آنچه بايسته و الزم است، نوشته نمي شود و 
تأليف  چيزهايي كه زائد و بي مصرف است، پشت سِر يكديگر چاپ و 

مي گردد.
مطّهري، مرتضي؛ داستاِن راستان، مقّدمه

تأّمل- 11
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پادگاني براي تربيت افسران فكري
در تمام عرصه ها

رسالتهاي امروز حوزه و روحانيّت، در گفتاري از آقاي رحيم پور ازغدي

ما با دو تفّكر انحرافي در مورد روحانّيت، مواجه بوده و هستيم: يكي، تفّكر اسالم ِمنهاي روحانّيت؛ و ديگري، تفّكر اسالم به عالوة مطلق روحانّيت 
است. هر دوي اينها، منحرف اند. اسالم ِمنهاي روحانّيت، يعني اسالم منهاي متد درست در فهم دين؛ و اسالم به عالوة روحانّيِت بدون قيد و شرط، 
يعني هر كس كه چند سالي َصرف و نحو بخواند و چند كتاب لمعه و فقه و اصول را به قول دانشجوها پاس   كند و چند متر پارچه تهّيه  كرده و به سر 

ببندد و يك عبا به دوش بيندازد، ديگر نائب پيغمبر است!

اسالم ِمنهاي روحانيّت، يعني اسالم منهاي متد درست در فهم دين؛ و اسالم به عالوة روحانيِّت بدون قيد و شرط، 
يعني هر كس كه چند سالي صرف و نحو بخواند و چند كتاب لمعه و فقه و اصول را به قول دانشجوها پاس كند و چند 

متر پارچه تهيّه كرده و به سر ببندد و يك عبا به دوش بيندازد، ديگر نائب پيغمبر است!

اين مسئله، از آن مشكالتي است كه به اسالم و مسلمين خيلي صدمه زده است؛ يعني نائب پيغمبرهايي كه سواد ديني و اجتماعي ندارند و مردمشان 
را نمي شناسند و به قدر كافي تقوا و شجاعت ندارند؛ وظيفة  خود را نمي دانند و پاي وظيفة خود هم، حاضر نمي شوند بايستند.

مردم، حّتي همان عواّم و روستايي بي سواد هم، بين دو نوع روحانّيت تفكيك مي كنند؛ مردم با گيرندة فطرتشان، اينها را مي فهمند؛ هر چند به زبان 
نياورند؛ يا احتياط شرعي كنند يا بترسند.

اشاره:
حسن رحيم پور ازغدي، عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي.

ايشان طي چند جلسه در زمستان 1382، به آسيب شناسي روحانّيت پرداخته كه قسمت اّول آن را از 
نظر مي گذرانيد. الزم به ذكر است كه اين سخنراني با حضور طاّلب و اساتيد مدرسة علمّية نـّواب مشهد 

برگزار شده است.
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اگر  آبادي مي رويد،  امام)رضوان اهلل عليه( تعبيري داشت كه به هر 
مي بينيد مردم آنجا، مردم خوبي هستند، بفهميد يك آخوند خوب در آن 
مردم  مي بينيد  و  مي رويد  جايي  اگر  و  بوده؛  يا  هست  شهرك  و  روستا 
حّقه بازند؛ دروغگو هستند و ربا مي خورند؛ گران فروشي مي كنند و جنايت 

مي كنند، بفهميد آخوند درستي در آن آبادي نيست!

امام در مورد مسئلة تحّوِل اجتهاد در حوزه مي گويد: 
اجتهاد  در  تعيين كننده  عنصر  دو  مكان،  و  »زمان 
بوده،  حكمي  داراي  قديم،  در  كه  مسئله اي  هستند.« 
اجتماع  و  سياست  بر  حاكم  روابط  در  مسئله  همان 
جديدي حكم  است  ممكن  نظام،  يك  اقتصاد   و 

پيدا كند.

ما تا حّد مرجعّيت، از هر دو نوع تيپ روحاني در تاريخ اسالم و شيعه 
داشتيم و داريم و خواهيم داشت؛ بوده كسي كه مرجع شده و رساله داشته 
و حاضر شده با امريكايي ها، عليه امام كودتا كند تا امام ُكشته شود و او 

بتواند حكومت را بگيرد!
تعالي  اهلل  حّجت)عّجل  حضرت  كه  نيست  اين  لطف  قاعدة  معناي 
فرجه الشريف( دِم دِر حوزه هاي علمّيه ايستاده اند و نمي گذارند هر  كسي 
كه شايسته نيست، وارد حوزه شود! بعضي مي آيند وارد حوزه مي شوند؛ 
مي شود؛  بزرگ  عمامه شان  و  مي شود  سفيد  ريششان  مي شوند؛  ملّبس 
ندارند!  هم  دين  اّما  مي گيرند؛  وجوهات  و  مي كنند  پيدا  آخوندي  لهجة 

يعني اينها هم، نوعي مغازه  باز كرده اند!
از  كمتر  خورده،  افراد  اين جور  ِقَبل  از  تشّيع،  و  اسالم  كه  ضرباتي 
ضرباتي كه از طرف ملحدين خورده، نبوده! چون حساب مردم با ملحدين 
روشن است؛ اّما حساب مردم با كساني كه در قالب و لباس دين، به دين 

صدمه مي زنند، واقعًا روشن نيست؛ و خيلي ها گمراه مي شوند.

مجتهد كسي است كه وقتي امروز، مسائل اجتماعي، 
بفهمد  عرضه كنيد،  او  به  را   ... و  اقتصادي  سياسي، 
مظاّن عقلي و نقلي پاسخ به چنين مسئله اي، در كجاي 
دين است؛ فريب شباهت ظاهري عناوين موضوعات 

و احكام را نخورد و بتواند آن را پاسخ دهد.

كارهاي مرحوم عاّلمه طباطبائي و امام و شاگردانشان، يك جريان 
عظيم فكري  ديني است كه به مصاّف جريانهاي روشن فكري ماركسيستي 
نه؛  تكفيركنند؛  و  بايستند  دور  راه  از  فقط  اينكه  نه  آمدند؛  ليبراليستي  و 
آمدند جلو و به نحوة علمي، با استدالل خيلي شّفاف و مؤّدب و متواضع و 

آگاهانه و عالمانه، تمام اين جريانهـا را يكي يكي افشا كردند.
در اين مملكت، دوره اي بود كه اصاًل اسم مذهب را حّتي به عنوان 
انقالب  به  رسيدن  نكنيد  فكر  مي بُردند.  سختي  به  حاشيه اي،  امر  يك 
و  بود  آسان  ُهْو كردن،  بدون  اسالمي،  و مطرح كردن حكومت  اسالمي 

به راحتي قبول شد.
اصـاًل مي دانيد چه بهايي براي آنچه كه در دست شماست، پرداخته 
شده است؟ عين يك بّچه حاجي  پولداري كه در خانوادة خيلي مرّفـهي 
از  مثاًل  و  مي مرده  داشته  گرسنگي  از  پدرش  كه  نداند  و  آمده  دنيا  به 
توي خاكها، پوست خربزه    برداشته و به دهان  گذاشته است. بايد قدر اين 

وضعّيت را بدانيم و درست كاركنيم و به مقتضاي خطرات گذشته و آينده، 
برنامه داشته باشيم.

و  ُتند طلبگي در فروع  مباحثات  نگران  امام فرمودند: »من هيچ گاه 
اختالفات  مبادا  كه  است  اين  از  نگراني من  نيستم؛  و  نبوده  فقه  اصول 
جزئي باعث شود كه در ميان روحانّيت، جناح رفاه طلِب بي درد ُرشدكند.«

آقام  اينكه  براي  آخوند شدي؟ مي گويد  بعضي  كه مي پرسند چرا  از 
گفته! يا براي اينكه كنكور قبول نشدم! يا براي اينكه شغل ديگري نبود! 
يعني به روحانّيت و طلبگي، به عنوان يك شغل، نگاه  مي كند؛ نه به عنوان 

يك رسالت انقالبي و يك رسالت انبيائي.
در آنجا، امام در مورد مسئلة تحّوِل اجتهاد در حوزه مي گويد: »زمان و 
مكان، دو عنصر تعيين كننده در اجتهـاد هستند.« مسئله اي كه در قديم، 
اجتماع  و  بر سياست  حاكم  روابط  در  مسئله  بوده، همان  داراي حكمي 
همان  چون  كند؛  پيدا  جديدي  حكم  است  ممكن  نظام،  يك  اقتصاد  و 
موضوع اّول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده، با شناخت دقيق روابط 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي، واقعـًا موضوع جديدي شده است و حكم 

جديدي مي طلبد.
احاطه  خود  زمان  مسائل  به  بايد  مجتهد  معناست؛  اين  به  اجتهاد، 
داشته باشد؛ بدين جهت، حوزه و مديرّيِت حوزه و بزرگان حوزه، بايد بتوانند 
چنين طلبه ها و مجتهديني را تربيت كنند؛ و إاّل مجتهد كه خود به خود 
نظام سازي  بايد  نمي افتد.  مجتهد  كه  هم  آسمان  از  و  نمي شود  تربيت 
تربيت شود. در حوزه، فقه دان  باشد كه چنين مجتهدي  تربيتي، طوري 

زياد است؛ ولي ما مجتهد كم داريم!
سياسي،  اجتماعي،  مسائل  امروز،  وقتي  كه  است  كسي  مجتهد 
اقتصادي و ... را به او عرضه كنيد، بفهمد مظاّن عقلي و نقلي پاسخ به 
عناوين  ظاهري  شباهت  فريب  است؛  دين  كجاي  در  مسئله اي،  چنين 

موضوعات و احكام را نخورد و بتواند آن را پاسخ دهد.

بايد وقتي مي گوييد فالن نظريّة روان شناسي، الحادي 
است، بالفاصله در كنارش نظريّة اسالمي روان شناسي 
در همين موضوع را بگوييد. اگر فالن مكتب، در حوزة 
تفّكر  با  و  است  غلطي  مكتب  جامعه شناسي،  مسائل 
اسالمي  نظريّة  جايش  به  فوري  نمي خواند،  توحيدي 

در اين حوزة جامعه شناسي را بگوييد.

ما بزرگاني در حوزه داريم كه احترام همة آنها محفوظ است و همين 
ميراث بزرگ و مقّدس حوزه كه تا حاال مانده، مديون همين مراجع تقليد 
و اساتيد بزرگوار و مدّرسان درس خارج فقه و اصول است و هر چه حوزه 

دارد، از همين هاست.
واقعـًا در هيچ نظام آموزشي ديگري در غرب و شرق دنيا، به سالمت 
و  نديديم  خودمان  حوزة  اساتيد  بزرگواري  و  نفس  طهارت  و  قناعت  و 
نمي شناسيم؛ ولي بحث اين است كه اگر حكومت ديني تشكيل داديم و 
اّدعايي بزرگ  مي كنيم و به همة شرق و غرب و ليبراليسم و ماركسيسم، 
مي گوييم كه برويد كنار كه ما آمده ايم؛ اگر بگويند چه آورده ايد؟ مي گوييم 

هيچ؛ فقط آمده ايم!
نظرّية  فالن  مي گوييد  وقتي  بايد  دارد.  اجتهاد  به  احتياج  كار،  اين 
اسالمي  نظرّية  كنارش  در  بالفاصله  است،  الحادي  روان شناسي، 
حوزة  در  مكتب،  فالن  اگر  بگوييد.  را  موضوع  همين  در  روان شناسي 
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مسائل جامعه شناسي، مكتب غلطي است و با تفّكر توحيدي نمي خواند، 
فوري به جايش نظرّية اسالمي  در اين حوزة جامعه شناسي را بگوييد.

آنها،  مباني  همة  مي گوييم  هنر،  فلسفة  مي گويند  تا  هنر،  باب  در 
دانشجوي  اگر  ولي  است؛  از غرب  ترجمه شده  و  الحادي  و  ماترياليستي 
هنر بگويد: »اگر من كتابم را ببندم و كنار بگذارم، چه بايد كنم؟«، ما چه 

چيزي به جايش به او مي دهيم؟
ما  ولي  اسالمي  باشي؛  بايد  بگوييد،  دانشگاهتان  به  نمي توانيد  شما 
باش!  اسالمي  كه  مي كنيم  توصيه  فقط  نداريم؛  باب  اين  در  نظرّيه اي 
مصرف نكن؛  را  غربي  لباس  مدلهاي  بگوييد،  جامعه  يك  به  نمي توانيد 
بعضي فيلمها را نگاه نكن؛ روابط زندگي تان غربي نباشد؛ ولي به جايش، 

ماهّيت اسـالمي عرضه نكنيد.
جامعه معّطل نمي ماند؛ تمّدن بشري نمي ايستد تا ببيند چه زماني، ما 
به ذهنمان بيايد چيزي بگوييم. امام مي گويند: »مجتهد بايد به مسائل 
زمان خود احاطه داشته باشد.« بعد مي گويند: »براي مردم و جوانان و حّتي 
براي عواّم هم، قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در 
مسائل سياسي يا مسائل روز، اظهـار نظر نمي كنم.« بايد گفت براي چه 
اظهار نظر نمي كني؟ آيا به اين علّت است كه دين با اين مسائل، ارتباط 

ندارد؟! اين نگاه كه همان نگاه سكوالريزم است!
سكوالريزم شما را راحت مي كند و مي گويد دين با مسائل سياسي و 
اقتصاد و هنر و حكومت و اخالق، كاري ندارد؛ فقط يك تجربة باطني و 
فردي است. سكوالريزم خيلي حوزة علمّيه را راحت مي كند! اصاًل براي 
اصاًل  شما  مي گويد  است!  سكوالريزم  هديه،  بهترين  تنبل،  حوزة  يك 
براي  ما خودمان مي كنيم! قصر  را  بكنيد؛ همة كارها  نمي خواهد  كاري 
قيصر؛ كليسا براي اسقف! شما در مدرسه هايتان، احكام طهارت و نجاست 
و حيض و نفاس و اينها را بگوييد؛ بقّيه اش با ما؛ زندگي، سياست، اقتصاد 

و مديرّيت، با ما باشد.

با  دين  مي گويد  و  مي كند  راحت  را  سكوالريزم شما 
اخالق،  و  و حكومت  هنر  و  اقتصاد  و  مسائل سياسي 
است.  فردي  و  باطني  تجربة  يك  فقط  ندارد؛  كاري 
سكوالريزم خيلي حوزة علميّه را راحت مي كند! قصر 

براي قيصر؛ كليسا براي اسقف!

چنين حوزه اي، مرّوج و مبلّغ سكوالريزم است. حاال مدام، شعار ضّد 
كنيد؟  مهار  را  سكوالريزم  مي توانيد  زماني  چه  شما  بدهيد.  سكوالريزم 
وقتي كه در تمام حوزه هاي زندگي و تفّكر، در همة حوزه هاي اجتماعي و 
فردي انسان، حرفي براي گفتن داشته باشيد. با استناد به دين بگوييد ما 
به عنوان يك نظرّيه پرداز مسلمان، به عنوان يك فقيه يا متكلّم يا مفّسر 
قرآن يا حقوق دان مسلمان، در تمام حوزه ها بحث مي كنيم؛ دربارة حقوق 
بشر، حقوق كودك، حقوق زن، دربارة بانك، بيمه، ربا، دربارة علوم تربيتي، 
دربارة مباحث فلسفة سياست، دربارة فلسفة هنر، دربارة فلسفة اخالق، ما 

حرف مي زنيم.
و  اجتماعي  احكام  مسائل  به  مربوط  كه  آياتي  نمي گفت  امام  مگر 
به عبادات  احكام مربوط  برابر  ... است، چند صد  و  اقتصادي  و  سياسي 
فردي است؟! ما در قرآن، چند آيه دربارة عبادات فردي -به معناي خاّص 
عبادت- داريم؟ حّداكثر 500 آيه! قرآن، حدود 6600 آيه دارد؛ يعني حدود 
اعتقادِي جهان بيني، خداشناسي،  به مسائل  يا مربوط  آية قرآن،  6 هزار 

انسان شناسي، نگاه انسان به مرگ و زندگي و مسئولّيت و حقوق است و 
يا مربوط به مسائل اخالقي و ارزشهاي زندگي فردي و اجتماعي است؛ 
مثل اخالق جنسي، اخالق اقتصادي، اخالق سياسي، اخالق خانواده؛ يا 

مربوط به احكام اجتماعي، سياسي و اقتصادي است.
تدريس  حوزه  كجاي  در  كّفار،  سبيل  نفي  مسئلة  عدالت،  مسئلة 
ما  نيست؟!  احكام اهلل  اينها  مگر  نيست؟  دين  جزء  اينها  مگر  مي شود؟ 
ده ها هزار حديث داريم؛ چند حديث مربوط به مسئلة صالت و نجاست 
و طهارت است؟ ده ها هزار روايت داريم كه مربوط به مسائل عقائدي و 
اخالقي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و حقوقي است. آنها كجا بحث 

مي شوند؟

مسائل  به  مربوط  يا  قرآن،  آية  هزار  شش  حدود 
اعتقادي جهان بيني، خداشناسي، انسان شناسي، نگاه 
انسان به مرگ و زندگي و مسئوليّت و حقوق است و 
يا مربوط به مسائل اخالقي و ارزشهاي زندگي فردي 
و اجتماعي است؛ مثل اخالق جنسي، اخالق اقتصادي، 
احكام  به  مربوط  يا  خانواده؛  اخالق  سياسي،  اخالق 
عدالت،  مسئلة  است.  اقتصادي  و  سياسي  اجتماعي، 
تدريس  حوزه  كجاي  در  كّفار،  سبيل  نفي  مسئلة 

مي شود؟ مگر اينها جزء دين نيست؟!

اگر با سكوالريزم مخالفيم، بايد در جايي بحث شود. اين را بگويم كه 
سوء تفاهم نشود؛ بعضي  ها كه زود روشن فكر مي شوند، مي گويند احكام 
اين  از  من  نمي خواهيم؛  عبادت  ما  و  گذاشت  كنار  بايد  را  دين  عبادي 
حرفهاي روشن فكري و ِقرتي بازي نمي زنم و كسي را كه از اين حرفها 
بزند، منكر ضرورّيات دين مي دانم. كسي كه مي گويـد احكام نماز و روزه 

و طهارت و نجاست را دور بيندازيد، اصـالً  به درد بشر نمي خورد.
ما مي گوييم اسالم، ديني است كه يك بخش كوچك آن، اين مسائل 
است و بخش اعظمش، مسائلي است كه امروزه در حوزة عقايد و ارزشهاي 
اخالقي و احكام سياسي و اجتماعي و اقتصادي مطرح شده است؛ مسائل 
بشر،  و حقوق  به طبيعت  نگاه  و  تاريخ، جامعه  تفسير،  تربيت،  مديرّيت، 
اين  اينها كجاست؟! كدام درس خارج فقهي، دربارة  اين قبيل است.  از 

مباحث بحث مي كند؟

معتقدم ما امثال شهيد مطّهري و شهيد بهشتي داريم 
60 نفر  تا   50 آينده خواهيدديد كه  و در يكي دو دهة 
براي  اينها  واقعاً  افراد ظهور خواهندكرد؛ ولي  اين  از 
جامعه اي كه به اسم اسالم و تشيّع، حكومت تشكيل 
داده و سينه به سينة تمّدن و فرهنگ سكوالر غرب و 
داريم  پيشنهاد جديدي  ما  و مي گويد  ايستاده  شرق، 

-و راست هم مي گويد- كافي نيست.

در  هنوز  ولي  تشكيل داده ايم؛  ديني  حكومت  كه  است  سال  سي 
در درس  و  ما  در حوزة  و  ما، يك جور قضاوت مي كنند  دادگستري هاي 

خارج قضاء، يك جور ديگر حرف مي زنند! براي چه؟
به  به نظام مربوط است و يك بخش بزرگ تر،  يك بخش اشكال، 
حوزه مربوط است؛ اشكال به نظام اين است كه به اسم حكومت ديني، 
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دشمن  فرهنگي  تهاجم  و  سكوالريزم  برابر  در  مي تواند  مجتهدي 
نظام  و  سوسياليسم  اقتصادي،  مسائل  عرصة  در  بتواند  كه  مقاومت كند 

سرمايه داري را بشناسد و در ازاي اينها، نظرّية اسالمي بدهد.
ليبرال  يا سرمايه داري  يا سوسياليستي  نظرّية روشن فكري  اينكه  نه 
مي شوند!  روشن فكر  كه  بي سوادي  آخوندهاي  بعضي  مثل  بدهد؛ 
از  بدتر  مرتبه  صد  نيستيم،  مرتجع  و  اُمُّل  ما  بگويند  بخواهند  اگر 
يك اّولش  فقط  مي گويند!  را  الئيك  روشن فكرهاي  حرفهاي  همان 

 

مگر  آخونديم؛  ما  بعد هم مي گويند  بسم  اهلل  الرحمن  الرحيم مي گويند! 
ممكن است حرف ما غلط باشد؟!

نياييم به اين حرفهاي غيرديني، لعاب ديني بزنيم؛ واقعًا نظرّية ديني 
بدهيم. به عنوان يك مجتهد شيعه، منابع شريعت و اسالم را بشناسيد و 
از شرايط جامعه هم آگاه  شويد و بفهميد نظرّيه پردازان بزرگ چه گفتند؟ 
كدامها  با  و  است  موافق  كدامها  با  اسالم  مي گفت؟  چه  سوسياليسم 

مخالف؟
وقتي نمي دانيد مكاتب تربيتي در دنيا اصاًل چيستند و چه مي گويند، 
وقتي  ارائه دهيد؟  تربيتي  مسائل  در  را  اسالم  نظرّية  مي توانيد  چطور 
نمي دانيد انسان شناسي هاي مطرح در دنيا، اآلن چيست و مكاتب موجود 
چه مي گويند، چطور مي خواهيد نظرّية قرآن و روايات را دربارة جامعه و 

فرد و روان انسان بيان كنيد؟
برويم  مي خواهيم  مي گويند  شوند،  متجّدد  مي خواهند  كه  بعضي ها 
مكاتب جديد را بشناسيم؛ منتها چون باالي سرشان، استاد نيست و سواد 
و ظرفّيت ندارند، راه مي افتند سه تا از اين كتابها را مي خوانند و يك مرتبه، 
مكاسب  و  رسائل  و  لمعتين  و  حوزه هستند  در  مي زنند! چون  كلّه معلّق 
خوانده اند، مي گويند خوب، اسالم كه در دست ما است! حاال برويم ببينيم 
آنها چه مي گويند؛ در نهايت، اين دو تا را با هم بلغور و مخلوط مي كنند.

از اين اسالم شناس هاي اسالم نشناس و غرب شناسان غرب نشناس، 
بحمداهلل كم نداريم كه بي حساب و كتاب، هم در بحثهاي اسالمي و هم 
در بحثهاي غربي حرف مي زنند! نه اسالم را درست مي شناسند و نه غرب 

را؛ ولي در هر دو زمينه، ُپر رو هستند!
با زيركي و هوش و فراست، قدرت  بايد  امام مي گويد يك مجتهد، 
و  داشته باشد  را  غيراسالمي  حّتي  و  اسالمي  بزرگ  جامعة  يك  هدايت 

اينكه  براي  است؛  وارد  حوزه  به  بزرگ تر  اشكال  ولي  مي كند؛  حكومت 
مسئولين حكومت مي گويند آقا ما كه خودمان نمي توانيم نظرّيه پردازي و 
اجتهاد كنيم؛ حوزه بايد به ما نظرّيه بدهد و حوزه بايد دربارة اين مسائل 

اظهار نظر كند؛ ولي كدام حوزه، اين كار را انجام مي دهد؟
البّته فضالي بسيار خوب و باارزشي در حوزه هستند و من نمي خواهم 
 بگويم هيچ كس  نيست؛ بنده بارها گفته ام كه حوزة اآلن، با حوزة 30  سال 
پيش، اصـاًل قابل مقايسه نيست؛ حوزة 30  سال پيش، نسبت به حوزة 
صاحب فكر،  فضالي  زيادي  تعداد  بحمداهلل  بود!  كودكستان  يك  اآلن، 
صاحب قلم، اهل مطالعة دقيق و عميقي در اين ده بيست سال تربيت شده اند 

كه در آينده خواهندشكفت.
معتقدم ما امثال شهيد مطّهري و شهيد بهشتي داريم و در يكي دو 
دهة آينده خواهيدديد كه 50 تا 60 نفر از اين افراد ظهور خواهندكرد؛ ولي 
واقعًا اينها براي جامعه اي كه به اسم اسالم و تشّيع، حكومت تشكيل داده 
و سينه به سينة تمّدن و فرهنگ سكوالر غرب و شرق، ايستاده و مي گويد 

ما پيشنهاد جديدي داريم -و راست هم مي گويد- كافي نيست.

مي گويند  شوند،  متجّدد  مي خواهند  كه  بعضي ها 
منتها  بشناسيم؛  را  جديد  مكاتب  برويم  مي خواهيم 
باالي سرشان، استاد نيست و سواد و ظرفيّت  چون 
ندارند، راه مي افتند سه تا از اين كتابها را مي خوانند و 
يك مرتبه كلّـه معلّق مي زنند! چون در حوزه هستند و 
لمعتين و رسائل و مكاسب خوانده اند، مي گويند خوب، 
آنها  ببينيم  برويم  حاال  است!  ما  در دست  كه  اسالم 
و  بلغور  با هم  را  تا  دو  اين  نهايت،  در  چه مي گويند؛ 

مخلوط مي كند.

امام مي گويد آشنايي با روش برخورد با حيله ها و تزويرهاي فرهنگ 
حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اّطالع از كيفّيت برخورد با 
اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست و سياسّيون و فرمولهاي ديكته شدة 
آنان، درك موقعّيت و نقاط قّوت و ضعف سرمايه داري و كمونيزم -كه آن 

موقع بود- از ويژگي هاي يك مجتهد جامع است.
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عالوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خور شأن مجتهد است، واقعًا مدير 
و مدبّر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفة عملي تمام فقه در 
همة زواياي زندگي بشرّيت است؛ چون اسالم در همة زمينه ها حرف زده؛ 

پس اسالم شناسان هم، در همة زمينه ها بايد بتوانند حرف بزنند.
امام مي گويد فقه، تئوري واقعي و كامل ادارة انسان از گهواره تا گور 
است؛ نه فقط از ُسفره تا مستراح! از گهواره تا گور! هدف اساسي اين است 
براي همة معضالت،  و  پياده كنيم  در عمل  را  فقه  اصول محكم  ما  كه 
از همين مسئله است كه فقه و  جواب داشته باشيم. همة ترس استكبار 

اجتهاد، جنبة عيني و عملي پيدا كند.
امام مي گويد حوزه ها و روحانّيت، بايد نبض تفّكر و نياز آيندة جامعه 
در  را  جامعه  نبض  اآلن، شما  آيا  داشته باشند؛  در دست خود  را هميشه 
قدم  چند  همواره  بايد  شيعه،  روحانّيت  مي گويد  ايشان  داريد؟!  دستتان 
جلوتر از حوادث، مهّياي عكس العمل مناسب باشد. جلوتر از حوادث، يعني 
بايد ما آن قدر در جامعه مسلّط باشيم كه بفهميم با اين وضعّيت اقتصادي 
و فرهنگي، ده سال آيندة جامعه، چه وضعّيتي پيدا مي كند تا خودمان را 

براي آن موقع، آماده كنيم.

و  فقه  كه  است  مسئله  همين  از  استكبار  ترس  همة 
مي گويد  امام  كند.  پيدا  عملي  و  عيني  جنبة  اجتهاد، 
حوزه ها و روحانيّت، بايد نبض تفّكر و نياز آيندة جامعه 
االن، شما  آيا  داشته باشند؛  در دست خود  را هميشه 
مي گويد  ايشان  داريد؟!  دستتان  در  را  جامعه  نبض 
روحانيّت شيعه، بايد همواره چند قدم جلوتر از حوادث، 

مهيّاي عكس العمل مناسب باشد.

امام صادق)ع(- يك چنين حوزه اي است.  نام  با  بيدار -حوزة  حوزة 
امام مي گفت براي نيم قرن آينده فكركنيد. يك بخش از اين مسائل، جزء 
وظايف مديران حوزه است و بخش مهّمي هم، مربوط به خود شماست. 
اين  اصاًل  برنامه ريزي نكردند!«  درست  ما  براي  »آقا!  نگوييد:  هيچ وقت 
حرف، حرف آدم حسابي نيست. شما منتظر اينكه شوراي مديرّيت حوزه 
و بزرگان كاري بكنند، نباشيد. آنها وظيفه شان اين است كه اين كار را 

انجام دهند؛ ولي شما وظيفه نداريد منتظر آنها باشيد.
البّته از شـوراي مديرّيت حوزه، چه مشهد و چه قم و چه جاهاي ديگر، 
واقعًا بايد تشّكركرد؛ آنها خدماتي انجام داده اند و يقينًا همين  مقدار نظم و 
نسقي كه حوزه ها دارند، همين درس و بحث و امتحان ها، خدماتي بوده 
كه نبايد دستِ كم گرفت و بايد تشّكركـرد؛ اّما واقعًا اين  مقدار كاري كه 
مديرّيتهاي حوزه هاي ما -در قم و مشهد و جاهاي ديگر- انجام داده اند، 
اين  با آن رسالت بزرگ طلبه و حوزة علمّية اسالم و تشّيع در  تناسبي 

دوران ندارد.
قرار بود اينجا، پادگاني باشد كه افسراني فكري در تمام عرصه هايي 
كه اسالم در خطر است، تربيت كند؛ تا اگر در فلسفة اخالق، يك نظرّية 
طلبة   100 ما  اعالم كند  حوزه  مديرّيت  فوري  شد،  ترجمه  غربي  غلط 
فاضل داريم كه در فلسفة اخالق، متخّصص اند؛ در بحث كالم جديد نيز 
همين طور؛ در مسائل اقتصادي، تا فالن نظرّية سرمايه داري، دربارة مسئلة 
پول ارائه شد، حوزه اعالم كند ما 100 فاضل مجتهد متخّصص در مسائل 

اقتصادي و پولي داريم.
توّقع اصلي اين بوده؛ اين همه استعداد، اين همه بّچه هاي پاك، براي 

اين كار آمده اند. واقعًا نهادي در دنيا نيست كه افرادش با اين اخالص 
و فداكاري، بدون توّقع به صحنه بيايند و عمرشان را براي خدا و دين 
وقف  كنند؛ ولي ما به اين افراد، چه چيزي ياد مي دهيم؟! چقدر از معارف 
حوزه در  را  طلبگي  درس  كه  اّول  از  ما  مي دهيم؟!  ياد  را  اهل بيت)ع( 

 

شروع مي كنيم، تا وقتي كه مثاًل 8 سال هم درس خارج مي رويم، با يك 
درصد معارف اسالم هم آشنا نمي شويم!

مديران حوزه، بايد بدانند طلبه را براي چه جامعه و چه حكومتي و 
چه شرايطي، آماده مي كنند؛ بايد متناسب با اهداف، طلبه  را تربيت كنند. 
طلبه، بايد مردم و مخاطب و جناحهاي فرهنگي و خّط و ربط هاي جهان 
را بشناسد. شما كه مي خواهيد من طلبه را به عنوان يك رزمنده، به خّط 
لجستيكي  پشتيباني  مدام  -كه  جديد  ماترياليستي  مكاتب  با  نََبرد  مقّدم 

مي شوند- بفرستيد، نبايد من را با يك دسته بيل به جنگ آنها بفرستيد!

مديران حوزه، بايد بدانند طلبه را براي چه جامعه و چه 
مناسب  بايد  مي كنند؛  آماده  و چه شرايطي،  حكومتي 
مي خواهيد  كه  شما  تربيت كنند...  را  طلبه  اهداف،  با 
من طلبه را به عنوان يك رزمنده، به خّط مقّدم نبرد 
پشتيباني  مدام  -كه  جديد  ماترياليستي  مكاتب  با 
يك  با  را  من  نبايد  بفرستيد،  مي شوند-  لجستيكي 

دسته بيل به جنگ آنها بفرستيد!

طلبه را بايد جوري تربيت كنيد كه فردا در برابر سرمايه دار، سرش را 
باال بگيرد؛ مثل يك گدا در برابر اربابش نباشد. نگذارد تحقيرش كنند؛ 
چون نائب پيغمبر است. اين را بايد از خود حوزه شروع كرد؛ از صف شهرّيه 
بايد شروع كرد. اگر ما وقت شهرّيه  دادن، به روش تحقيرآميز به او شهرّيه 
بدهيم، به طلبه ياد مي دهيم كه به تحقيرشدن عادت كند! از همان وقتي 

كه شهرّيه به او مي دهيم، بايد با او مؤّدبانه برخورد كنيم.
ِم امام،  يكي از شاگردان امام)ره( در نجف مي گفت كه يك بار، مقِسّ
وجه شهرّيه اي براي من آورد؛ منتها به روش توهين آميزي به من داد. 
من با اينكه گرسنه بودم و واقعًا در زندگي  مشكل داشتم، با خود گفتم 
مسئله اي  چنين  يك  خاطر  به  را  من  نمي گذارم  زمانم؛  امام  طلبة  من 
تحقيركنند؛ پول را نگرفتم و پس دادم. مقّسم، آن پول را پيش امام بُرد 
نگرفتند.« اّما  »دادم؛  گفت:  ندادي؟«  را  پول  گفتند: »چرا  او  به  امام  و 

 

امام گفتند: »چه جور دادي؟!«؛ يعني درست و با احترام بايد داد؛ صدقه 
نيست. آن شاگرد  گفت: ايشان آمد و عذرخواهي كرد و با احترام، پول را 

داد؛ و من پول را گرفتم.
شود  تربيت  طوري  طلبگي اش،  طفولّيت  دوران  همين  از  بايد  طلبه 
بايد  كه تحقير نشود و نگذارد تحقيرش كنند. اين عّزت و اين حرمت، 

حفظ شود.
است كه  اين  آيا هدف من،  است.  ديگر، هدف طلبگي  يك مسئلة 
لباس  بروم و  پنج سال درس خارج  رسائل و مكاسب و كفايه بخوانم و 
اينها تمامش وسيله است؛ هدف، چيز  بپوشم تا فالن جا مشغول شوم؟! 

ديگري است.
آنها  از  يكي  بشوند.  معّمم  تا  رفتند  امام  ما خدمت  رفقاي  از  بعضي 
مي گفت: امام كه عمامه را سر من گذاشت، به من گفت: »مبارك است 
اعتبارّيات خوش نكنيد؛  به  را  دلتان  است.  اعتبارّيات  اينها  اّما  إن شاءاهلل؛ 

دنبال حقائق عـالَم باشيد!«
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اشاره:
حسن معلّمي، متولّد 1338، سطح چهار حوزه.
ايشان عضو هيئت علمي گروه فلسفه و كالم دانشگاه باقرالعلوم)ع(، دبير مجمع عالي حكمت اسالمي،
مدير انجمن معرفت شناسي، و مدّرس درس خارج فقه و اصول و فلسفه)اسفار و حكمت اشراق( هستند.
ايشان 27 كتاب در زمينه هاي مباني اخالقي، حكمت، عرفان و معرفت شناسي تأليف كرده اند
كه از آن جمله، مي توان به اين كتابها اشاره كرد:
مباني اخالقي، حكمت مّشاء، حكمت اشراق، حكمت متعاليه، عرفان اسالمي، معرفت شناسي.

قبل از تغيير متون درسي،
بايد شوراي سياست گذاري حوزه، 
تحّول پيدا كند
بررسي شاخصه ها، موانع و آفتهاي تحّول، در گفت وگو با حّجت االسالم و المسلمين معلّمي
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خشت اّول: جامعه شناسي جناب عالي نسبت به مجموعة  حوزه 
و  مؤلّفه ها  بررسي  به  آن،  بر  مبتني  بتوانيم  تا  روحانيّت چيست  و 

مشّخصه هاي تحّول در حوزه بپردازيم؟
حوزه مجموعه اي است كه خود مجموعة آن  موضوعّيت دارد؛ يعني 
كار فردي در آن جواب نمي دهد. خوِد جمعي فّعالّيت كردِن آن، اصالت دارد 

و بايد تمام مجموعة آن، با هم پيوسته عمل كنند.

و  منسجم بودن  به  بايد  حوزه،  در  تحّول  ايجاد  براي 
مرتبط بودن تحّول توّجه داشت.

براي ايجاد تحّول در حوزه، بايد به منسجم بودن و مرتبط بودن تحّول  
يا  توّجه داشت. تحّول در هر قسمتي، چه در زمينة اهداف يا شخصّيتها 
هم  حوزه  مجموع  با  بايد  مجموعه،  اين  در  تأثيرگذار  عوامل  يا  نيازها 

مقايسه و بررسي شود.
به تعبير شهيد مطّهري، يك مجموعه به نحوي در كنار فرد، اصالت 
پيدا مي كند؛ از اين رو، در هر عمل و فّعالّيت و برخورد در بخشي از يك 

مجموعه، بايد ساير قسمتها را هم در نظر داشت.

و  آن  تبيين  و  دين  در  تفّقه  همان  كلّي حوزه،  اهداف 
استدالل و دفاع در مقابل مخالفان است؛ ولي اهداف 
مياني و سياستهايي كه ما را به اهداف كلّي مي رساند، 

به شّدت نياز به تحّول دارد.

َحتَّي  بَِقْوٍم  ما  اليَُغيُِّر  اهلل َ  »إنَّ  مي فرمايد:  كريم  قرآن  در  خداوند 
كه  است  نياز  حوزه،   حيات  ادامة  براي  بنابراين،  بِأنُْفِسِهْم«؛  ما  يَُغيُِّروا 
اهداف، بينشها، ديدگاه ها، تفـّكرات و شناخِت نيازها عوض شود و ابعاد 
مختلف كاري حوزه، مانند مسائل اخالقي،  اقتصادي، سياسي و ... در نظر 
گرفته شود و براي هر كدام، بايد رويكرد خاّصي را با توّجه به ساير بخشها 

مشّخص و تبيين كرد.

خشت اّول: آيا اهداف حوزه هـم نيازمند تحّول است؟
اگر منظورتان، اهداف و وظايف كلّي حوزه است، خأل و نقصي وجود 
تبيين آن و استدالل و  تفّقه در دين و  ندارد. اهداف كلّي حوزه، همان 
دفاع در مقابل مخالفان است كه تقريبـًا از ابتداي اسالم تا اآلن، براي 
حوزه  وجود داشته است؛ ولي اهداف مياني و سياستهايي كه ما را به اهداف 
كلّي مي رساند، به شّدت نياز به تحّول دارد و بايد در اين زمينه، فكري 

اساسي كرد.

اّطالعات فعلي بزرگان مـا، نمي تواند آن تمّدن بزرگي 
را كه مقام معّظم رهبري فرمودند،  به دوش بكشد.

بعضي از راهكارها براي رسيدن به آن اهداف كلّي، ناقص و ُسّنتي اند و 
كمترين كاربرد را دارند. بايد با توّجه به اهداف بلند حوزه كه تفّقه در دين 

و تبليغ و دفاع است، ابتدا محدوده هايي كه ضرورت بيشتري دارند، مثل 
اعتقادات، اخالق، مسائل حقوقي، سياسي و اجتماعي را مشّخص كرده و 

روش كار و عرضه به بهترين وجه را، در اين مقطع زماني تعيين كنيم.
امروزه، حوزه بايد از روشهاي مفيد جديد، در بخشهاي مختلف آموزش 
و پژوهش و ... استفاده كند تا هر چه بهتر و سريع تر و همه جانبه تر به آن 

اهداف بلند برسد.
اگر ما مّدعي ايجاد يك تمّدن و فرهنگ اسالمي هستيم كه بتواند 
تمام دنيا را تحت پوشش خود قرار دهد و جامعة جهاني را به نقطة اوج 
خود برساند، بحث تحّول در حوزه، خيلي جّدي خواهدشد؛ بنابراين، شما 
و  آموزش  بخشهاي  مانند  بگذاريد،  دست  كه  حوزه  از  بخشي  هر  روي 
پژوهش و حّتي بحث اجتهاد، نياز به تغيير و تحّول دارد. در چنين شرايطي 
و با وجود آن اهداف متعالي، ديگر اّطالعات فعلي بزرگان ما، نمي تواند آن 

تمّدن بزرگي را كه مقام معّظم رهبري فرمودند، به دوش بكشد.

سيطرة  به  رسيدن  درصدد  كه  است  مطلوب  تحّولي 
فكري و فرهنگي باشد.

برگزار  امام)ره(  حضرت  زمان  در  كه  حوزه  سمينارهاي  از  يكي  در 
شد، ايشان فرمودند كه امروزه اگر يك فقيه و عالمي از مسائل پيچيـدة 
سياسي و اجتماعي و اقتصادي جهان آگاهي نداشته باشد، اصاًل مجتهد 
نيست! يعني ممكن است شخصي، فقه و اصول و كتاب جواهر و كتابهاي 
آقا ضياء و مرحوم نائيني را خوانده باشد؛ ولي مجتهدي نباشد كه امروزه به 
او نياز است؛ البّته بايد همان فقه جواهري و اصول خوانده شود؛  ولي بايد 

علوم ديگر و نوع نگاه ديگري هم اضافه شود.
امروزه، حوزه به يك سازمان دهي قوي نياز دارد كه سعي كند به علّت 
به  و همه جانبه تر  كاربردي تر  و  گسترش علوم، طـاّلب هر چه سريع تر 
اين سطح از اجتهاد برسند. بايد در مجموعة حوزه،  ده  ها يا صدها مجتهد 
-به معناي عاّم آن و نه فقط در يك زمينة خاّص- داشته باشيم. بايد در 
تمام زمينه  هاي سياسي، اقتصادي و ... مجتهد داشته باشيم تا بتوانيم در 

سمينارهاي علمي، اين عزيزان را براي نظرّيه پردازي معّرفي كنيم.
متأّسفانه ما اآلن يك مقدار منفعالنه عمل مي كنيم؛ مثاًل در زمينة 
اقتصاد يا جامعه شناسي، منفعالنه عمل مي كنيم و منتظريم ببينيم غربي ها 
چه مي گويند تا ما از آيات و روايات، جواب آنها را استخراج كنيم. از حوزه 

انتظار باالتري مي رود كه فّعال تر از اين، عمل كند.

تغيير  خارج  دروس  آموزش  شيوه هاي  و  ابزارها  اگر 
درس  سال   20 با  طلبه  يك  اينكه  جاي  به  كند،  پيدا 

خارج، مجتهد شود، 4 ساله مجتهد مي شود.

از  گذر  كلّي-  چشم انداز  و  غائي  اهداف  اساس  -بر  مطلوب  تحّول 
حوزه،  غائي  هدف  البّته  و  است  مطلوب  وضعّيت  به  فعلي  وضعّيت 
تمّدن سازي است. مقام معّظم رهبري هم تأكيد دارند كه ما بايد به تمّدن 
نظامي  حكومت  به  رسيدن  هدف،  برسيم.  حاكم  تمّدِن  يك  و  اسالمي 
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نيست؛ بلكه منظور، حكومت فكري و فرهنگي و علمي است.
ابتدا  نيامدند؛ بلكه  با زور  آمريكايي ها و غربي ها در بعضي كشورها، 
از  سپس  و  تحميل كردند  آنها  بر  تكنولوژي  و  علمي  لحاظ  به  را  خود 
قدرت نظامي خود استفاده  كردند. شما هم بايد دقيقًا همين كار  را بكنيد؛ 
منتها آنها براي اهداف استعماري و استكباري كردند؛ و شما براي هدايت 

انسانها به سمت سعادت و رستگاري، اين كار را انجام دهيد.
تحّولي مطلوب است كه در صدد رسيدن به سيطرة فكري و فرهنگي 
باشد. اگر اين نگاه كلّي در حوزه تبيين شود، مابقي كار، تطبيق مصاديق 
جزئي در عملكرد و رسيدن به اهداف كلّي است و لذا ممكن است سيستم 
آموزشي ما، كتب آموزشي، بخش پژوهش، دروس خارج، دروس سطح، 
دروس مقّدماتي، مقطع ورود داوطلبان به حوزه و جزئّيات ديگر كار، دچار 

تغيير شود.

خشت اّول: معموالً  وقتي بحث از تحّول در حوزه مطرح مي شود،  
عّده اي تحّول را فقط به تغيير متون درسي و كتابهايي مانند رسائل 
ومشّخصه هاي مؤلّفه  ها  است  ممكن  مي كنند.  محدود  مكاسب   و 

مّد نظر خود را دقيق تر تبيين  نماييد؟
همان طور كه عرض كردم،  ابتدا بايد اهداف نهايي ما روشن شود كه 
همان تمّدن سازي و فرهنگ سازي اسالمي است؛ بنابراين، اگر اين اهداف 
غائي ما دقيق و روشن تبيين شوند، اهداف مياني، نظام آموزشي، نظام 

پژوهشي، تلّقي ها و باورهاي ما نيز تغيير پيدا خواهند كرد.
بحث تحّول در كتب درسي، يكي از موارد جزئي  بحث تحّول است. 
توّجه كرد؛  اسالم  فرهنگي  سيطرة  و  فرهنگ  سازي  قابلّيت  به  بايد  ابتدا 
بنابراين، با توّجه به آن هدف كلّي، اگر در خود بحث تحّول و بازسازي 
اينكه  اّول  توّجه كنيم:  بايد  نكته  دو  به  شويم،  وارد  هم  درسي  متون 
سرفصلهايي  و  عناوين  چه  كدام،   هر  در  و  درسهايي  چه  مشّخص كنيم 
براي حوزه الزم است  كه هم اكنون مّد نظر قرار نگرفته اند؛ و نكتة بعدي، 

استفاده از شيوه هاي درست و مفيِد آموزش و تعليم و تربيت است.

دورة  چه  هر  كه  است  اين  آموزش،  منطقي  روال 
كاسته  متعلّمين  تعداد  از  مي شود،  عالي تر  آموزش، 

شود؛ ولي در حوزه دقيقـاً بر عكس است.

يعني  حوزه،  سياست گذاري  شوراي  بايد  درسي،  متون  تغيير  از  قبل 
شوراي عالي حوزه تحّول پيدا كند؛ اين بزرگواران، با اينكه براي ما خيلي 
هم  فداكاري  و  آمده اند  حوزه  به  خدمت  انگيزة  و  قصد  با  و  محترم اند 
هم  آقا  كه  همان طور  و  ندارند  كافي  وقت  ايشان،  اكثر  ولي  كرده اند؛ 
فرمودند، اگر در هزار جا، كار كنيم و هفته اي يك روز و يك ساعت، براي 
حوزه وقت بگذاريم، جواب نمي دهد؛ حّتي اگر همة مراجع هم جمع شوند 
و جزء شوراي عالي حوزه شوند، اگر تمام وقت كار نكنند، هيچ تحّولي در 

حوزه اتّفاق نمي افتد.
از طرفي، اين عزيزان بايد تمّدني را كه رهبري مي گويد، پذيرفته باشند؛ 
واقعًا اگر اآلن، يك بزرگوار در شوراي عالي حوزه است و طرح آقا را به هر 

دليلي قبول ندارد، بايد از شورا كنار برود و بگذارد كساني كه اين عقيده 
را دارند، كار كنند. ما نمي گوييم آن بزرگوار، خالف عقيده اش را اجرا كند؛ 
مي گوييم اگر اين عقيده را قبول ندارد، اجازه بدهد شخص ديگري كه 

اعتقاد دارد حوزه بايد به آن سطح برسد، فّعالّيت كند.
به نظر من، اگر اين شورا، تمام وقت در خدمت حوزه باشد و به تحّول 
و  طرحها  متون ،  اشكاالت  به  خود  به  خود  داشته باشد،  اعتقاد  هم  آن 

شيوه ها پي  مي برد.

و انساني  موانع  به  را  تحّول  راه  سر  بر  موانع  اّول:  خشت 

 

مـورد اين  در  است  ممكن  مي كنند.  تقسيـم  انساني   غير 
توضيح دهيد؟

بعضي ها با وجود اينكه انسانهاي وارسته و متخلّق و با نّيت خالص 
هستند؛ ولي حّتي با استفاده از ابزارهاي جديد و مفيد آموزشي، بدون تغيير 
محتواي كتابها هم مخالفت مي كنند؛ مثاًل استادي مي گفت: »استفاده از 
تابلو و تخته سياه، دون شأن كفايه است!«؛ تو خود حديث مفّصل بخوان 

از اين مجمل!
حال اگر شما بخواهيد در متون درسي تحّول ايجادكنيد، ببينيد چه 
اتّفاقي مي افتد؟ بعضي ها كفايه را مانند قرآن مي دانند كه نمي توان متن 

آن را تغيير داد!

به كارگيري  كيفيّت  حوزه،  جّدي  مشكالت  از  يكي 
بودجه است... ما اآلن حتّي در زمينة توزيع شهريّه، به 

يك طرح جامع و كامل اجرايي نرسيده ايم.

ابزارها و شيوه هاي آموزش دروس خارج تغيير  به عنوان نمونه، اگر 
پيدا كند، به جاي اينكه يك طلبه با 20 سال درس خارج، مجتهد شود، 
4 ساله مجتهد مي شود. اين جمله را حدوِد 20 سال پيش، آيت اهلل مصباح 

فرمودند!
عالي تر  دورة  آموزش،  چه  هر  كه  است  اين  آموزش،  منطقي  روال 
كار اين  دانشگاه  در  كه  شود  كاسته  متعلّمين  تعداد  از  مي شود، 

 

صورت مي گيرد؛ مثاًل در دورة  ليسانس، 30 نفر هستند و در فوق ليسانس، 
در  است؛  عكس  بر  دقيقًا  اينجا،  در  ولي  نفر؛   4 دكترا،  در  و  نفر   10
در  و  نفر   200 مكاسب  در  نفر،   50 لمعه  در  نفر،   10 جامع المقّدمات 
درس خارج، 2000 نفر شركت مي كنند! درس خارج كه براي سخنراني 
گوش دادن نيست! بلكه براي اين است كه شيوه هاي اجتهاد به دست آيد.

بنده از خود آيت اهلل وحيد شنيدم كه گفتند: »از شركت كنندگان درس 
من، فقط دو يا سه نفر مجتهد مي شوند!« مراجعي مانند آيت اهلل ميرزاجواد 
تبريزي  )ره( و خود آيت اهلل وحيد)دامت بركاته(، شاگردان خصوصي داشته 
و دارند كه با آنها به طور ويژه كار مي كنند؛ بنابراين، ما معتقديم كه اين 
طرح بايد گسترش يابد و شاگردان، گروه بندي شوند و هر طلبه با توّجه 
به سابقة  علمي و سطح علمي و استعداد و توانايي هايش، در يك گروه 

قرار بگيرد.
به عنوان نمونة ديگر از اين نوع تفّكر، عّده اي از بزرگان ما مي گويند: 
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»نبايد فلسفه خواند!« اگر اين طور شود، چگونه مي توان به شبهات معرفتي 
و شبهات فلسفي غرب پاسخ داد؟ اگر ما مطّهري ها را نداشتيم، آيا خيلي از 
همين بزرگان مي توانستند شبهاتي را كه ايشان جواب دادند، پاسخ دهند؟! 
با اينكه خاستگاه اين ديدگاه ها و تفّكرات، تعّهدات ديني و اسالمي است؛ 

ولي اشتباه  است.

انساني، چه مشكالت ديگري وجود  از موانع  اّول: غير  خشت 
دارد؟

يكي از مشكالت جّدي حوزه، كيفّيت به كارگيري بودجه است. حوزه، 
بودجة زيادي دارد؛ ولي در روش استفاده از اين بودجه، مشكل  دارد. دو 
سمينار در خود حوزه، يكي در زمان امام و ديگري در زمان مقام معّظم 

رهبري تشكيل شد كه اعضاء جامعة مدّرسين هم در آن شركت كردند.
گروه اقتصاد، ايده هاي خوبي را در آنجا مطرح كرد. يكي از آن ايد ه ها، 
اين بود كه پولهاي  مراجع كه چند ماه در بانك راكد مي ماند، با نظارتي 
دقيق در كارهاي اقتصادي و توليدي سرمايه گذاري شود؛ مثاًل همة مراجع 
با هم پول بگذارند و كارخانه و مراكز صنعتي بزرگي را بخرند تا حوزه به 
سمتي برود كه توانايي اقتصادي مستقّل داشته باشد؛ اگر مرجعي از دنيا 
رفت، شهرّيه اش قطع نشود و اگر روزي مردم به علّت فقر يا هر دليل 
اقتصادي  نظر  از  ندادند، حوزه هيچ وقت  را  ديگر، وجوهات شرعي شـان 
در  مرحوم صدوقي  اقتصادي  آثار  هم،  اآلن  مثاًل  نخورد؛  بر  مشكل  به 
يزد كه در زمان قبل از انقالب، كارخانه خريده بود و در آنها سهيم بود، 

ادامه دارد.

در زمان انقالب، دو ديدگاه وجود داشت؛ يكي ديدگاه 
آيت اهلل خوانساري بود كه ايشان مي گفتند: »بنده در 
باب دفاع مسلمين احتياط مي كنم!«؛ و ديگري، ديدگاه 
خيابان  در  زن،  و  »مرد  مي گفتند:  كه  بود  امام خميني 
رفته است.«  بهشت  به  كشته شود،  كسي  هر  بريزيد؛ 

دربارة تحّول نيز همين دو نوع برخورد وجود دارد.

وابسته  دولت  به  حوزه  كه  مي شود  باعث  اّواًل  اقتصادي،  طرح  اين 
نباشد و ثانيًا نگاهش هميشه به دست مردم نباشد. ما اآلن حّتي در زمينة  
طلبه ها  نرسيده ايم.  اجرايي  كامل  و  جامع  طرح  يك  به  شهرّيه،  توزيع 
مي ايستند.  صف  در  و  مي آيند  مشكل،  هزار  با  تابستان،  و  زمستان  در 
اينها نشان  مي دهد كه بعضي ها با اينكه غرض ورزي و عناد ندارند؛ ولي 
متأّسفانه تفّكراتي قديمي و بسته دارند و از راهكارها و شيوه هاي جديد،

 

به خاطر ترس از آفتها بهره نمي گيرند. اگر حوزه همين طور بماند، تحّوالت 
به سرعت جلو مي آيند و ما مدام عقب مي مانيم.

آن  احتمالي  آفتهاي  و  آسيبها  تحّول،  قرمز  خّط  اّول:  خشت 
چيست؟

بايد از اهداف اصلي كه تفّقه و تبيين و دفاع از دين در برابر مخالفان 
است،  دور نشويم. تا وقتي در تحّول، از اين محورهاي اصلي دور نشده ايم، 

نيست؛ نگـراني   جـاي 
كتابهاي  تمام  اينكه  لو  و 
بعضي  شود.  عوض  درسي 
زيادي  ساليان  برنامه ها، 
جا  حوزه  در  كه  است 
براي  بنابراين،  افتاده اند؛ 
بايد  آنها،  پيشبرد  و  اصالح 
ارائه كرد  بهتري  طرحهاي 
تا توانايي جايگزين شدن را  

داشته باشد.
نبايد  طرف،  يك  از 
بايد  و  كرد  كار  عجوالنه 
و  دقيق  كارشناسي  با 
گذشته،  تجارب  از  استفاده 
ولي  كرد؛  برنامه ريزي 
نبايد  هم،  ديگر  طرف  از 
كه  احتياط كرد  آن قدر 
تكان  آب  از  آب  هيچ وقت 

نخورد.
انقالب،  زمان  در 
داشت؛  وجود  ديدگاه  دو 

باب  در  ايشان مي گفتند: »بنده  بود كه  آيت اهلل خوانساري  ديدگاه  يكي 
كه  بود  امام خميني  ديدگاه  ديگري،  و  مي كنم!«؛  احتياط   مسلمين  دفاع 
مي گفتند: »مرد و زن، در خيابان بريزيد؛ هر كسي كشته شود، به بهشت 
ممكن  دارد.  وجود  برخورد  نوع  دو  همين  نيز  تحّول  دربارة   رفته است.« 
است در اجراي برنامه هاي تحّول، 100 درصد هم موّفق نشويم؛ اين امر، 
طبيعي است. بايد درصدي را هم، براي آزمون و خطا اختصاص داد، و إاّل 
هيچ وقت تحّول و اصالحي رخ  نخواهدداد. بايد با كارشناسي هاي دقيق و 
استفاده از اساتيد عالي حوزه، اين برنامه ها تنظيم شود و بعد از انجام دادن 

اين مراحل، براي اجراي يك طرح، به خداوند توّكل كنيم.

دقيق  كارشناسي  انجام ندادن  و  كاركردن  عجوالنه 
نبردن  كار  به  و  ديگران  تجارب  از  استفاده نكردن  و 
شيوه ها و ابزارهاي جديد، آفتهاي اصلي تحّول است.

استفاده نكردن  و  دقيق  كارشناسي  انجام ندادن  و  كاركردن  عجوالنه 
آفتهاي  جديد،  ابزارهاي  و  شيوه ها  نبردن  كار  به  و  ديگران  تجارب  از 
و جواب داده اي  كاربردي  امروزه غربي ها، شيوه هاي  است.  اصلي  تحّول 
در زمينه هاي آموزش و پژوهش دارند؛ مگر بدون شيوة  آموزش صحيح، 
بدون شيوة  پژوهش درست، بدون كارشناسي هاي دقيق، مي توانستند اين 
مقدار از نظر علمي رشدكنند؟! ما بايد علوم و شيوه هاي مفيد آنها را گرفته 
و با استفاده از منابع اصلي دين خود، طرح جامع و كاملي را برنامه ريزي 

و تهّيه كنيم.
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نواقص
طاّلب علوم دينّيه، كنكور ورودي ندارند و لذا ممكن است كسي كه صالحّيت 
ورود در اين مؤّسسة مقّدس را ندارد، وارد شود و چون امتحاني در كار نيست، طاّلب 
در باالرفتن از كتاب پايين تر به كتاب باالتر، آزادند و بديهي است كه بسيار اتّفاق 
مي افتد كه افرادي پيش از آنكه مراتب پايين تر را طي كنند، گام به باال مي گذارند و 

تحصيالتشان متوّقف و خودشان دل َسرد مي گردند.
طاّلب، استعداديابي نمي شوند و در نتيجه ممكن است كسي كه استعداد فقاهت 
يا فلسفه يا كالم يا تاريخ يا تفسير يا غيره دارد، در غير رشته اي كه استعداد دارد، 
بيفتد و استفادة كامل از وجودش نشود. رشته هاي تحصيلي علوم دينّيه، اخيراً بسيار 
به محدودّيت گراييده و همة رشته ها در فقاهت هضم شده و خود رشتة فقه هم، در 

مجرايي افتاده كه از صد سال پيش به اين طرف، از تكامل باز ايستاده است.
از نواقص دستگاه روحانّيت، آزادي بي حّد و حصِر لباس روحانّيت است.  يكي 
مخصوص  لباس  و  شده اند  متفاوت  ديگران  با  لباس  لحاظ  از  روحانّيون  تدريجًا 
لباس  نيز  ديگر  اصناف  برخي  و  نظاميان  و  سپاهيان  كه  همچنان  پيداكرده اند؛ 
مخصوص دارند. در تشكيالت روحاني -بر خالف ساير تشكيالت- هر كسي بدون 
كه  مي شود  ديده   بسيار  استفاده كند.  آن  مخصوص  لباس  از  مي تواند  رادع  و  مانع 
افرادي كه نه علم دارند و نه ايمان، به منظور استفاده از مزاياي اين لباس، به اين 

صورت در مي آيند و موجب آبروريزي مي گردند.
در حوزه هاي علوم ديني، ادبّيات  عرب خوانده مي شود؛ اّما با متد غلطي؛ نتيجتًا 
طاّلب علوم ديني پس از سالها تحصيل ادبّيات عرب با آنكه قواعد زبـان عرب را 
ياد مي گيرند، خوِد زبان عرب را ياد نمي گيرند؛ نه مي تواننـد با آن تكلّم كنند و نه 

مي توانند از عربي فصيح استفاده كنند يا به عربي فصيح بنويسند.
افراط در مباحثه و شيوع علم اصول، در عين اينكه يك نوع قدرت و هوشياري 
در انديشة طاّلب ايجاد مي كند، يك نقص دارد و آن، اين است كه طرز تفّكر طاّلب 
را از واقع بيني در مسائل اجتماعي دور مي كند و به واسطة اينكه حّتي منطق تعّقلي 
ارسطويي نيز به قدر كافي تحصيل و تدريس نمي شود، روش فكري طاّلب بيشتر 
جنبة جدلي و بحثي دارد و اين بزرگ ترين عاملي است كه سبب مي شود طاّلب در 

مسائل اجتماعي، واقع بيني نداشته باشند.
مطّهري، مرتضي؛ ده گفتار، صص 293-292 

تأّمل- 12



شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح      خشت اّول     97

معّرفي مدرسة فّعال

استعدادهاي  مدرسة   عنوان  آن مي گذرد، تحت  تأسيس  از  8  سال  خاتم األنبياء كه حدود  علمّية  مدرسة 
اجرا  آموزش  نام طرح جامع  به  دارد، طرحي  تقريبًا 80 طلبه  اين مدرسه كه  در  درخشان شكل گرفته است. 
مي شود كه اين برنامه، بر اساس جبران خألهاي موجود در نظام آموزشي و به ويژه در نظر گرفتن تعطيالت 

زياد موجود در برنامة  آموزشي و جلوگيري از تضييع وقت طاّلب، طّراحي شده است.
از ويژگي هاي منحصر به فرد اين مدرسه، تعطيالت كِم آن است كه حّتي در تابستان هم، بيش از 15 

روز به طول نمي انجامد.

برنامة آموزشي مدرسه
همة طاّلب با مدرك سيكل پذيرش مي شوند و سطح يك حوزه را در طول 5 سال به اتمام مي رسانند؛ 
بدين صورت كه در هر تابستان، در اردوي چهل روزه اي كه در مشهد مقّدس برگزار مي شود، تعدادي از دروس 

سطح يك را مي گذرانند.
نكتة قابل توّجه در برنامة آموزشي اين مدرسه، آموزش دروس دبيرستان در كنار دروس سطح يك حوزه 
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اين مدرسه همه داراي مدرك سيكل هستند،  آنجا كه طاّلب  از  است؛ 
با پايان يافتن دورة سطح خود، موّفق به كسب مدرك ديپلم از آموزش و 
پرورش نيز مي شوند. در اين راستا، در طول سال تحصيلي، هر پنج شنبه، 
طـاّلب به تحصيل دروس دبيرستان هم مي پردازند. اين دروس، توّسط 

معلّمان آموزش و پرورش تدريس مي شود.

طرح آموزش طولي
يكي ديگر از ويژگي هاي منحصر به فرد مدرسة خاتم األنبياء، اجراي 
طرحي است كه از آن با عنوان طرح طولي ياد مي كنند. اين ايده، برگرفته 
از همان اردوي تابستانه است؛ بدين صورت كه طاّلب به جاي تحصيل 
چند كتاب درسي به طور هم زمان در طول روز، فقط يك كتاب را به طور 

مداوم و با ساعات درسي بيشتر -3 ساعت در روز- آموزش مي بينند.
ديگر  كتاب  به  آن،  امتحان  در  شركت  و  كتاب  يك  اتمام  از  بعد 
روي مي آورند. مّدت كالسها هم، 1/5 ساعت در صبح و 1/5 ساعت در

 

بعد از ظهر است كه عالوه بر آن، 1 ساعت هم از حضور استاد و مشاوره 
بهره مند مي گردند.

بعد از تجربة 9 سالة اردوي مشهد مقّدس، تصميم گرفته شد كه اين 
طرح، در سال تحصيلي هم  اجرا گردد؛ زيرا در طول اين دورة چهل روزه، 
هم تدريس كتاب به پايان مي  رسيد و هم در پايان اردو، اكثرّيت طاّلب 
با  كه  متعّددي  جلسات  مي شدند. طي  قبول   18 و   17 باالي  نمرات  با 
كارشناسان مختلف برگزار  شد، اين نتيجه حاصل شد كه هر چند عواملي 
اين  نتايج  باال در  با معّدل  اساتيد قوي و شركت طلبه هاي  مثل حضور 
بر يك  تمركز طاّلب  امكان  امر،  اين  تاّمة  علّت  ولي  بوده؛  مؤثّر  طرح، 

درس بوده است.
قرار  تأثير  تحت  را  طاّلب  تمركز  درسي،  روز  يك  در  دروس  تكّثر 
مي دهد و از طرف ديگر، در عصر بمباران اّطالعات، حوادث مختلف و 
برنامة  در  اگر  مي افزايد.  مشكل  اين  بر  متعّدد،  دغدغه هاي  و  نگراني ها 
بهتري  نتايج  شود،  كاسته  طلبه  روي  پيِش  موضوعات  تعداد  آموزشي، 
حاصل خواهدشد؛ بنابراين، تصميم بر آن شد كه بر اساس همين نظام 
شود؛  طّراحي  جديدي  نظام  آن(  از  غير  چيزي  حوزه)نه  ُسّنتي  آموزشي 
به اين صورت كه هر 10 تا 12 طلبه، در محضر يك استاد، هر روز به 
مّدت 3 ساعت، يك كتاب را بخوانند و عالوه بر آن، 1 ساعت هم براي 

مشاوره و ارزيابي از حضور استاد بهره مندگردند؛ بدين ترتيب، 
در طول مّدت كمتري، يك كتاب خوانده  مي شود.

ديگر مزاياي طرح طولي
1. نظارت مستقيم و نزديك بر طلبه.

2. رعايت پيش نيازها در امر آموزش؛ كتابهايي كه متوّقف 
بر هم هستند -مثل نحو و صرف و نيز فقه و اصول- در 
كنار هم خوانده نمي شوند؛ بلكه به عنوان نمونه، ابتدا صرف 
ابتدا  همين طور،  مي شود؛  خوانده  نحو  آن،  اتمام  از  پس  و 

اصول و سپس فقه، آموزش داده مي شود.
3. خواندن كتابها به طـور كامل.

نظام  در  مربوطه؛  استاد  به  طاّلب  بيشتر  دسترسي   .4
درس،  كالس  از  پس  بالفاصله  استادان  سّنتي،  آموزش 
كالس  در  بايد  نيز  طاّلب  و  مي روند  ديگري  كالس  به 
مطرح كردن  فرصت  بنابراين،  شوند؛  حاضر  ديگري  درس 
سؤاالت و مشاوره با استاد، و از طرف ديگر، ارزيابي استاد 
از شاگردان خود وجود ندارد. در طرح طولي، اين مشكالت 

ديده نمي شود.

فّعاليّتهاي فوق برنامه
با  آشنايي  خاتم األنبياء،  مدرسة  فوق برنامة  فّعالّيتهاي  مهمّ  ترين  از 
با  آشنايي  براي  است.  نويسندگي  آموزش  نيز  و  خطابه  فنون  و  اصول 
فنون خطابه، طاّلب در هيئت عزاداري مدرسه كه انصارالمهدي نام  دارد،

 

عمـاًل به آموختن اين فّن مي پردازند. سخنرانان اين هيئت، از طلبه هاي 
خود مدرسه هستند. در هر نوبت از جلسات هيئت، يك سخنران از ميان 
و  اّول  پايه هاي  طاّلب  البّته  مي شود؛  انتخاب  باالتر  پايه هاي  طـاّلب 
بيان  آنها هر هفته، مسئولّيت  برنامه محروم نمي مانند.  اين  از  دوم هم، 

مسئله اي از احكام را در جمع طاّلب به عهده  مي گيرند.
مدرسة  الزامي  برنامه هاي  از  يكي  نيز،  پژوهش  و  نويسندگي 
خاتم األنبياء است؛ به گونه اي كه شرط قبولي طاّلب در پايان هر سال 
ارائة يك پژوهش  بر قبولي در دروس رسمي مدرسه،  تحصيلي، عالوه 
قابل قبول به استاد مربوطه است. از اين رو، طـاّلب در اين مدرسه، از 
ابتدا با فّن نويسندگي و روش پژوهش هم آشنا مي شوند. سير پژوهش، 
از تحقيق در آثار استاد مطّهري آغاز  شده و به تدريج، به مسائل ديگر 

هم پرداخته مي شود.
كالسهاي مكالمه به زبان عربي و انگليسي نيز از فّعالّيتهاي فوق برنامة 

مدرسه است كه مورد توّجه مسئولين بوده است.

نظارت عملي و اخالقي و تربيتي
به  محدود  و  درسي  لحاظ  از  فقط  طاّلب،  ارزيابي  اينكه  منظور  به 
بر  كه  گرفته شده  نظر  در  مستمّر  ارزيابي  برنامة  يك  نباشد،  امتحانات 
ساعات  بر  عالوه  و  دارند  حضور  مدرسه  در  همواره  اساتيد  آن،  اساس 
تدريس، ساعتي را نيز به حضور در ميان طاّلب اختصاص مي دهند؛ از اين 
رو، اساتيد مدرسه در طول روز و گاهي خارج از ساعات اداري، به مشاوره 
و ارزيابي شاگردان خود مي پردازند. اين كار، به اين دليل است كه هم 
ارزيابي تربيتي و اخالقي از طـاّلب انجام شود و همچنين، طاّلب بتوانند 

مشكالت درسي و مسائل اخالقي خود را با اساتيد در ميان  بگذارند.
مباحثة  جلسات  در  اساتيد  ارزيابي، شركت  اين   ويژگي هاي  از جمله 

طاّلب است.
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ـّسة بوستان كتاب)مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسالمى  مؤس
ـّة قم( از مراكز ديرپا و اصيل در گسترة چاپ و نشر است  حوزة علمي

كه در سال 1361 تأسيس شد.
و  فّعالّيت  سياستها،  و  اهداف  به  كوتاه  گذرى  مجال،  اين  در 

چشم انداز اين مؤّسسه داريم.

اهداف
1. تبيين و گسترش معارف دينى.

2. انتشار آثار متفّكران طراز اّول اسالمى در زمينه هاى قرآنى، 
فلسفى، كالمى، فقهى، حقوقى، تربيتى، سيرة اهل بيت)عليهم السالم( 

و ادبى، براى دو گروه تخّصصى و عمومى.
3. ارائة انديشه هاى نوآمِد نويسندگان و صاحب نظران مسلمان.

4. در دسترس قرار دادِن آثارى كه پاسخگوِى شبهه هاى روز 
است.

تعميق  منظور  به  روز،  زبان  به  كالمى  كتابهاى  عرضة   .5
باورهاى دينى جوانان.

با صبغه هاى  نوجوانان  و  ادبّيات كودكان  به  رونق بخشيدن   .6
دينى.

فّعاليّتها)عملكرد( 
فّعالّيتهاى مؤّسسة بوستان كتاب از سال 1361 تا كنون)1387( 

به زبان آمار و نمودار، به شرح روبه رو است.

سياستها
كه  است  بدين گونه  آثار،  انتشار  در  مؤّسسه  اين  سياست 
و  دانشوران  از  مرّكب  كه  آثار  بررسى  شوراى  در  را  كتابها  اّواًل، 
است،  انسانى  و  اسالمى  علوم  مختلف  رشته هاى  در  متخّصصان 

بررسى مى كند.
مناسب،  محتواى  اتقان،  معيارهايى چون  با  آثار  اين شورا،  در 
سنجيده  بازار،  در  مشابه  آثار  نبودِن  و  بودن،  روشمند  جامعه،  نياز 

مى شود.
ثانيًا، كتابها همگى براى تأمين نيازهاى سه گروه مخاطِب تخّصصى، 

عمومى و كودك و نوجوان، گزينش و منتشر مى شود.
يكى از سياستهاى اين مؤّسسه، تالش در جهت حفظ خودكفايى و 
استقالل مالى است و اين مؤّسسه، فاقد هر گونه درآمد و بودجة دولتى و 

يا ساير حمايتهاى مالى است و به صورت خودگردان اداره مى شود.

چشم انداز
چشم انداز اين مؤّسسه در قالب برنامه هاى در دست اقدام و آيندة آن، 
خود را نشان مى دهد كه عمدة آن، اهتمام به نشر الكترونيكى است. در 
اجرا در  به مرحلة  آنها  از  برخى  و  آماده شده  برنامه هايى  اين خصوص، 

آمده است.

جهت سرعت بيشتر در انتشار آثار و بهره ورى بيشتر از فرصتها، گردش 
نمونه خوانى،  و  ويرايش  تا  مؤلّف  از سوى  آن  ارسال  زمان  از  كار كتاب 
ويرايش  ميان،  اين  در  مى شود.  تعريف  رايانه اى  چرخة  در  همگى 

الكترونيكى، مقوله اى است كه بايد به صورت جّدى به آن پرداخت.
ساير چشم اندازها عبارت اند از:

1. روزآمدكردِن دستگاه هاى ليتوگرافى، چاپ و صّحافى.
2. آموزش نيروهاى كارآمد و فّنى در بخشهاى مختلف مؤّسسه.

3. ارتقاى اّطالع رسانى و پخش آثار، از جمله افزايش فروشگاه ها با 
همكارى بخش خصوصى، جهت ارتباط مطمئنّ تر با مخاطب.

و  دينى  كتاب  ارتقاى  زمينة  در  مختلف  جشنواره هاى  برگزارى   .4
تقدير از دست اندركاران نشر آثار فاخر دينى كه اّولين مورد آن، برگزارى 

جشنوارة مرزبانى وحى و خرد در آبان ماه 1387 خواهدبود.

آشنايي با انتشارات
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1. مبانی اخالق اسالمی
همة  بزرگ  نياز  اخالق، 
روزگاران بشر است. از دورانهاى 
فــيلسوفان  و  انـديشوران  كهن، 
با  را  جامعه  تا  كوشيده اند  الهى 
مقولة اخالق و حّد و مرزهاى آن 
آشنا كنند و ذهن و ضمير انسان 
به  و  كرده  پااليش  را  جامعه  و 

صفات انسانى بيارايند.
از  يكى  نيز  حاضر  كتاب 
به  اخالق  دربارة  است كه  آثارى 
آن  بر  مؤلّف  و  درآمده  نگارش 
اخالق  ريشه هاى  اصول  تا  است 
را بكاود؛ مراحل مراقبت از نفس 
و شيوه هاى معالجة امراض نفسانى را بيان كند و روش خودسازِى پيامبر 
و  آن  ملكات  و  نفس  از  همچنين  نمايد.  معّرفى  را  اسالم)ص(  گرامى 
چگونگى تزكية آن، به تفصيل سخن گفته است. مفهوم سعادت و شقاوت 
و نقش علم در سعادت و انواع توحيد آدمى، از ديگر فصلهاى اين كتاب 

است.
2. اسالم و تعليم و تربيت

تعليم و تربيت، بزرگ ترين 
هدِف همة انبياى الهى، به ويژه 
پيامبر اسالم)ص( بوده است؛ از 
همين رو، قرآن و روايات، مملّو 
از آموزه هاى تربيتى است و نياز 
به استخراج، دسته بندى و شرح 

و تفسير دارد.
هدف،  همين  با  حاضر  اثر 
سامـان يـافــته و نــويسنــده 
از  بهره گيرى  با  كوشيده  است 
رهنمودهاى قرآنى و حديثى و 
سيرة پيامبر و امامان معصوم)ع( 
نگرگـاه هاى  از  استـفــاده  و 
دانشوران علوم تربيتى و نيز تجربه هاى شخصى، مهمّ  ترين مسائل تربيتِى 

روزگار جديد را در بخشهاى مختلف، تجزيه و تحليل كند.
3. مصاف بی پايان با شيطان

تا دل  راهيان كوى دوست، 
از اغيار بر نَكَنند و شست وشويى 
به  نروبند،  از دل  غبار  و  نـُكنند 
جانان ره نيابند و چنين سلوكى، 

مستلزم دشمن شناسى است.
كوشيده  محــترم،  نويسندة 
ويــژه  به  تــربيتى،  جنبه هـاى 
هشدارهاى قـرآن و اهل بيت)ع( 
راه  ايــن  در  و  طــرح كـند  را 
بهره  داستان  و  شعر  تمثيل،  از 

جسته است.
بخِش  دو  در  كه  كتاب  اين 

شناخت دشمن و كارزار با دشمن تنظيم شده است، مى تواند قدمى باشد 
براى  آنان  توانايى هاى  و  آدميان)شيطان(  ديرين  از دشمِن  آگاهى  براى 

كارزار با او.

4. رسالت اخالق در تكامل انسان
و  رشد  پى  در  انسان 
تكامل است و هدف او از همة 
همين  مى كند،  كه  تالشهايى 

است.
تكاملى،  فراينِد  اين  در 
مى كنند  مــدد  را  او  عواملى 
آنها  مهمّ  تريِن  بى ترديد،  كـه 
هـمان  يعنى  است؛  اخالق 
نيز  پيامبران  بعثت  كه  عاملى 
جايى  تا  بود؛  استوار  آن  بر 
اسالم)ص(  گرامى  پيامبر  كه 
براى  من  »رسالت  فرمود: 

تكميل اخالق بشر بود.«
اثر حاضر، با تأكيد بر نقش اخالق در تكامل انسان، با اين سرفصل ها 

موضوع خود را مى كاود:
طبيعت و انرژى هاى بشر، عقل و وجدان، پرورش و تكامل شخصّيت، 
در  نيكى ها  تجلّى  آرامش،  سرچشمة  وظايف،  محور  بر  زندگى  گردش 
افق زندگى، قدردانى، شكيبايى، عّزت، عواقب غرور، شگفتى هاى اراده، 

معاشرت، اعتماد به نفس، بيم و اميد.

5. تعليم و تربيت در نهج البالغه
امام على)ع(، مفّسِر وحى و 
ُمبيِّن سّنت است و نهج البالغه 
حضرت  آن  شناخِت  تبلوِر  كه 
چشمة  است،  هستى  و  خدا  از 
جوشانى از معرفت است كه هر 
از آن  به فراخور خويش،  كس 

سيراب مى شود.
خامه اى  با  حاضر،  كتاب 
تربيت  و  تعليم  تبيين  به  روان 
پرداخته  نهج البالغه  ديدگاه  از 
و تفسيرى از ارزش و فضيلت 
آداب  جهل،  نكوهش  علم، 
به   ... و  تربيت  تعلّم،  و  تعليم 

دست مى دهد.
به  نهج البالغه)خطاب   31 نامة  بيان  و  شرح  به  كتاب،  پايانى  فصل 

امام حسن عليه السالم( اختصاص يافته است.

معّرفي چند كتاب
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اگر شيخ انصاري امروز زنده بود، ده ها تحّول 
در همين رسائل و مكاسب به وجود مي آورد

بررسي ضرورت تحّول در حوزة علميّه، در گفت وگو با حّجت االسالم و المسلمين نبوي

اشاره:
سّيدعّباس نبوي، متولّد 1339.

در سال 1357 در رشتة مهندسي مكانيك دانشگاه تهران پذيرفته شد كه به دليل پيوستن به تحصيالت حوزوي، ناتمام ماند. ايشان در سال 
1374، سطح 4 حوزه را در دو رشتة فقه و اصول و كالم و فلسفه به پايان رساند.

و  فرهنگ  پژوهشي-آموزشي سازمان  معاون  تربيت مدّرس،  دانشگاه  در  رهبري  نمايندگي  نهاد  ايشان، مسئولّيت  از جمله سوابق شغلي 
ارتباطات اسالمي، عضوّيت در شوراي فرهنگ عمومي كشور، رياست پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي و ... است.

وي هم اينك مدير مؤّسسة پژوهشي-فرهنگي تمّدن و توسعة اسالمي است.
ـّت اسالمي، چيستي هنر، هنر و ماوراءالطبيعه، مباني نظري و  از جمله آثار ايشان مي توان به كتابهاي فلسفة قدرت، مردم ساالري در حاكمي

ـّت و توسعه اشاره كرد. راهبردي اسالمي شدن دانشگاه ها، برنامه ريزي فرهنگي راهبردي، مدني
آنچه مي خوانيد، حاصل گفت وگويي تلفني است در مجالي كوتاه.
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نوعي  به  حوزوي  طيفهاي  همة  كه  آنجا  از  اّول:  خشت 
تحّول خواه هستند و معنايي از تحّول را مّد نظر قرار مي دهند، به 
نظر حضرت عالي، تحّول مطلوِب رهبري، كدامست و چه ضرورتي 

دارد؟
ريشه هاي تحّول در حوزة علمّيه، توّسط امام)ره( آغاز شد كه در آخرين 
معروف بيانّية  و  پرداختند  علمّيه  حوزه هاي  موضوع  به  خودشان،  نامة 

 

ـّت را صادركردند. در آن بيانّيه، امام اشاره كردند  كه چه بسا  منشور روحاني
در آينده روشهاي زندگي تغييركند؛ به همين خاطر، حوزه هاي علمّيه از 

اآلن بايد به فكر آينده باشند. اين تعبير حضرت امام)ره( است.

و  تجريدي  نگرش  بيشتر  علميّه،  حوزه هاي 
مسائل،  به  نگاه  اين  دارند.  ذهني  و  مفهوم شناسي 
از  ناشي  واقعيّتهاي  از  حوزه  كه  مي شود  موجب 
تحّوالت و رشد زندگي انسانها در جوامع امروزي، تا 
حّدي فاصله بگيرد. در نتيجه در جريان اجرا، سريعاً 
دچار بحرانها و پريشاني هاي متعّدد مي شود و كاركرِد 

فتوا زير سؤال مي رود.

بنابراين، بحث بر سر مسيرهايي كه بايد در پيش گرفته شود، از همان 
ناتمام رها شد.  متأّسفانه  ولي  آغاز و مطرح شد؛  امام)ره(  زمان حضرت 
نكتة مهّمي كه حضرت امام)ره( هم اشاره كردند، اين است كه حوزه هاي 
كلمة  دارند.  ذهني  و  مفهوم شناسي  و  تجريدي  نگرش  بيشتر  علمّيه، 
تجريدي، تعبير خود حضرت امام)ره( است. اين نگاه به مسائل، موجب 
مي شود كه حوزه از واقعّيتهاي ناشي از تحّوالت و رشد زندگي انسانها در 

جوامع امروزي، تا حّدي فاصله بگيرد.
و  كاربردي  الزامات  به  و  باشد  تجريدي  صرفًا  نگاه،  و  روش  وقتي 
استنتاجها  و  بررسي ها  و  مطالعات  در  عملّياتي  سياستهاي  و  كاركردي 
و استنباط ها توّجه  نشود، خروجي به دست  آمده -چه به لحاظ مباني و 
اصول مـورد نياز، و چه به لحاظ فتاوايي كه صادر مي شود- در جريان 
اجرا، سريعـًا دچار بحرانها و پريشاني هاي متعّدد مي شود و كاركرد فتوا زير 
سؤال مي رود. به همين دليل است كه در هيچ يك از بخشهاي اقتصادي 
و داد و ستد فرهنگي-اجتماعي و حّتي در مسائل آموزشي-پرورشي، فقه 
باعث  تنگناها  و  نمي شود  گرفته  جّدي  خيلي  ما،  اقتصادي  و  اجتماعي 
مي شود كه احكام فقه، به عنوان يك كاربرد كلّي مطرح شود و در عمل، 

تأثير مستقيم نداشته باشد.
در نتيجه، ضرورت بحث تحّول از اينجا آغاز مي شود كه بايد انديشه ها 
و نگرشهايي كه در مقام تجريد و مفهوم شناسي به صورت يك نظرّيه 
در مي آيند، در مقام كاربرد و عمل هم بتوانند توانايي خود را نشان بدهند. 
از  انديشه ها و نظرّيه ها، كارآمد و در مقام اجرا، كاربردي نيستند،  اينكه 
يك طرف،  مربوط به دشواري ها و ناسازگاري هاي واقعّيتهاست؛ و از طرف 
ديگر، مربوط به اين است كه در ارائة آن نظرّيه و استنتاج و استنباط آن، 
الزامات و لوازم ديگري هم بايد مورد توّجه قرار مي گرفته كه مغفولٌ  عنه 

مانده است.
در  و  تركيب  بر  مبتني  جامعه سازي،  و  اجتماعي  برنامه ريزي  امروزه 
كنار هم نشاندن يك مجموعة مرّكب از دانشهاي مختلف است. از اين رو، 
بخش مهّمي از تحّول، مربوط به گسترش علوم است؛ مثاًل فقيهي كه 
مطالعات  فضاي  در  بايد  قاعدتًا  بدهد،  نظر  اقتصاد  عرصة  در  مي خواهد 
از  -اعّم  اقتصادي  توزيع عرصه هاي  و مسائل  پول  باب  در  و  اقتصادي 
مطالعاِت  كافي،  مقدار  به  و  كرده باشد  كار  غيره-  و  و صنايع  كشاورزي 

موضوع شناسي در اين زمينه ها داشته باشد.
از  قبل  كه  بودند  مّتفق القول  متأّخرين،  چه  و  قدما  چه  فقها،  همة 
آن  ابعاد  يعني  باشد؛  ُمَنقَّح  آن حكم،  بايد موضـوع  فتوا،  و  صدور حكم 
چه  تحت  كه  شود  مشّخص  تا  باشد  معلوم  و  سنجيده  كامـاًل  موضوع، 
مفاهيم كلّي و چه عموماتي از شريعت قرار مي گيرد. بنابراين، الزم است 
عرصه هاي  در  كاماًل  و  شود  تلّقي  جّدي  موضوع شناسي،  مطالعاِت  كه 

تخّصصي پيش برود.
در  تحّول  زمينة  در  راهبردي  كه يك مجموعة  است  نياز  اين رو،  از 
حوزه تشكيل شود تا اين مجموعه بررسي كنند كه چگونه مي توان ابعاد 
مختلف انديشه اي و نگرشي و دانشي مورد نياز شاخه هاي مختلف حوزه 
را تأمين كرد؛ پس از آن، با استفاده از نتيجة بررسي ها، شاخه هاي مختلف، 

فّعال شده و پيش بروند.

مبتني  جامعه سازي،  و  اجتماعي  برنامه ريزي  امروزه 
مجموعة  يك  نشاندن  هم  كنار  در  و  تركيب  بر 
بخش اين رو،  از  است.  مختلف  دانشهـاي  از  مرّكب 

 

است؛ علوم  گسترش  به  مربوط  تحّول،  از  مهّمي 

 

مثاًل فقيهي كه مي خواهد در عرصة اقتصاد نظر بدهد، 
قاعدتاً بايد در فضاي مطالعات اقتصادي و در باب پول 
كرده باشد  كار  اقتصادي  عرصه هاي  توزيع  مسائل  و 
اين  در  موضوع شناسي  مطالعاِت  كافي،  مقدار  به  و 

زمينه ها داشته باشد.

البّته مسئلة پرداختن به شاخه هاي مختلف علوم در حوزه، حدود بيست 
سالي است كه انجام مي شود و بخشهاي تخّصصي و مراكز پژوهشي در 
حوزه و دانشگاه هايي در كنار حوزه ايجاد شده اند؛ ولي چند مشكل جّدي 
به صورت  معمواًل  و  نيستند  حوزه  متن  در  مراكز  اين  اّواًل،  دارد:  وجود 

حاشيه اي فّعالّيت مي كنند.
ثانيًا، مسيري كه اين مراكز دنبال مي كنند، مسير ناقص و گسسته اي 
است؛ مثاًل احساس مي كنند در جايي مقداري دروس فلسفه الزم است و 
اين رشته را برپا مي كنند؛ ولي شاخة فلسفي به صـورت قوي و محكم و 
همه جانبه در جريان نمي افتد و پيش نمي رود. يا مثاًل در جايي احساس 
مي كنند كه كالم بايد تقويت شود و تقويت هم مي شود؛ ولي متكلّمان 
اصول  و  مباني  و  انديشه  حوزة  در  را  خودشان  وظيفة  بايد  كه  آن طور 
نمي كنند و جريان درستي شكل  كار  نظام مند  به صورت  ايفاكنند،  دين 

نمي گيرد.

نكتة اساسي  اين است كه نسل بزرگان مسّن حوزوي 
ما، وظايف خود را در زمان خودشان انجام داده اند؛ از 
آنها نمي توان انتظار داشت كه اآلن در سّن مثاًل 70 يا 
80 سالگي، بتوانند در فضاي تحّول و برنامه ريزي هاي 
ما  داشته باشند.  سازنده  و  فّعال  مشاركِت  آن،  جديد 
بايد روي فضالي ميان سال بحث كنيم و محور اصلي و 

تمركز ما بايد بر فضالي ميان سّن باشد.

در  شده،  مطرح  اجتهاد  تجّزي  بحث  كه  هم  فقه  بخش  در  حّتي 
حوزه هاي مختلف به صورت جّدي تلّقي نمي شود؛ در اين صورت است 
با نگرش  به صورت بسيط و در حقيقت  تمام مسائل و موضوعات،  كه 
سادة ُعرفي سده هاي پيش مورد توّجه قرار مي گيرد. اگر به اقتصاد نگاه 
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نگاه  سياست  به  اگر  مي كنيم؛  نگاه  قبل  سده هاي  عرف  با  مي كنيم، 
مي كنيم، با عرف سدهاي قبل نگاه مي كنيم؛ در حالي كه امروزه بحث ما 

در شاخه هاي مختلف، بسيار پيچيده و عميق شده است.
را  را تشكيل دهد و شاخه ها و مسيرها  راهبردي  اگر حوزه آن گروه 
و  مي كند  پيدا  را  تحّول  راِه  كه  است  صورت  اين  در  تازه  تعريف كند، 

مي تواند پس از چند دهه پيشروي، به نتيجه برسد.

بحث  با  امام)ره(  زمان  در  فرموديد  حضرت عالي  اّول:  خشت 
ـّت، مسائلي مطرح و  فضايي در زمينة تحّول باز شد؛  منشور روحاني
ولي متأّسفانه ناتمام رها شد. اآلن هم در مورد بيانات رهبري، همان 

بيم مي رود؛ چنان كه سابقاً هم چند بار اين اتّفاق افتاده است.
براي اينكه آن ناكامي ها تكرار نشود، آيا براي پيشبرد تحّول، 
همان مجموعة راهبردي به شكل سازماني از باال به پايين كفايت 
مي كند؟ يا بايد تحّول در قواعد هنجاري-فرهنگي و از پايين به باال 

رخ بدهد؟ آيا اصاًل نبايد نيروي انساني متحّول شود؟
از  مجموعه اي  نبايد  آيا  باشد؟  نظر  مّد  بايد  اينها  از  كدام يك 
اينها تشكيل شود؟ به نظر شما، تحّول مطلوب، چندضلعي است و 

كدام اولويّت بيشتري دارد؟
دست  از  ساختارگرايانه  نگرشهاي  به  را  اميدم  كه  مّدتهاست  بنده 
كالًاّ  دنيا  در  اخير،  دهة  سه  دو  اين  در  كه  مي توان گفت  يعني  داده ام؛ 
اينكه  داده است.  دست  از  را  خود  مفهوم  و  معنا  و  ارزش  ساختارگرايي، 
بنشينيم و تشكيالتي تعريف كنيم و براي آن، ضوابط و آيين نامه بنويسيم 
نظِم  و  انسجام  حّداقِلّ  به  رسيدن  براي  تعريف كنيم،  مباني  و  اصول  و 
به تبديل  زدن،  درجـا  و  كار  همين  در  توّقف  ولي  است؛  معقول، خوب 

 

سّم مهلك مي شود. بنابراين، بنده شخصًا به ساختارهاي كلّي و از باال به 
پايين، اميدي ندارم.

حكومت  از  مي توانند  مذهبيّون  كه  نگاه  اين  اگر 
فاصله بگيرند و مقداري گليم خود را از فضاي عمومي 
جامعه بيرون بكشند و براي خود، جدا زندگي كنند، بر 
كّل حوزه سايه بيفكند، بخش عمده اي از مردم جهان 
و همچنين جامعة خودمان، محكوم به دين گريزي و يا 

حتّي بي ديني مي شوند.

نكتة اساسي  اين است كه اّواًل بايد توّجه كنيم كه نسل بزرگان مسّن 
حوزوي ما، وظايف خود را در زمان خودشان انجام داده اند؛ از آنها نمي توان 
انتظار داشت كه اآلن در سّن مثاًل 70 يا 80 سالگي، بتوانند در فضاي 
تحّول و برنامه ريزي هاي جديد آن، مشاركِت فّعال و سازنده داشته باشند. 
ما بايد روي فضالي ميان سال بحث كنيم و محور اصلي و تمركز اصلي 

ما بايد بر فضالي ميان سّن باشد.
مهّم  بسيار  مسئلة  يك  با  را  خود  تكليف  بايد  ميان سّن  فضالي 
روشن كنند؛ اينها بايد براي ساخته شدن حوزه و شكل گيري ابعاد مختلف 
آن، رئوس مسيرهايي را كه بايد پيموده شود، مشّخص كنند. اين عزيزان 
اّولّية هر بخشي مانند كالم و فلسفه و فقه و روان شناسي  تعاريف  بايد 
مهلِك  سّم  دچار  هم  طرفي  از  و  آورند  دست  به  را  جامعه شناسي  و 

ساختارگرايي و بوروكراسي و ديوان ساالري نشوند.
فضالي ميان سّن خوش فكر و محّقق و كوشا، بايد راه اين مسيرها را 
آغازكنند و به يك نكتة بسيار اساسي هم توّجه كنند: براي موّفق شدن در 
اين قسمت، بايد منزلتهاي آينده در ارزشها و جايگاه هاي حوزوي را بر 

پاية مسيرهاي جديد تعريف كنند. اينكه بسياري از فضالي ميان سّن ما، 
دنبال اين هستند كه شأن و جايگاهي در افتاء پيداكنند و در بخش فقه 
بتوانند جايگاه خود را تعريف كنند، اصلش خوب و درست است؛ ولي بايد 
بر پاية موضوعات متجّزي شدة فقه، راه خود را در پيش بگيرند؛ در اين 
صورت است كه ما فقِه روان شناسي، فقِه جامعه شناسي و فقِه اقتصادي 

خواهيم داشت.

نياز است كه يك مجموعة راهبردي در زمينة تحّول 
در حوزه تشكيل شود تا اين مجموعه بررسي كنند كه 
انديشه اي و نگرشي و  ابعاد مختلف  چگونه مي توان 
دانشي مورد نياز شاخه هاي مختلف حوزه را تأمين كرد؛ 
پس از آن، با استفاده از نتيجة بررسي ها، شاخه هاي 

مختلف، فّعال شده و پيش بروند.

اگر حوزه بخواهد همچنان در رسائل و مكاسب درجا بزند، نمي تواند 
به نيازهاي امروز جواب دهد. من يقين دارم اگر شيخ انصاري)ره(، آن مرد 
بزرگ ، امروز زنده بود، ده ها تحّول در همين رسائل و مكاسب به وجود 
مي آورد. اگر حـوزه بخواهد در همين مباحث واژگان شناسي و مفهومِي 
غليظي كه مثاًل مرحوم آخوندخراساني در كفايه مطرح  كرده درجا بزند، 

نمي تواند جامعه و تمّدن اسالمي را بسازد و اداره كند.
بنابراين براي حركت در آن مسير، بايد دوباره منزلتها را به صورت 
منطقي و مناسب تعريف كنيم. در اين صورت، منزلت يك فاضل ميان سّن 
حوزوي، اين است كه در هر زمينه كه جلو مي رود، بتواند جايگاه خود را 

با تسلّط و توّجه كافي به آنچه كه در دنيا و در 
شاخه هاي دانشي امروز در موضوعات مربوطه 
مطرح مي شود، تثبيت كند و در همان زمينه در 

بخش افتاء پيش برود.

تشكيالتي  و  بنشينيم  اينكه 
آن، براي  و   تعريـف كنيـم 
بنويسيم آيين نامه  و   ضوابط 
 و اصول و مباني تعريف كنيم،

حّداقـِلّ  به  رسيدن  براي 
انسجام و نظم معقول، خوب 
همين  در  توّقـف  ولي  است؛ 
به  تبديـل  زدن،  درجا  و  كار 

سـّم مهلك مي شود.

نبايد طوري شود كه مثاًل مراجع معّظم 
ريبة  بدون  نگاه كردن  كه  دهند  فتوا  تقليد 
مرد،  ورزشكاران  پاي  و  دست  به  خانمها 
ورزشي،  مسئولين  هم  بعد  و  ندارد  ايرادي 

در  بانوان  ورود  جواز  معناي  به  را  فتوا  اين 
فقيه  يك  تلّقي كنند!  مردان  ورزشِي  ميادين 
متخّصص در عرصة فرهنگ، به خوبي مي داند 
كه صدور اين فتوا، باِر فرهنگي به دنبال دارد و 
را منع  ما  از لحاظ فرهنگي، عموماِت مشّخصي 
مي كند كه حيثّيت بانوان را در معرض مخاطره و 
دشواري هايي قرار دهيم كه آثار بعدي آن، براي 
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جامعه مهلك و خطرناك است. يك فقيـِه فرهنگي، كاماًل وظيفة خودش 
مي بيند كه در مقابل چنين نگرش ساده اي، حكم مسئله را با دّقت بيشتري 
بيان كند. اين وضعّيتي بود كه چند سال پيش، اگر كمي دير جنبيده بوديم، 
به استناد فتاواي مراجع تقليد، حضور خانمها در تمامي ميادين ورزشي از 

جمله فوتبال، تصويب شده بود!

خشت اّول: خطر و آسيبي كه معموالً مطرح مي شود، اين است 
كه حوزه با قدمت هزارساله، ممكن است به قهقرا رفته يا غرب گرا 
شود؛ براي اين آسيب، چه تدابيري مي توان  انديشيد؟ اصاًل آيا اين 

آسيب وارد است يا خير؟
نه؛ بنده چنين چيزي را قبول ندارم. بنده زماني در درس اصول فقه 
داير است- شركت مي كردم.  اين درس  بزرگان -كه هنوز هم  از  يكي 
ايشان اشكال كردم.  را در همان مباحث اصولي، خدمت  يك بار مواردي 
ايشان از من پرسيدند: »شما چند سال است كه به درس خارج مي آيي؟« 
گفتم: »دو سه سال!«؛ گفتند: »با دو سه سال، نمي توان به شيخ انصاري 

و مرحوم آخوندخراساني اشكال كرد!«
بنده  است.  غلطي  منطق  منطق،  اين  چون  تعّجب كردم؛  خيلي  من 
معتقدم فضالي ميان سّن، از اين جهت كامـاًل قابل اعتماد و توانمندند و 
وظايف خود را به خوبي و با دّقت انجام  مي دهند. به نظر من، تبيينهاي 
موضوعي  اين فضال، به مراتب بهتر از نسل قبلي خودشان است و از اين 

جهت، هيچ نگراني وجود ندارد.

دوباره  بايد  تحّول،  مسير  در  حركت  براي  بنابراين 
منزلتها را به صورت منطقي و مناسب تعريف كنيم. در 
اين صورت، منزلت يك فاضل ميان سِنّ حوزوي، اين 
جايگاه  بتواند  مي رود،  جلو  كه  زمينه  هر  در  كه  است 
خود را با تسلّط و توّجه كافي به آنچه كه در دنيا و در 
شاخه هاي دانشي امروز در موضوعات مربوطه مطرح 
افتاء  بخش  در  زمينه  همان  در  و  تثبيت كند  مي شود، 

پيش برود.

تبيين كردن  راه  بخواهيم همين  ما  اگر  باشد؛  به عكس  بايد  نگراني 
بر  را  فتاوا  و  دنبال كنيم  را  بررسي هاي موضوعي ساده  و  بسيط و ساده 
اساس اينها استواركنيم، همين وضعي پيش مي آيد كه مي بينيد؛ به تدريج، 
جامعه در موارد استناد به استنباط و فتاواي مراجع تقليد، فاصله اي را پيدا 
تقليد  براي  مردم  كه  مسائلي  مجموعه  تدريج،  به  نتيجه  در  و  مي كند 

مراجعه و استفتاء مي كنند، كاهش خواهديافت.

خشت اّول: معموالً فضاليي كه اين ضرورتها را درك كرده اند، 
و  شده اند  وارد  اجتماعي  مسائل  و  حكومت  به  مربوط  امور  در 
نيازها را ديده اند؛ ولي گروه مقابل كه اين ضرورتها را رّد مي كنند، 
معموالً گروهي هستند كه خود را از فضاي اجتماع جداكرده اند و 
با همان مسائل سده هاي قبل زندگي مي كنند. با توّجه به فرمايش 
جنا ب عالي دربارة فضالي جوان، اگر بنا باشد كه اين عزيزان حتّي 
در همان مجموعة راهبردي، كار را به آن شكلي كه حضرت عالي 
در  تحّول  مسئلة  حكومتي كردن  اتّهاِم  ببرند،  پيش  مي فرماييد 

حوزه، متوّجه آنها خواهدشد. براي رفع اين اتّهام چه بايد كرد؟
براي اقامة دالئل متعّدد براي اّدعايي كه اآلن مي خواهـم مطرح كنم، 
فرصت كافي نيست؛ اّما اجمـااًل عرض كنم كه به كلّي، جهان وارد فضايي 

شده  كه هيچ مجموعة راهبردي و جامعه ساز علمي، نمي تواند از تعامل 
با برنامه ريزي و صدور احكام مربوط به حكومت فاصله بگيرد و در ايفاي 

نقش خود در جامعه موّفق شود.
و  فاصله بگيرند  حكومت  از  مي توانند  مذهبّيون  كه  نگاه  اين  اگر 
مقداري گليم خود را از فضاي عمومي جامعه بيرون بكشند و براي خود، 
جدا زندگي كنند، بر كّل حوزه سايه بيفكند، بخش عمده اي از مردم جهان 
و همچنين جامعة خودمان، محكوم به دين گريزي و يا حّتي بي ديني و 
خروج از الزامات ديني مي شوند و فقط جمعّيت كوچكي باقي مي مانند كه 
مي توانند همان فتاوا را در محدودة زندگي خود و جدا از فضاي عمومي 
جامعه عمل كنند؛ هر چند كه من امروزه حّتي چنين ُخرده جامعه اي را نيز 

مشاهده نمي كنم!

اسالم در بسط موضوعات و مسائل متعّدد و متنّوع، 
موضوعات  زمينة  در  نه  مي كند؛  پيدا  را  خود  معناي 

بسيط و اجمالي.

فاصله بگيريم،  حكومت  از  ما  اگر  كه  ندارم  قبول  هيچ وجه  به  بنده 
در بيان مسائل فقهي و دالئل و براهين كالمي، و تبيين و تفسير آيات 
قرآن كريم و ... بهتر مي توانيم كاركنيم؛ يا اگر به لوازم حكومتي مسائل 
يا  نگاه كنيم، نگرش ما دچار مشكل مي شود و خوب نمي توانيم تفسير 
استنباط كنيم. به نظر من، تا حّد زيادي، قضّيه برعكس است؛ تا در ميان 
مردم و در ساز و كارهاي امروز جامعة خودمان و دنيا نباشيم، نمي توانيم 

اصاًل درست استنباط كنيم و نمي توانيم فتوايي 
بدهيم كه بر جامعه اثرگذار باشد و جامعه را 
بسازد. براي حّل اين مسئله، وضعّيت مطلوب 
براي  بايد  و  نيامده  وجود  به  مناسبي  و 

واقعًا  كرد.  فكري  آن  حّل 
امام)ره(  كه  همان طوري 
مي فرمودند،  دردمندانه 
اين  و  كرد  حركتي  بايد 
فضالي  وظيفة  كار، 
با  بايد  ماست.  ميان سّن 
و  ديني  اصالتهاي  حفظ 
عمومات و مباني هميشه 
پايدارمان،  و  جاودان 
و  زمينه ها  تمام  در 
و  فقهي  انديشه هاي 
و  بسط  با   ... و  اصولي 
كار  موضوعي  توسعة 
حالت  اين  از  و  كنيم 
كلّي و سربسته و بسيط 
بيرون بياييم. هيچ جاي 
اسالم  نيست؛  نگراني 
و  موضوعات  بسط  در 
متنّوع،  متعّدد و  مسائل 

معناي خود را پيدا 
در  نه  مي كند؛ 
موضوعات  زمينة 

بسيط و اجمالي.
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خشت اّول: آقاي بيوكافي! خواهش مي كنم به عنوان اّولين سؤال، بفرماييد تحّولي كه اآلن در حوزه مطرح شده، چه تعريفي دارد؟ آيا 
مي توان تعريف جامع و مانعي از آن ارائه داد؟ در غير اين صورت، الاقّل شاخصه هايش چيست؟

فكر مي كنم سير منطقي بحث، اين  است كه ابتدا دربارة مفهوم تحّول صحبت كنيم و افق و چشم انداز آن را با تمام شاخصه هايش مشّخص كرده 
و تصوير شّفافي از حوزة تحّول يافته  داشته باشيم و بعد، وضعّيت موجود را هم واكاوي كرده و كامالً  آن را بشناسيم. سپس، فاصلة وضعّيت موجود را 

نسبت به وضعّيت مطلوب بسنجيم و در هر قسمت، بتوانيم راهكار خاّص خودش را ارائه دهيم.
ما بايد حوزة موجود را دو بخش كنيم: يك سري كاركردهاي سّنتي از حوزه مورد انتظار است كه افراد به اصطالح سّنتي حوزه، به آنها توّجه دارند؛ 
سري ديگر، كاركردهايي است كه به واسطة شرايط زمان و اتّفاقات پيراموني پديد آمده كه كاماًل جديدند. قطعًا تحّول بايد به هر دوي اينها توّجه كند 

هيچ گاه چنين مطالبات عظيمي از حوزه، 
در طول تاريخ وجود نداشته است

ضرورت و مسير تحّول در حوزه، در گفت وگويي با چند تن از طاّلب فّعال

اشاره:
جهت بازتاب نظرات طاّلب جوان در مورد تحّول در حوزة علمّيه، گفت وگويي با آقايان مهدي والئي برحّق، طلبة 

درس خارج و اسماعيل بيوكافي، طلبة پايه هشتم ترتيب داديم كه نتيجة آن را از نظر مي گذرانيد.
نشرّية خشت اّول از مشاركت طاّلب و فضالي محترم در اين بحث، استقبال مي كند.
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و اگر شما مالحظه   كنيد، تمام عناصر تحّول خواه حوزه، عمومًا در اين دو 
بخش، قابل گنجاندن هستند.

حوزه بايد يك سري كاركردهاي سّنتي داشته باشد كه هميشه داشته و 
اآلن به شكل مطلوب ندارد. يك سري مطالبات هم، به خاطر شرايط جديد 
انقالب اسالمي، شكل گيري  مثاًل وقوع  ايجاد شده است؛  پيرامون حوزه 
نظام اسالمي، شكل گيري دنياي نو در غرب و يا ورود استعمار به فضاي 
ملّتهاي اسالمي، تغييرات جديدي در شرايط پيراموني است. تقريبًا از 150 
سال پيش به اين طرف، ما با چنين مباحثي روبه رو هستيم و هميشه هم، 
فكري  دغدغه هاي  يك سري  باعث شده  و  داشته  آثاري  حوزه،  خود  در 
شكل بگيرد و مطالبات جديدي ايجاد شود كه به شكل گيري نسل نوگراي 

حوزه منجّر شده است.

بدنة تحّول خواه حوزه، از بخش سنّتي  هم، يك سري 
دستاورد  آخرين  چرا  مي گويد  مثـاًل  دارد؛  مطالبـات 
دورة  آخرين  چرا  است؟  الميزان  ما،  تفسيري 
زمان  گذاشته،  پشت سر  حوزه  كه  اصول  علم  مطرح 
آخوندخراساني يا نهايت، زمان شهيد صدر  است؟ چرا 
را  حوزوي  كاماًل  علِم  اين  نتوانسته  حوزه  آن،  از  بعد 

پيش ببرد؟!

كاركردهاي سّنتي حوزه، مثاًل در بخش علوم حوزوي فقه و اصول و 
تفسير، هميشه بوده؛ يعني چيزي نيست كه بگوييم اين كاركردها از 150 
سال پيش به اين طرف اضافه شده است. از آن ابتدا كه حوزه تشكيل شده، 
در اين زمينه   ها كار شده است؛ ولي بدنة تحـّول خواه حوزه، از بخش سّنتي  
هم، يك سري مطالبات دارد؛ مثـاًل مي گويد چرا آخرين دستاورد تفسيري 
ما، الميزان است؟ چرا آخرين دورة مطرح علم اصول كه حوزه پشت سر 
گذاشته، زمان آخوندخراساني يا نهايت، زمان شهيد صدر  است؟ چرا بعد از 

آن، حوزه نتوانسته اين علم كامـاًل حوزوي را پيش ببرد؟!
اين نوع مطالبات، به آن بدنة سّنتي حوزه بر مي گردد كه بايد به آن 
همان  از  جديدند.  كامـاًل  مطالبات  نقشها،  از  يك سري  اّما  شود؛  توّجه 
زماني كه موج غرب به سمت ملّتهاي اسالمي آمد و جايگاه مذهب را به 
چالش كشيد و تمّدن نويي را ايجادكرد، حوزه جايگاه سّنتي خود را به عنوان 
رهبري علي اإلطالق اجتماعي از دست  داد. بعد از مّدتي، بازخوردهايي در 
حوزه به وجود آمد كه بخشي از اين بازتابها، به شكل گيري جريان نوگرا 
در حوزه  انجاميد كه اّولين مطالبة اين جريان، شناختن تمّدن جديد است. 
مي گويند ما اصاًل بايد بدانيم با چه چيزي طرف هستيم؟ نقاط مثبتش را 

مشّخص كرده و استفاده نماييم و نقاط منفي  آن را مديرّيت كنيم.

كه  مي كند  اّدعا  اسالمي  نظام  يك  بار،  اّولين  براي 
و  اداره كند  را  مردم  امورات  تمام  فقه،  با  مي تواند 
است.«  گور  تا  گهواره  از  برنامة  »فقه،  مي گويد: 
فقه  از  تاريخ،  در  عظيمي  مطالبات  چنين  هيچ وقت 

شيعي نبوده است.

دنياي  اينكه  خاطر  به  نداشت؛  را  توانمندي  اين  زمان،  آن  تا  حوزه 
جديدي در خارج از مرزهاي ملل اسالمي شكل گرفته بود كه ابزارهاي 
فهم آن، در دست حوزه نبود؛ زبان علمي ملل اروپايي، غيرعربي بـود كه 
اينكه اصاًل نظام  خود يادگيري آن، يكي از چالشهاي حوزه شد. ضمن 

آموزشي حوزه، اين مسئله را پيش بيني نكرده بود.

رگة  بتوان  حائري،  عبدالكريم  شيخ  حاج  زمان  از  مي كنم  فكر 
جلو  شكل  همين  به  جريان،  اين  شناسايي كرد.  را  حوزه  در  تحّول خواه 
 آمد و وقتي انقالب ُرخ داد و نظام جمهوري اسالمي شكل  گرفت، از اين 
حالت در  آمد و گسترده   شد؛ يعني ديگر ِصرفًا شناخت تمّدن نو و لوازم 
آن، مطرح نبود؛ بلكه مطالباتي جديد از حوزه به وجود آمد. براي اّولين بار، 
يك نظام اسالمي اّدعا مي كند كه مي تواند با فقه، تمام امورات مردم را 
اداره كند و مي گويد: »فقه، برنامة از گهواره تا گور است.« هيچ وقت چنين 

مطالبات عظيمي در تاريخ، از فقه شيعي نبوده است.
مباحث  در  نداشته،  اختيار  در  حكومت  فضاي  شيعي،  فقه  چون 
و  سياسي  مبارزات  البّته  است؛  ضعيف  سياسي،  تئوري هاي  و  حكومتي 
جايگاه اجتماعي داشته؛ ولي در بخش نظري، كاماًل ضعيف بوده و اين 

فضا، براي اّولين بار در طول تاريخ، در حوزه هاي علمّيه ايجاد شد.
چه  مي بينيم؛  آن طرف  و  اين طرف  را،  مسئله  اين  جزئّيات  ما  اآلن، 
مطالباتي كه خود رهبر معّظم انقالب از حوزه داشته و چه مطالباتي كه 
افراد بدنة نظام از حوزه دارند؛ مثاًل مطالبات هنرمندان از حوزه، به نوعي 

به همان فضاي وسيعي كه نظام اسالمي ايجادكرده، بر مي گردد.

حـوزة تحّول يافته، حوزه اي است كه بتواند كاركردهاي 
ارائه دهد؛ مثاًل در بحث  به نحو احسن  را  سنّتي خود 
دورة  در  كه  باشد  قدرتمند  اندازه  همان  اصول،  علم 
كاركردهاي  بتواند  بايد  و  تجربه كرده  انصاري  شيخ 

جديد را هـم پاسخگو باشد.
اآلن عموماً مطالباتي كه نظام از حوزه دارد، در بحث 
فقه است؛ يعني فقه ما هنوز آن قدر جلو نيامده و آن قدر 
حجيم نشده كه بتواند يك نظام اجتماعي را به شكل 
كامل پشتيباني كند. اصـاًل اين مطالبات در حوزه نبوده 

و پاسخي هم داده  نشده است.

حوزة تحّول يافته، حوزه اي است كه بتواند كاركردهاي سّنتي خود را 
به نحو احسن ارائه دهد؛ مثاًل در بحث علم اصول، همان اندازه قدرتمند 
باشد كه در دورة شيخ انصاري تجربه كرده و بايد بتواند كاركردهاي جديد 

را هم پاسخگو باشد.
اآلن عمومًا مطالباتي كه نظام از حوزه دارد، در بحث فقه است؛ يعني 
فقه ما هنوز آن قدر جلو نيامده و آن قدر حجيم نشده كه بتواند يك نظام 
در حوزه  مطالبات  اين  اصـاًل  پشتيباني كند.  كامل  به شكل  را  اجتماعي 

نبوده و پاسخي هم داده  نشده است.

خشت اّول: آقاي والئي! اگر مالحظه اي نسبت به تعريف آقاي 
بيوكافي از حوزة تحّول يافته داريد، بفرماييد. ضمن اينكه ايشان، 
عرصه هاي  آيا  مطرح كردند؛  كاركردها  زمينة  در  بيشتر  را  تحّول 

ديگري هم وجود دارد كه بايد در آنها تحّول ايجادكرد يا خير؟
طاّلب  تمام  بين  مشتركي  وجه  تحّول خواهي،  مي كنم  احساس  من 
است. هر كسي كه در فضاي حوزه، حضور داشته  باشد، چنين خواسته اي 
در وجودش هست. من آماري از منتخبان مديران حوزه هاي شهرستانها 
تحّول  با  حتمًا  كه  مي كردند  اظهار  مديران  اين  همة  تقريبًا  كه  ديدم 

موافق اند.
داشته باشيم،  تحّول  موجود،  شرايط  تغيير  به  نسبت  است  نياز  اينكه 
نظر من، جاي بحث است؛ هر  به  تعريف تحّول،  در  بديهي است؛ ولي 
كسي از ظّن خود شد يار من! اگر مجموعه اي بخواهد تحّول در حوزه 
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را مديرّيت يا رصد كند، يكي از ابتدايي ترين كارهايش، رسيدن به يك 
جمع بندي از تعريف تحّول مطلوب، با لحاظ ديدگاه  ها و مطالبات دروني 

و بيروني  حوزه است.
بعضي از نيازهاي دروني، مربوط به طاّلب است كه آنها را هم بايد در 
تعريف تحّول در نظر گرفت؛ مثـاًل سنوات درسي، بايد تحّول پيداكنند و 
مشّخص شود طلبه اي كه وارد حوزه مي شود، چند سال بايد درس بخواند؟ 

حّداقّل در قدمهاي اّولّيه، چيزهايي از آيندة او مشّخص شود.

خشت اّول: شاخصه هاي گزينشِي داوطلبان ورود به حوزه هم، 
مي تواند تحّول يابد؟

تحّول  مهّم  فاكتورهاي  از  يكي  مي تواند  گزينش،  شاخصه هاي  بله؛ 
نام  به  مركزي  جايي،  در  است  قرار  كه  شنيدم  قبل،  وقت  چند  باشد. 
نگاه  الحمدهلل؛  گفتم  پيش دانشگاهي!  مثل  شود؛  تأسيس  پيش حوزوي 
جامعه به حوزه، قرار است ارتقاء يابد! اگر حوزه بيايد در اين پارامترهاي 

دروني خود، تغيير ايجادكند، جهش زيادي مي يابد.

خشت اّول: آقاي بيوكافي! مواردي كه تا اينجا -براي رسيدن به 
آن حوزه اي كه شما ترسيم كرديد- مطرح  شد، تحّول در كاركردها 
در  تحّول  به  هم  گريزي  البتّه  بود؛  انساني  نيروي  در  تحّول  و 
نظامهاي آموزشي حوزه زده شد. فكر مي كنيد اين تغيير و تحّول، 
يا  باشد  پايين و مديريّتي  به  باال  از  تعبيري،  به  و   بايد سازماني 

برعكس؟
سطـح  در  و  است  نخبگاني  بحثها،  اين  كه  معتقدند  بعضي 
به طاّلب جوان  را  آنها  نبايد  و  بايد مطرح شود  مسئولين حـوزه 
كشاند و توّقع سازي كاذب ايجـادكرد. اصـاًل بعضي از مسئولين 

مي گويند در حّد طاّلِب سطح هم صالح نيست، مطرح شود.
تحّول،  از  اين سنخ  اصاًل  كه مي گويد  ديگري هم هست  نظر 
تحّول در قواعد هنجاري و فرهنگ حاكم بر حوزه است و مقّدم بر 
تحّول در كاركردها و نيروي انساني و سازمان است. شما كدام يك 
اينكه طريقة جمعي وجود دارد؟ اگر  يا  از طريقها را مي پسنديد؟ 

راهـكاري هم در نظر داريد، بفرماييد.
كدام  يعني  كجاست؟  تحّول خواهي  گفتمان  فشار  بدانيم  بايد  اّواًل 
اگر آن بخش، متحّول شود، مي گوييم  منطقه، در تحّول، اصل است و 
كه حوزه متحّول شده است؟ اگر ما آن منطقه را مشّخص كنيم، تمام لوازم 
آن  در  داد.  قرار  در يك هرم  و  را مي توان شناسايي كرد  آن  به  رسيدن 
صورت، مي توان ساختار مشّخصي را تنظيم نمود و جاي هر كدام از اين 

بحثها را تعيين كرد.

چند وقت قبل، شنيدم كه قرار است در جايي، مركزي 
به نام پيش حوزوي تأسيس شود؛ مثل پيش دانشگاهي! 
گفتم الحمدهلل؛ نگاه جامعه به حوزه، قرار است ارتقاء 

يابد!

من احساس مي كنم اآلن، مصاديق تحّول، اصاًل رتبه بندي نمي شود؛ 
مثاًل مي گوييم از آموزش يا از فرهنگ و هنجارها و نظام ارزشي حوزه، 
ندهيم كه آن تحّول مطلوب در كدام  تا تشخيص  بايد شروع كرد؛ ولي 
منطقه، اولوّيت بيشتري دارد، نمي توانيم مشّخص كنيم كه آيا تحّول در 
نظام آموزشي يا فرهنگي حوزه، نياز است يا نه؟ و اگر نياز است، به چه 

شكل بايد باشد؟

به نظر من، منطقة اصلي تحّول، توليدات حوزه است؛ يعني خروجي هاي 
حوزه، مخاطب اصلي جريان تحّول گرايي هستند. با توّجه به آن فضايي 
حوزه،  خروجي هاي  اآلن  ترسيم  كردم،  عرايضم  اّول  بخش  در  بنده  كه 
خروجي هايي نيستند كه بايد باشند. اين توليدات، نيازهايي را كه حوزه بايد 

تأمين كند، برآورده نمي كنند؛ خيلي از عرصه ها، خالي  مانده است.
وقتي  بود.  علّت  همين  به  شروع كردم،  كاركردها  از  من  اينكه 
كاركردهاي بايسته مشّخص شدند، آن وقت مي توان گفت براي رسيدن به 
اين كاركردها، چه لوازمي نياز است؟ يكي از آن لوازم، مثاًل فرهنگ سازي 
سامان  دادن  ديگري،  و  حوزه  آموزشي  نظام  تصحيح  ديگر،  يكي  است؛ 

وضعّيت معيشتي طاّلب است؛ اينها، اجزاء آن تحّول مي شوند.
توليدات حوزه را مي توان به چند بخش تقسيم كرد: حوزه يك سري 
توليدات علمي دارد كه اعّم از توليدات سّنتي و توليدات جديد علمي است؛ 
يك بخش ديگر از توليدات حوزه، توليد نيروي انساني است؛ يعني حوزه 
بايد انسانهايي را با استانداردها و مختّصات خاّص خود، تربيت كند؛ البّته 
يك سري از مقّدمات اين كار، به توليد فرهنگ و هنجار و نظام ارزشي

 

بر مي گردد كه مربوط به بحث مديرّيت اجتماعي است.

به نظر من، منطقة اصلي تحّول، توليدات حوزه است؛ 
جريان  اصلي  مخاطب  حوزه،  خروجي هاي  يعني 
حوزه،  خروجي هاي  اآلن  هستند...  تحّول گرايي 
توليدات،  اين  باشند.  بايد  كه  نيستند  خروجي هايي 
نيازهايي را كه حوزه بايد تأمين كند، برآورده نمي كنند؛ 

خيلي از عرصه ها، خالي  مانده است.

يكي ديگر از توليدات حوزه، توليدات سخت افزاري است؛ خدماتي كه 
از  قبيل است. خيلي  اين  از  به بعضي مراكز علمي مي دهد،  اآلن حوزه 
دانشگاه ها، تلفيقي از علوم يا نظام آموزشي حوزه را با فضاي دانشگاهي 
پشتيباني كند. در همين قسم  را  آنها  بايد  ارائه مي دهند؛ حوزه است كه 
توليدات سخت افزاري، خود حوزه مستقالًاّ هم، يك سري مراكز خاّص و 

مؤّسساتي را ايجاد كرده است.
اآلن توليدات حوزه، توليداتي نيست كه از آن انتظار مي رود؛ هيچ كدام 
حوزه،  فرهنگي   و  سخت افزاري  و  انساني  نيروي  و  علمي   توليدات  از 
خوب نيست. هر كدام از اين توليدات، ملزوماتي دارد كه بايد همة نيازها 
برسانيم؛ استاندارد  و  مناسب  وضعّيت  يك  به  را  آنها  و  بررسي كرده  را 

 

مهندسِي  پشتيباني  يا  حوزه  سخت افزاري  توليدات  دربارة  خيلي ها  مثاًل 
فكري، مي گويند ما بايد روابط مناسب و مستقيم و مستمّري بين حوزه و 
دانشگاه ايجاد كنيم؛ يا خيلي ها دربارة وزارتخانه ها اعتراض مي كنند كه چرا 
روابط مناسب و تشكيالتي و سازماني با حوزه ندارند؟ مثاًل نمايندگي هاي 
ولّي فقيه در مراكز مختلف، براي جوابگويي به اين نياز و اين بخش از 

نقصان توليدات حوزه است.
نظام  و  آموزشي  نظام  را بحث مي كنيد،  توليدات علمي حوزه  وقتي 
حوزه  انساني  توليدات  مورد  در  وقتي  مي شود.  مطرح  حوزه  پژوهشي 
را  خود  معيشتي،  وضعّيت  حّتي  و  حوزه  اخالقي  نظام  مي شود،  بحث 
نشان مي دهد. وضعّيت سازماني و هوّيت صنفي جلوه مي كند كه خيلي ها 

معتقدند ما اآلن دچار بي هوّيتي وحشتناكي در حوزه هستيم.

خشت اّول: آقاي والئي! مباحثي كه مطرح  شد، بيشتر ناظر به 
مطالباتي است كه زمان امروز و نظام اسالمي و محصوالت تمّدن 
هم  ديگري  نگراني  يك  ولي  ايجاد كرده است؛  حوزه  براي  غرب 
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مطرح است؛ اينكه اگر حوزه بخواهد  طوري كه شما مي گوييد وارد 
پيشينه اش  آن سنّت  نيازها شود،  اين  به  پاسخگويي  عرصه هاي 
را از دست مي دهد و هرج و مرِج عجيبي، حتّي در علوم و قواعد 

هنجاري حوزه اتّفاق مي افتد.
را  شيعه  هزارسالة  تراث  حفظ  نگراني  مي توان  چطور 
برطرف كرد؟ آيا اّوالً اين نگراني وارد است يا نه؟ اگر وارد است، 

راهكار سنجيدة برطرف كردنش چيست؟
يكي از اصلي ترين موانع راه تحّول، همين برداشتهاي اشتباه از تحّول 
خواهد شد؛  جبهه گيري  اشتباه،  برداشتهاي  اين  مقابل  در  يقينـًا  است! 
آن طور كه ما در متن حوزه احساس مي كنيم، اصاًل بويي از تحّجر در نگاه 
اساتيد و علماء و بزرگان نيست؛ اگر بزرگان ببينند مسئله اي نياز به تغيير 
و تحّول دارد -چه در ساختار مديرّيتي، چه در دروس و كتابها و چه در 

نحوة تبليغ- يقينـًا با نگاه باز، استقبال مي كنند.

يا  حوزه  سخت افزاري  توليدات  دربارة  خيلي ها 
روابط بايد  ما  مي گويند  فكري،  مهندسي   پشتيباني 
دانشگاه و  حوزه  بين  مستمّري  و  مستقيم  و  مناسب 

 

وزارتـخانه ها دربـارة  خيلي هـا  يـا   ايجـاد كنيـم؛ 
اعتراض مي كنند كه چرا روابط مناسب و تشكيالتي و 

سازماني با حوزه ندارند؟

بدنة حوزه از تحّول، در  اشتباهي  برداشتهاي  القائات و  ممكن است 

 

بُروز كند. وقتي مقام معّظم رهبري مي فرمايند تحّول در حوزه، بايد مديرّيت 
شود، منظور اين است كه تحّول با رعايت نيازهاي روز و ماندگاري اصل 
و بنيان حوزه، پيش برود؛ اساس حوزه، حفظ و گسترش دين و پرورش 
نيروهاي فرهيخته و مهّذب و تبيين عقايد و احكام دين براي مردم است. 
اين اصل بايد حفظ شود و با رعايت آن، بايد دربارة راهكارهاي تحّول 
بحث كرد؛ مثاًل براي نسل جواني كه همه چيز را ساندويچي مي خواهد، 
الزم است با حفظ اين اصل، يك مقدار كتابها را بهينه كرد تا اين بال و 

بيماري و تلخيص خواني ها، از فضاي طلبگي بيرون برود.
اگر ما فرايند كاملي از نحوة مطالعة طاّلب به مديران حوزه ارائه دهيم 
آنهـا  به  مي خوانند،  تلخيص  امتحان  شب  در  كه  را  طـاّلبي  درصد  و 
اّطالع دهيم، با اين نگاه واقع گرايانه، مي توان بيان كرد آيا وقت آن نرسيده 
كه تغييراتي در حوزه صورت بگيرد؟ آيا زمان آن نيست كه تغييراتي در 
ديگري  بخش  هر  در  يا  گزينش شده  انساني  نيروي  در  يا  درسي  كتب 

اعمال شود تا اين مشكالت حلّ گردد؟!

منفي   صفات  اين  تابع  بايد  ما  آيا  مي گويند  آنها  اّول:  خشت 
باشيم؛ يا اينكه در آنها، تحّول ايجادكنيم؟

واقعاً  صفات منفي است  اين صفات،  آيا  اينكه  به  بر مي گردد  بحث 
بعضي  بر  نشدن  متمركز  و  درس نخواندن  براي  مثاًل  طـاّلب،  اينكه  يا 
از متون، دليلي دارند؟ شايد بعضي از طلبه ها، 15 سال درس  خوانده اند 
و وقتي در جامعة امروزي مي آيند، مي بينند اصاًل نياز مردم، اين درسها 
نتيجه مي رسند كه الزم نيست،  اين  به  ابتدا،  از همين  بنابراين،  نيست! 
اين قدر پافشاري كنند. يك بيماري داخل حوزه، اين است كه به نياز جامعه 

جوابگو نيست؛ بايد براي اين مسئله، فكري  كنيم.

فرايند  يك  در  اينكه  يا  نيست  جوابگو  حوزه  اّول:  خشت 
طلبـه، اگر  مي گوينـد  بعضي ها  مي دهـد؟  جواب  طوالني مـّدت، 

 

را  نيازها  و  سؤاالت  مي تواند  بماند،  حوزه  در  سال   30 تا   20
پاسخ دهد.

بايد اين مسئله را بررسي كرد؛ آماري از هزار طلبه كه 20 سال در حوزه 
ماند ه اند، بگيريم و ببينيم چند درصد آنها، توانسته اند نياز مردم و جامعه را 
جواب دهند؟ ما بايد برايندي از وضع موجود برآوردكنيم و اين مسائل را 
به عنوان بيماري هاي حوزة كنوني، به همان فرهيختگان حوزه و متولّيان 

امر، منتقل كنيم تا به نتيجه گيري راحت تري در مديرّيت برسند.
براي  هم  آنها  صورت مسئلة  اصاًل  كه  است  مطرح  مسائلي  امروزه، 
اگر  برويم!  جوابش  دنبال  بخواهيم  اينكه  به  رسد  چه  نشده؛  مطرح  ما 
در  خود  به  خود  روشن كنيم،  مختلف،  زمينه هاي  در  را  نگاه ها  توانستيم 

حوزه، تحّوِل واقع گرايانه ايجاد مي شود و به سمت آن، حركت مي كند.

تحّول  بيروني  موانع  وجود  از  غير  بيوكافي!  آقاي  اّول:  خشت 
كه ذكر شد، خود جريان تحّول خواه، با چه آسيبهايي ممكن است 

مواجه شود؟
يكي از موانع دروني جريان تحّول خواه، عدم جامع نگري است؛ يعني 
اينكه فكركنند تحّول فقط بايد در يك بخش خاّص اتّفاق بيفتد. اين امر، 
يا به اين علّت است كه تصوير روشني از جريان تحّول ندارند و يا به خاطر 

نداشتن سير منطقي كار است.
اصلي  مخاطب  و  بحث كنيم  منطقي  ما سعي كرديم يك  مقدار  خود 
جريان تحّول خواه را تشخيص دهيم؛ پس يكي از آسيبهاي تحّول خواهان، 
عدم نگاه جامع و فرايندي است؛ بايد بدانيم از كجا شروع مي  كنيم و به 

كجا مي رسيم.

اگر ما فرايند كاملي از نحوة مطالعة طاّلب به مديران 
حوزه ارائه دهيم و درصد طاّلبي را كه در شب امتحان 
تلخيـص مي خوانند، به آنهـا اّطالع دهيم، با اين نگاه 
واقع گرايانه، مي توان بيان كرد آيا وقت آن نرسيده كه 

تغييراتي در حوزه صورت بگيرد؟

حوزه  طيفهاي  و  بخشها  تمام  از  كاملي  اّطالعات  بانك  بايد  ما 
وقتي  تا  قطعًا  است؟  چگونه  حوزه  وضعّيت  اصاًل  بدانيم  تا  داشته باشيم 
وضعّيت موجود را نشناسيم، براي تحّول هم نمي توانيم گام مؤثّري برداريم 
با  و به نظر من، در صورت نشناختن وضعّيت فعلي، حركت تحّول خواه 

شكست مواجه مي شود.
آفت ديگري كه ممكن است اين جريان دچار آن شود، عدم مشاركت 
جريان  براي  حوزه،  نيروهاي  و  ظرفّيتها  تمام  از  يعني  است؛  حّداكثري 
تحّول استفاده نشود. به خدمت گرفتن بخشي از حوزه و بقّيه را خارج از 

گود نگه داشتن، به ماندگاري كار، حتمًا ضربه مي زند.

خشت اّول: ممكن است اختالف  نظرها و ساليق، آن قدر زياد 
شود كه اگر بخواهيم همة آنها را واردكنيم، عرصه اي كه قرار است 

متحّول شود، محدود گردد!
اّواًل اين كار بايد مديرّيت شود؛ و ثانيًا، بايد به طرحي رسيد كه بتواند 
اكثر انتظارات تحّول خواهانة حوزه را پوشش دهد و برايند خوبي از نظرات 
حوزه را در بر بگيرد و واجد اين ويژگي مهّم باشد كه تمام قشرهاي حوزه، 

خود را در آن سهيم بدانند.
نظر  در  با  كاري  كه يك  است  آن  از  بهتر  خيلي  عملكرد،  نوع  اين 
نظرات،  اين  صاحبان  همة  ولي  شود؛  انجام  نظرات  درصد   80 گرفتن 
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احساس حضور نكنند. قطعًا نداشتن اين ويژگي، به ماندگاري كار، ضربه 
مي زند.

خشت اّول: به نظر شما، اگر با در نظرگرفتن 80 تا90 درصد 
نمونه  مجموعة  يك  در  حوزه،  از  گوشه اي  در  را  طرحي  نظرات، 
پياده كرده و بعد موّفقيّت آن را نمايان كنيم، بيشتر حوزه را متحّول 
ولي  تعريف كنيم؛  حوزه  تمام  را  تحّول  عرصة  ما  اينكه  يا  مي كند 

درصد تحّول را پايين بياوريم؟
اعمال كنيم،  هم  را  نظرات  درصد   100 محدوده اي،  در  ما  اگر  حّتي 
حوزه كه متحّول نمي شود؛ تازه مي شود يك نمونه. باز هم همان بحث 
اتّفاق مي افتد؛ بايد نخبه ها و صاحب نظران حوزه هم تأييدكنند و به نوعي، 

مشروعّيت سازي شود.
بااليي مشروعّيت  تحّول خواهانة   ما  طرح  كه  داريم  نياز  ما  حتمًا 

 

بلكه  مشاركت دهيم؛  را  همه  مي خواهيم  كه  جهت  اين  از  نه  كند؛  پيدا 
را  باال  مشروعّيت   اين  نتوانيم  ما  اگر  است؛  اين گونه  حوزه،  در  كار  نوع 

تأمين كنيم، فكر مي كنم طرح ما خيلي دوام نخواهدداشت.

خشت اّول: عّده اي، يكي از موانع تحّول و به نتيجه نرسيدن 
را، وجود جريانهاي موازي  ايدة تحّول خواهان در حوزه  يا  انگيزه 
نقاط  بر  شورا،  يك  فقط  بود  بنا  اگر  مي دانند.  تصميم گيري 
اين تحّوالت  تا اآلن  بگيرد،  تمركز كند و تصميم  و  تكيه  توافقي 

رخ داده  بود.
جريان  اصاًل  كه  شده  ايجاد  نگرشي  مسئله،  همين  خاطر  به 
تحّول گرا با حفظ همان سنّتها و آرمانها، راه خود را جدا كند و در 
گوشه اي از حوزه، با انتخاب يك جامعة نمونه، چشم انداز خود را 
ترسيم كند و بعد، نتايج خود را ارائه دهد تا هر كس كه پسنديد، 

ملحق شود.
عمل،  در  ولي  است؛  خوب  كاغذ  روي  شما،  راه حّل  مي گويند  قطعًا 

پياده شدني نيست!
ما بايد مقام تصميم گيري را از مقام مشورت گيري و مشروعّيت سازي 
جدا كنيم. عرض بنده در مقام تصميم گيري نبود؛ بايد اين كار، فقط يك 

متولّي داشته باشد و مجموعة اين نظرات را مديرّيت كند.
در مقام تصميم گيري، قائل به تكّثر نيستم؛ امكان هم ندارد. حتمًا بايد 
يك متولّي مشّخص براي اين امر  باشد و دقيقًا من با نظر آن دوستاني كه 
مي فرمايند اگر تا اآلن، تحّول اتّفاق نيفتاده، به خاطر تكّثر و موازي كاري  

است، موافقم.

يكي از موانع دروني جريان تحّول خواه، عدم جامع نگري

 

بايد در يـك  اينكه فكركنند تحّول فقط  است؛ يعني 
علّت  اين  به  يا  امر،  اين  بيفتد؛  اتّفاق  خاّص  بخش 
است كه تصوير روشني از جريان تحّول ندارند و يا 

به خاطِر نداشتن سير منطقي كار است.

منتها اين مركِز تصميم گيـري، بايد با مشاركت حّداكثري به تصميم 
برسد؛ يعني تصميم آنها، حتمًا براينـد قابل قبولي از اليه ها و طيفهاي 

مختلف حوزه باشد.
نگاه كنيم؛  آرماني  نمي خواهيم  داريم؛  توّجه  هم  واقعّيات  به  ما  البّته 
بايد به يك  با توّجه به وضعّيت موجود و واقعّياتي كه در حوزه هست، 

مشروعّيت مطلوب برسيم.
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11. شورايي تحت عنوان شوراي هماهنگي شوراها 
و ستادهاي تحـّول حوزه، تشكيل شد.

12. مدير مركز تحقيقاتي تراث سلف، خواستار تغيير 
در متون آموزشي دروس جنبي حوزه شد.

13. مديران حوزوي موّظف شدند ُپسِت معاونت اموِر 
ـّت تحـّول را در ساختـار اداري خود بگنجانند. مديري

اخبار ناواردة تحّول حوزه
سروُرالدين

1. تني چند از مديران حوزه، در حركتي نمادين، 
تحّوالت ارگان ذي ربط خود را مديرّيت كردند.

2. تشّكلي موسوم به انصار تحّول، در بيانّيه اي 
ماه  چند  طي  حوزه  متحّول نشدِن  از  شديداللحن، 

اخير، انتقادكرد.

3. يكي از اساتيد كه خواست نامش به صورت 
ب.پ. فاش شود، از طاّلب درخواست كرد به جاي 
پرداختن به مسائلي فرعي چون تحّول خواهي، درس 

بخوانند؛ زيرا امتحانات خردادماه نزديك است!

4. مقّرر شد در جهت ايجاد روحّية تحّول خواهي 
در طاّلب جوان، از اين پس در بحث أجوف واوي 

باب تفّعل، مصدر تحـوُّل َصرف شود.

ابراز  شيعي،  علمّية  حوزه هاي  در  تحّوالت  فزايندة  روند  از  واتيكان   .5
نگراني كرد.

6. ستادي جهت برگزاري مراسم سال روز ديدار نخبگان حوزوي با رهبر 
معّظم انقالب، تشكيل شد.

7. يكي از مؤّسسات پژوهشي كه نخواستيم نامش 
را فاش كنيم، آمادگي خود را جهت تدوين سند چشم انداز 
حوزه، اعالم كرد. بنا بر گفته هاي شاهدان عيني، محّققان 
سايزهاي  در  را  چشم انداز  سند  انواع  قادرند  مركز،  اين 

مختلِف 10 تا 50 ساله تدوين كنند.

ـِّت تحـّول حوزه يا  8. همايشي تحت عنوان مديري
ـّت حوزه، از اّولش هم قرار نبود برگزار شود  تحـّوِل مديري

كه كسي بخواهد آن را لغو كند.

برنامه هاي  اجراي  مبالغي جهت  آمريكا،  كنگرة   .9
پيشگيرانه براي جلوگيري از تحّول در حوزه هاي علمّية 

ايران، تصويب كرد.

شهرّيه  پرداخت  نظام  در  تحّول  از  آگاه،  منابع   .10
خبر داده و افزودند: »از اين پس، دفاتر اسامي، بر اساس 

حرف اّوِل نام خانوادگي تنظيم خواهدشد!«



شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح      خشت اّول     111

مقّدمه
حوادث و رويدادهايي چون رنسانس و نوزايي و جنبش اصالح ديني و جريان روشن انديشي و عقل گرايي و انقالب صنعتي كه از قرن چهاردهم در 
غرب آغاز شد، با وجود آثار و نتايج سودمند آن در زمينة تأمين رفاه و آسايش مردم و ايجاد تحّوالت فكري و فرهنگي و تكامل زندگي اجتماعي انسانها، 

موجب بروز نارسايي ها و بحران هايي نيز در عرصه هاي مختلف زندگي انساني از جهت معرفتي، رواني، اخالقي، اجتماعي و سياسي شده است.
امروز، بشر در بُعد معرفتي، دچار تحّير علمي و نسبّيت گرايي و عدم ثبات در آرا و عقايد است؛ و در بُعد رواني، دچار ترديد عملي، افسردگي، اضطراب، 
فقدان آرامش و اطمينان خاطر و از خودبيگانگي و به تعبيري، بي خويشتني است؛ و از جهت اخالقي نيز گرفتار انحرافات خصلتي گسترده و به لحاظ 
خانوادگي، دچار از هم پاشيدگي داخلي است؛ از نظر سياسي و اجتماعي، گرفتار مسائلي چون هرج و مرج بين المللي، مشكل اوقات فراغت و توّرم و 
مانند آن است كه مجموع اين علل علمي و عوامل رواني و ...، سبب پيدايش تنشهاي منطقه اي و بين المللي شده و گاهي به صورت جنگ جهاني اّول 

و دوم، ظهور كرده است.

حوزة تأثير دين و فضاي رسالتي حوزه
علي رضا محّمدي اشاره:

آنچه مي خوانيد، مقاله اي است كه يكي از طاّلب جوان، براي خشت اّول ارسال كرده است.
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برخي ريشة اين مشكالت را در امور ذيل دانسته اند:
دربارة هستي،  فلسفي  و  اخالقي  بنيادي مذهبي،  نظرّيات  فقدان   .1
انسان، مفهوم زندگي، شرايط زندگي بشر، خوشبختي، استفادة صحيح و 

سالم از زندگي و امكاناتي كه بشر به مدد آن مي تواند به سعادت برسد.
و  آغاز  و  هستي  رازهاي  به  موثّق  و  مطمئّن  پاسخهايي  فقدان   .2

انجام آن.
و  تصميم ها  مي توانست  كه  اخالقي  و  مذهبي  ارزشهاي  فقدان   .3

عملكردها را هدايت كند و روز به روز، ضايعات بيشتري به بار مي آورد.1

حوزة دين در زندگي اجتماعي
موضوع علم جامعه شناسي، مطالعة جامعة انساني در اشكال گوناگون 
زندگي  كه  انگيزه هايي  و  الگوها  ساختارها،  به  جامعه شناسان  است.  آن 
تمام  جامعه شناسان،  عالقه مندند.  مي كنند،  پايه گذاري  را  ما  اجتماعي 
محدوده هاي اجتماعي -از نهادهاي مهّم اجتماعي مانند خانواده، مدرسه 
و دولت گرفته تا پديده هاي اجتماعي مانند جرم، فقر و بيكاري- را مطالعه 
مي كنند. هر چيزي كه بر زندگي اجتماعي ما اثر بگذارد، سرانجام زير نگاه 

دقيق جامعه شناس قرار خواهدگرفت.
جهان،  جمعّيت  از  درصد   90 حدود  تقريبـًا  كه  مي شود  تخمين زده 
با  را  آنها  مي توان  كه  هستند  ايده هايي  يا  عقايد  يك سري  طرفدار 
تسامح، دين نام  نهاد. اين عقايد، از سّنتهاي پا بر جاي قديمي مسيحّيت 
-مانند  جديدند  نسبتـًا  كه  آنهايي  تا  گرفته  هندو(  هندوئيسم)كيش  و 

يوفولوژي2 و عصر جديدگرايي3- را شامل مي شود.
با توّجه به اين واقعّيت كه بسياري از ما مّدعي داشتن عقايد مذهبي 
هستيم، مي توان فرض نمود دين در شكلهاي متنّوع خود، قادر به برقراري 
ارتباط اجتماعي است. في الواقع، در بسياري از سرزمين هاي دنيا -جاهايي 
مانند  كرده است،  پيدا  نفوذ  زيادي  حّد  تا  اجتماعي  زندگي  در  دين  كه 
آن  دين  به  نگاهي  اينكه  بدون  اجتماع،  يك  كامل  درك  خاورميانه- 

داشته باشيم، غيرممكن است.4

پيدايش مطالعات جامعه شناسي دين
جامعه شناسان تا كنون به سه ترتيب، به مطالعة دين پرداخته اند: دين 
بررسي كرده اند؛  است،  مؤثّر  اجتماعي  كنش  فهم  در  كه  لحاظ  آن  از  را 
رابطة دين و حوزه هاي ديگر حيات اجتماعي، همچون اقتصاد، سياست و 
طبقات اجتماعي را مورد مطالعه قرار داده اند؛ و سرانجام، به پژوهش در 

نقشها، سازمانها و جنبشهاي ديني پرداخته اند.
اّما جامعه شناسي دين، مانند هر شاخة ديگر از معارف بشري، مراحل 
تا  شده  مطرح    عرصه  اين  در  چند،  نظرّياتي  و  طي كرده  را  گوناگوني 

در  ِصرف  جامعه شناختي  مطالعات  به  غالبًا  كه  رسيده  فعلي  صورت  به 
پديده هاي ديني محدود شده است.

از پيش  از  جامعه  و  دين  روابط  عيني  و  سيستماتيك   مطالعة 
داشته است.  وجود  اختراع كرد-  را  جامعه شناسي  لفظ  -كه  ُكنت  آگوست 
مي زيست،  ميالد  از  پس   560 حدود  تا   478 حدود  كه  كنسوفانس 
ديدگاهي جامعه شناختي را در بررسي خدايان برخي از اقوام به كار گرفت 
و در زماني نزديك تر به ما، ابن خلدون، در تحليل خود از نقش دين در 
ـّت  صعود و سقوط پادشاهي هاي شمال آفريقا، فهم دقيقي از مفهوم عصبي

يا همبستگي اجتماعي داشت.
در دوران جديد، محّققان آثار كهن و موّرخان اديان و تاريخ نويساني 
به  حرفه اي  جامعه شناسان  از  بهتر  احتمااًل  داشتند،  غيرديني  ديدگاه  كه 
امر دين پرداختند. ظاهراً قدرت حقيقي جامعه شناسي در استفادة آشكارتر 
آن از سرمشق ها، نظرّيات و اخيراً روشهاي آماري است؛ اّما برنامة اصلي 
در  كه  است  دين  و  جامعه  تنظيمات  جست وجوي  دين،  جامعه شناسي 

شبكه ها يا سيستم هاي تفّكر و احساس و رفتار، ظهور مي يابند.
پيدايش مطالعات جامعه شناختي دين در دوران جديد، رابطة نزديكي 
با صعود سرمايه داري، كثرت گرايي، تساهل ديني و حالت آزادمنشي دارد. 
اين شيوة كار را نمي توان راه طبيعي بررسي جامعه و دين دانست؛ بلكه 
غربي  اجتماعي  تفـّكر  تاريخي  پيشرفتهاي  از  و  است  فرهنگ  مصنوع 
مّدعاهاي دستوري  از  تا  برانگيخت  را  امري كه محّققان  برخاسته است؛ 
حقيقت،  در  بگيرند.  فاصله  مي كردند،  بررسي شان  كه  جوامعي  و  اديان 
تفّكر  نحوة  اين  ريشه اي  تعلّقات  از  يكي  محصول  دين،  جامعه شناسي 

است.
در  كه  دارد  قرار  ديني  جامعه شناسي  دين،  جامعه شناسي  مقابل  در 

جست وجوي پيوندهاي محكم تري با الهّيات و دين، نهادي شده است.5

نقش دين در شكل گيري و همبستگي اجتماعات
يك موضوع مورد گرايش قطعي در جامعه شناسي دين، نگاه كردن به 
خوِد گروه اجتماعي و چگونگي عملكرد دين در اين جوامع است. تمركز 
روي طبيعِت اجتماعي دين، در كار اميل دوركيم اولوّيت پيداكرد. موضوع 
گروه اجتماعي، به صورت يك گرايش اصلي در مطالعات جامعه شناسي 
و انسان شناسي دين باقي ماند و باعث فراهم آوردن درك و فهم بهتري از 

جوامع و فرهنگهاي خاّص گرديد.
دين براي گروه اجتماعي، خصوصّيت عمدة خود، يعني همبستگي را 
ايجاد مي كند. بررسي هاي دوركيم و ديگران نشان داده است كه دين، يك 
منبع عمده در ايجاد همبستگي اجتماعي است. هر جامعه به منظور اينكه 
بتواند به شكل موّفقّيت آميزي عمل كند، مستلزم سطوحي از همبستگي 
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به  توّجه  با  اين همبستگي  ايجاد  در گروه هاي كوچك،  است.  اجتماعي 
اعتقاد  دوركيم  است.  آسان تر  افراد،  ارزشهاي  و  عقايد  يكساني  و  اندازه 
داشت كه دين يك نماية اجتماعي است يا به عبارت ديگر، وقتي كه افراد 
گروه براي نيايش دور هم جمع مي شوند، در حقيقت به دنبال بيان عقايد 

خود با معاني خاّص خودشان به صورت يك اجتماع هستند.
آن  خاّص  روش  با  را  جهان  اين  توضيح  اسباب  جهان بيني،  يك 
جهان بيني براي يك گروه تأمين مي كند. آيينهاي مذهبي، وسيلة شركت 
غالب  مي كنند.  فراهم  را  گروهي  ارزشهاي  بيان  و  گروه  اعضاء  فّعاالنة 
فرهنگها با هر وسعت و گستره اي كه داشته باشند، تشريفات و آيينهاي 

خاّص خود را دارند...
چنين فّعالّيتهايي، يك گروه و مشّخصة خاّص آن گروه را نشان مي دهد. 
همين طور ممكن است تغييرات فصلي)مانند جشنهاي برداشت محصول و 
مراسم شب سال نو( يا مرور زمان براي اشخاص را مشّخص كند.)مراسم 
تغييرات در  ايجاد  نشانه  هاي  تعميدها و عروسي ها، همه  تنفيذها، غسل 

وضعّيت يك شخص است.(
همبستگي  عامل  يك  ايجاد  باعث  جهان بيني ها،  اين  مشروعّيت 
قوي براي جوامع مي شود. وقتي هوّيت قومي يا نژادي به يك مجموعه 
عقايد مذهبي پيوند خورد، باعث افزوده شدن اهّمّيتي خاّص به همبستگي 

اجتماعي آنها مي گردد.
به وسيلة دسته بندي هاي  اخير در يوگسالوي سابق،  كشمكش هاي 
شد.  تشديد  بوسنيايي  مسلمانان  و  مسيحي  ِصرب هاي  مذهبي  نژادي 
يا  صرب بودن  به  راجع  قوي  احساس  يك  ايجاد  به  دسته بندي،  اين 
بوسنيايي بودن كمك كرد و مجموعة مالكهاي روشن و واضحي كه اين 

دو گروه را از هم متمايز مي كند، عرضه نمود.
باعث  نوعًا عقايد مذهبي در بين جوامع، قوي ترين چيزي است كه 

احساس جدايي يا حاشيه اي بودن نسبت به يك جامعة بزرگ تر مي شود.
در اسكاتلند، مردم به ميزان بيشتري نسبت به هر جاي ديگر انگليس، 
در مراسم كليسا شركت مي كنند و اين به خاطر وجود يك حّس همبستگي 
است كه به عنوان عضوي از كليساي رسمي اسكاتلند، در يك اسكاتلندي 

به وجود مي آيد.
گروه هاي بزرگ تر، مانند حكومتهاي متشّكل از يك قوم يا يك ملّت، 
دنياي  در  مواجه هستند.  وابستگي ها  اين  خلق  در  بزرگ تري  با مشكل 
مدرن، غالب اين حكومتهاي قومي، به وسيلة خطوط سياسي غيرمذهبي 
چنين  در  همبستگي  اين  كه  مي دارد  اظهار  بال  رابرت  مي شوند.  اداره 
جوامعي، از طريق آنچه كه او دين مدني مي نامد، حفظ مي شود؛ كه در 
آنها سمبل هاي دنيوِي يك مـلّت، با يك شكل و شمايل مذهبي پايدار 

مانده اند.
اين سمبل هاي دنيوي، مانند تعطيالت ملّي، پرچمها و آثار تاريخي، 
اغلب جوامع گوناگون موجود  و  را خلق مي كنند  ملّي  يك حّس هوّيت 
در حكومتهاي قومي را گرد هم مي آورند. اين موضوع، به خصوص در 
ملّتهايي ديده مي شود كه هيچ دين خاّصي حاكم بر آنها نيست يا اينكه 
هيچ كليساي ملّي ندارند؛ مانند اياالت مّتحده. ملّتهاي داراي يك دين 
حاكم يا يك كليساي رسمي و دولتي، اغلب هوّيت و ميزان همبستگي هاي 
قوي تري نسبت به ديگران دارند. بال دريافت كه دين مدني در ميان اين 
ملل، عمومّيت كمتري دارد؛ به اين علّت كه مشابهت بين افراد گروه از 

طريق سمبل ها و عقايد عمومي مذهبي به وجود آمده است.
اغلب ملّتهاي جديد، از دين براي ايجاد حّس هوّيت و منحصر به فرد 
بودن ملّت خود استفاده مي كنند. پاكستان به عنوان يك ايالت مسلمان، 
در مغايرت با دين هندوي همساية آن ايجاد شد. ايجاد پاكستان بر اساس 

حّس اسالمي بودِن آن ايجاد شده است كه به عنوان يك سرچشمة قوي 
هوّيت ملّي، تا امروز باقي مانده است.

اّما  مي كند؛  ايجاد  گروهي  سطح  يك  در  را  اشتراكي  هوّيت  دين، 
يك  احساس  و  شعور  مي افزايد.  هم  او  فردگرايي  احساس  به  همچنين 
زن مسلمان از هوّيت جنسي خود و نقش او، به وسيلة دين آن زن اعالم 
در  موقعّيتش  دربارة  يهودي،  پسر  يك  مي گردد.  قالب ريزي  و  مي شود 
جامعه و مسئولّيتهاي مربوط به آن، وقتي كه 13 ساله شد آگاه مي شود؛ 

براي او جشني به مناسبت رسيدن او به اين سّن، بر پا مي شود.6

دين و كشمكش هاي اجتماعي
جهان بيني هاي مذهبي، مطالبي را به ما دربارة دنيا و همچنين دربارة 
قوانين و تعّهدات اجتماعي كه ما به آن تعلّق داريم، ياد مي دهند. احساس 
قوي هوّيت و همبستگي اجتماعي كه دين مي تواند براي ما فراهم كند نيز 

مي  تواند به عنوان منبع و كانون كشمكش هاي اجتماعي باشد.
طبيعت ماّدي جامعة مدرن غربي، اغلب منجّر به بروز اين كشمكش ها 
در  كشمكش ها  اين  مي شود.  غيرمذهبي  مقامات  و  مذهبي  جوامع  بين 

غالب موارد، روي بّچه ها و تعليم و تربيت آنان تأثير مي گذارد.
در آمريكا، والدين بنيادگراي مسيحي، بّچه هاي خود را از آموزشهاي 
جنسي، به خاطر برخوردي كه بين آموزش غيرمذهبي و عقايد مذهبي 
وجود دارد، منع مي كنند. در فرانسه، رفتن به مدرسه براي دختران مسلمان 
ممنوع شد؛ زيرا آنها از برداشتن روسري هاي خود خودداري كردند. قانون 
فرانسه، دين را در مدارس ممنوع كرده است. در انگليس، خيلي از والديِن 
متعلّق به مذاهب خاّص، سعي مي كنند تا بّچه هاي خودشان را در مدارس 
مذهبي ثبت نام كنند يا حّداقّل قانون جابه  جايي بّچه هاي خود از كالسهايي 

را كه به نظر آنها غيرمناسب به شمار مي روند، اجرا نمايند.
به همين طريق، گروه هاي مذهبي مي توانند تظاهراتي عليه قوانين 
غيرمذهبي راه اندازي كنند؛ مانند حّق سقط جنين كه با عقايد مذهبي آنها 
غيرمذهبي  مقامات  قدرت  وسيلة  به  اعتراضاتي  چنين  نوعًا  دارد.  تضاّد 

شكست مي خورند.7

حوزة مطالعات غرب در جامعه شناسي دين
در حال حاضر، مطالعات دربارة دين، چه در زمينة طرحهاي تحقيقاتي و 
چه به لحاظ عالقه به كارهاي نظري، كاماًل زنده و فّعال است. تنها حدود 
500 تن جامعه شناس در آمريكا، عالئق شغلي به اين رشته پيداكرده اند و 
در ضمن، در كشورهاي ديگر نيز، كارهاي مهّمي در زمينة جامعه شناسي 
كارشناسي ارشد،  آموزش  گروه  يكصد  از  بيش  گرفته است.  صورت  دين 
آموزشهايي را در اين رشته ارائه  مي دهند. سه سازمان و انجمن حرفه اي 
بين المللي در ارتباط با اين موضوع تشكيل شده است كه از اين قرارند: 
1. مجمع مطالعات علمي دين؛ 2. اتّحادّية جامعه شناسي ديني؛ 3. انجمن 

تحقيقات ديني.
مجاّلت  در  دين  دربارة  مقاله،   300 تا   200 بين  همـه  سـاله 
جامعه شناسي و مجاّلت تخّصصي در امريكا و اروپا منتشر مي شود. همراه 
به صورت يك  نيز  با گسترش رشتة جامعه شناسي، جامعه شناسي ديني 
زيررشتة جداگانه و مستقّل درآمده است. اين زيررشته، از لحاظ نظري تا 
حدودي با برخي از رشته هاي نزديك، از قبيل نظرّيه هاي جامعه شناسي، 
روان شناسي اجتماعي، رفتار جمعي، سازمانهاي رسمي و تغييرات فرهنگي 
تداخل پيداكرده است. در حال حاضر، مسائل متنّوع و گسترده اي، عالقة 
محّققان را به كار در جامعه شناسي دين جلب كرده است؛ تحقيقات بسياري 
روي موضوعات كاربردي كه سازمانهاي ديني با آن مواجه اند، در دست 
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انجام است كه از آن جمله است: تعداد اعضاء مذاهب، حضور در مراسم، 
نظاير  و  ديني  كاركناِن سازمانهاي  ديني، وضعّيت  به سازمانهاي  كمك 
آن. در اين تحقيقات، نوعـًا از روشهاي تحقيق جامعه شناسي بهره گيري 

مي شود؛ اّما دل مشغولي اصلي محّققان، رشد نظري اين رشته است.
اجتماعي  تاريخ  بر  ديني،  جامعه شناسي  پژوهش  از  ديگري  محور 
اديان معاصر تأكيد مي ورزد. به طور كلّي، مي توان گفت كه اين گرايش 
تحقيقاتي، تحت تأثير ضرورتهاي ناشي از ظهور و رشد جنبشهاي مذهبي 
و كشمكش هاي ديني، توسعه يافته است و هدف اصلي آن، بررسي روند 
تكامل اين اديان، و تحليل و تفسير رشد مذاهب و نقش و معناي بالقّوة 

آنها در روند حوادث اجتماعي است.
عالوه بر اينها، مجموعة آثار و نوشته هاي ديگر، نظرّيه هاي مربوط به 
نظامهاي ديني را در رابطه با محيط اجتماعي، تحت پوشش قرار مي دهد 

و آثار و نوشته هاي اخير، مباحث زيادي را در بر مي گيرد.8

تحّوالت فكري و ضرورت گسترش يك دين ناب
از  استداللي بشر  استقالل عقل  به  اسپينوزا،  و  افرادي چون دكارت 
با  وحي، به عنوان معيار نهايي حقيقت نظر دادند؛ و برخي چون هيوم، 
پايه گذاري فلسفة تجـربي، علّّيت را نفي و براهين خداشناسي را نقدكردند؛ 
و فيلسوفي چون كانت، با بررسي حدود شناسايي عقل، اظهارداشت كه 
وجود  بر  نه  و  شود  نائل  خدا  وجود  شناخت  به  مي تواند  نه  بشر،  عقل 
عملي  عقل  مدد  به  فقط  را  خداوند  كه  مي گفت  و  اقامه كند  برهان  او 
مي توان شناخت. وي با آثاري چون نقد عقل  نظري و عقل  عملي، چنان 
تأثيري بر انديشمندان پس از خود گذاشت كه به فلسفه، به عنوان علمي 
كه به هستي شناسي مي پردازد، كمتر توّجه شده است و نهايتًا با پيدايش 
فلسفه هاي پديدارشناسي و اگزيستانسياليسم از يك سو -كه اين آخري، 
بر دل مشغولي به غم وجود انسان و نظاير آن، مبتني است- و پوزيتيويسم 
از سوي ديگر -كه بر استفاده از منطق در ارتباط تنگاتنگ با علوم تجربي 
مابعدالطبيعي و ضّد ديني9  فلسفه هاي ضّد  مبتني است- سخت گرفتار 
شده است؛ به گونه اي كه مسائل و موضوعات داراي ماهّيت مابعدالطبيعي، 

مغفول مانده است و هيچ توّجهي به آن نمي شود.
علم جديد نيز بر نگرش فلسفي خاّصي مبتني است كه عوامل جهان 
ماّدي، يعني فضا، زمان، ماّده، حركت و انرژي را واقعّيتهايي مي داند كه از 
مراتب عالي تر هستي، مستقّل و منقطع از قدرت خداوند عمل مي كنند و 
ذهن انسان كه اين جهان را مطالعه مي كند، همانا شعور فردي بشر است 

كه چيزي جز قدرت استدالل نيست و ربطي به عقل و وحي ندارد.
علم گرايي جديد كه علم جديد را طريقه اي براي نگريستن به همه 
چيز تبديل كرده است، هيچ  نظري را جز در صورتي كه علمي باشد، براي 
روش  و  راه  گونه  هر  امكان  و  نمي كند؛  تلّقي  جّدي  معرفت  به  حصول 
از رهگذر وحي حاصل  را -همچون شناختي كه  براي شناخت  ديگري 
در  انسان همواره  كه  را  معنوي   واقعّيتي  حّتي  منتفي مي داند؛  مي شود- 

اطراف خود مي يافته، از ميان بُرده است.
دليل  به  نيز  متجّدد  دنياي  اقتصادي  و  سياسي  اجتماعي،  زندگي 
اعتقاد به جدايي دنيا و آخرت و اقتدار دنيوي و اخروي و حذف دين از 
صحنه هاي اجتماعي، ميدان را براي حاكم شدن آراء و انديشه هاي انساني 
دانسته شده  مابعدالطبيعه  از  انسان، موجودي مستقّل  زيرا  باز كرده است؛ 
كه بايد فقط خود بشناسد و خود تصميم   بگيرد و همه چيز را در خدمت 

خود قرار دهد.
به ديگر سخن، با تفّكر اومانيسم و انسان محوري، اين انسان است كه 
توان شناخت همة حقايق و همة نيازهاي خود را دارد و به حقيقتي غير از 

خود نياز ندارد تا حقايقي را به او بشناساند يا نيازهاي او را برآورده سازد؛ 
از اين رو، نه نياز به خدا دارد تا حقايقي را در اختيار او قرار دهد و نه به 
وحي و ديني نيازمند است كه چگونه زيستن در دنيا را به او ارائه كند؛ اّما 
چنان كه گفته شد، احساس بي نيازي نسبت به خدا و دين، براي او بحرانها 
كه  واداركرده  فكر  اين  به  را  او  كه  كرده است  ايجاد  را  نارسايي هايي  و 

چگونه مي تواند بر اين بحرانها فائق  آيد؟
دانسته  مذهب  و  دين  به  بازگشت  را  بحرانها  اين  راه حّل  برخي، 
در  را  انسان  كه  باشيم  توجيهاتي  و  داليلي  پي  در  »بايد  مي گويند:  و 
مذهب  و  اخالق  كه  مي كند  وادار  امروز  باز  و  كرده است  وادار  گذشته 
داده است كه  نشان  نيز  اينان مي گويند: »امروز، حّتي علم  داشته باشد.« 
بشر براي سعادتمندي و ادامة بقا، به دانش غيرعلمي)علم تجربي( نيازمند 

است.«10

ويژگيهاي دين در اسالم
مراد از دين در اسالم، نه دين خرافي است و نه اديان بشري و نه 
اديان الهي تحريف شده؛ بلكه مراد ما، دين اسالم است كه از وحي الهي 
گرامي  رسول  عبداهلل)ص(،  بن  ـّد  محم حضرت  بر  و  سرچشمه  گرفته 
از تحريف،  و  دور  به  از خرافه  ديني كه  فرستاده شده است؛  فرو  اسالم، 
مصون مانده است؛ ديني كه به دليل برخورداري از ويژگيهاي مخصوص 
به خود، توانايي هماهنگي با پديده هاي نو و زندگي اين جهاني را دارد؛ و 

آن ويژگيها عبارت اند از:
1. جامعّيت دين و شريعت و كامل بودن آن -به اين معنا كه اسالم، 
دنيوي  زندگي  است-  انسان  معنوي  و  ماّدي  زندگي  ابعاد  به همة  ناظر 
انسان را هدايت و هر گونه دنياگريزي را نفي كرده است؛ زيرا هدف اصلي 
و در چگونگي سازمان دهي  اخروي است  و  دنيوي  تأمين سعادت  دين، 
دنياي مردم، نقشي مؤثّر و در تأمين حيات معنوي و نجات آخرتي آنها، 

سهم بسزايي دارد.
2. شناساندن عقل برهاني به عنوان منبع دين و اينكه عقل قاطع و 
مستدّل، صالحّيت تشخيص احكام دين و شريعت را دارد؛ زيرا بين عقل 

و شرع، رابطة ناگسستني برقرار است.
3. تبعّيت احكام الهي از مصلحت و مفسدة واقعي و گزاف نبودن اين 

احكام.
4. ارائة اجتهاد به عنوان روش دستيابي به حكم شرع و مطرح شدن 
لزوم حيات مجتهد به منظور ارائة برنامه ها در شرايط متغّير با استفاده از 

منابع دين.11

دين اسالم و نحوة تهاجم فرهنگي
1. تحميل ارزشهاي ديني بيگانه به درون فرهنگ اسالمي.

2. تخريب بنيانهاي ارزشي دين مبين اسالم.
فرهنگي  توليد  از  ممانعت  و  اسالم  گستردة  مرزهاي  تحديد   .3

اسالمي.
پديدة اّول به عنصر گزينش در تعريف تعامل و تهاجم فرهنگي نظر 
دارد كه مطابق آن، متولّيان اديان يهود و مسيحّيت12، به طرق مختلف، 
ارزشهاي بيگانه با فرهنگ اسالمي را وارد آن نموده و در جريان اين امر، 

نوعي تحميل به جاي گزينش مالك بوده است.
پديدة دوم، از اصل جذب و تحليل ناشي مي شود كه به واسطة آن، 
يعني تخريب بنيانهاي ارزشي اسالمي و فرهنگ اسالمي، توان تجزيه و 
تحليلش را از دست داده و در نتيجه، در مقابل فرهنگهاي ديگر، منفعالنه 

عمل مي نمايد.



شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح      خشت اّول     115

سومين پديده نيز وقتي حاصل مي آيد كه مقام واقعي دين، تنّزل  يافته 
و عرصه هايي كه دين اسالم مي تواند در آنها فّعالّيت و عرضة وجود نمايد، 

محدود گردند.13

پيامبران در كانون ارزشهاي ديني
پيامبران الهي مطابق تعاليم ديني، داراي نوعي تقّدس هستند و در 
كانون ارزشهاي ديني قرار دارند؛ لذا هتك حرمت ايشان و يا تنّزل مقام 
اسالم، حضرت  مبين  دين  در  مي شود.  قلمداد  بي حرمتي  ايشان،  شامخ 
ـّد)ص(، داراي چنين خصوصّيتي است و بر تمامي مسلمين ]واجب[  محم
است تا در حفظ تقديس شخصّيت ايشان بكوشند. به همين خاطر براي 
متخلّفان، متناسب با جرم و آيين و مسلكشان، مجازاتهايي هم در نظر 

گرفته شده است.14

تحديد دين، كارآمدترين وجه تهاجم
در جريان تحديد دين، آنچه مورد هجوم واقع مي گردد، نه ماهّيت و 
گوهر اصلي دين؛ بلكه قلمرو حاكمّيت و حضور دين است. كنار زدن دين 
از عرصه هاي مهّمي چون علم و دانش و سياست، خود به خود منجّر به 
فردي شدن دين مي شود و در نهايت، شاهـد آن خواهيم  بود كه دين از 
عمل بر روي كرة خاكي منع  شده و امري ِصرفًا اخـروي قلمداد مي گردد 

كه كار دنيا را گذاشته، به آخرت مي پردازد.
اسالمي  عالَم  پيكرة  در  قديمي  دردي  از  حكايت  ساده،  تصوير  اين 
دارد كه چندين سال است در قالب فلسفه هاي گوناگون به حيات خود 
آخرت  و  دنيا  سامان كردن  به  داعية  با  كه  اسالم  دين  مي دهد.  ادامه 
در  ـّد)ص(  از سوي حضرت محم آن،  تمامي شئون  در  آن هم  آدميان، 
حجاز عرضه گرديد، در اعصار مختلف و تحت مقتضيات زماني و مكاني 
گوناگون، توانست به نيازهاي بشري، پاسخي درخور و قابل توّجه بدهد؛ 
تا آنجا كه اعراب جاهلي را در اندك زماني به قدرتي جهاني تبديل نمود 
و سطح فكري و معيشتي آنان را در جريان يك توسعة اسالمي، بهبود 

تمام بخشيد.
كه  مي شود  مواجه  تئوري ها  از  انبوهي  با  يك باره  به  ديني،  چنين 
و  دين  علم،  و  دين  جدايي  هستند.  دين  فّعالّيت  قلمرو  تحديد  خواهان 
سياست، و مهمّ تر از همه، كنارگذاردن دنيا از گسترة تحت حاكمّيت دين، 
بزرگ ترين ضرباتي هستند كه در طي چندين سال گذشته بر پيكرة دين 
بيگانه نيستيم و بيشتر  اين نظرّيات،  با  امروزه  اسالم وارد آمده است. ما 
مختلف،  تئوري هاي  قالب  در  كه  مي بينيم  را  آنها  ديگري،  زمان  هر  از 
از  اين وجه  بايستي در عصر حاضر،  ابراز وجود مي نمايند. بدون اغراق، 
كارآمدترين  و  مهمّ ترين  آن،  ابعاد  ديگر  با  قياس  در  را  فرهنگي  تهاجم 
اين بدان خاطر است كه پيشرفت قابل توّجه علم و ظهور  خطاب كرد و 
فنّ  آوري)تكنولوژي( مدرن در عالَم غرب، تمّدني را پديدآورده كه ظاهري 
فريبنده و جّذاب دارد؛ تمّدني كه شعارش بر اساس منافع فردي و بهبود 
سطح معيشتي افراد جامعه است. اين تمّدن با استعانت از ابزارهاي فكري 
و تبليغاتي پيشرفته، در پي گسترش اصول فكري خود در سرتاسر جهان 
است تا از اين طريق، راه را براي نفوذ هر چه راحت تر خود در اين مناطق 

هموار سازد.
از طرف ديگر، عملكرد ضعيف و بعضًا فاسد حكومتهايي كه با عنوان 
اسالمي، زمام امور را به دست گرفته اند؛ حاكماني كه براي حفظ تاج و 
اسالمي  اّمت  و  اسالم  به  خيانتي  گونه  هر  انجام  به  حاضر  خود  تخت 
هستند؛ زمينه را بيش از پيش، براي رشد تئوري هاي تحديدگرا در عالم 

اسالمي فراهم آورده است.
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امروزه نوك تيز پيكان تهاجم فرهنگي در عالَم اسالمي، متوّجه اسالم 
مثله كردن  با  تا  سعي دارند  تحديدگرا  تئوري هاي  ميان،  اين  در  و  است 
تئوري هاي  بالمنازع  حاكمّيت  راه  سر  از  را  بزرگ  مانع  اين  اسالم، 

اومانيستي بردارند.15

ابعاد پديدة صهيونيسم
از  بيش  امروز،  جهان  در  صهيونيست ها  نفوذ  ابعاد  حاضر،  حال  در 
در  جهان،  اقتصادي  و  مالي  منابع  بر  تسلّط  يافته است.  گسترش   پيش 
تصاحب  اقتصادي،  اغراض  اعمال  براي  وسيع  تشكيالت  داشتن  اختيار 
وسايل ارتباط جمعي، استفاده از تشكيالت وسيع و خطرناك فراماسونري، 
همراهي و همكاري و بلكه هدايت و رهبري سازمانهاي مخوف اّطالعاتي، 
شكنجه، كشتار و خفقان در عموم كشورهاي استعماري و استبدادي، تنها 

گوشه اي از گسترة نفوذ صهيونيست ها در جهان كنوني است.
در اين مورد، شايد به نظر برسد كه پديدة صهيونيسم، بيش از آنچه 
كه هست، بزرگ جلوه داده مي شود؛ اّما بايد دانست در اين مورد، اسناد و 
مدارك كافي وجود دارد كه نشان مي دهد در همة توطئه ها و دسيسه هاي 
سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعِي بر ضّد اسالم، مي توان به نوعي 

دست صهيونيست ها را مشاهده كرد.
استفاده  به  تنها  جهاني،  صهيونيسم  اقدامات  كه  داشت  توّجه  بايد 
بلكه  نمي شود؛  ختم  فلسطيـن  بر  سلطه  براي  نظامي  ابزارهاي  از 
صهيونيست ها براي تسـلّط بر همة شئون سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
نحوة  آشكارشدن  براي  شده اند.  عمل  وارد  ممكن  طريق  هر  از  جهان، 
بعضي  بر  آنها  و سلطة  نفوذ  ميزان  به  اينجا  در  اقدامات صهيونيست ها، 
ابزارهاي قدرت در جهان اشاره مي شود. تسلّط بر  از مهمّ ترين مراكز و 
مراكز و اهرمهاي قدرت، آنان را در زمينة هجوم فرهنگي به جهان اسالم 

ياري مي دهد.
الف. تسلّط بر بانك ها و مؤّسسات مهّم اقتصادي.

ب. تسلّط بر هيئت حاكمة آمريكا.
ج. تسلّط بر وسايل ارتباطي در جهان، از طريق:

1. روزنامه ها و مطبوعات  
2. خبرگزاري ها  

3. شبكه هاي راديو-تلويزيوني  
4. صنعت سينما  

د. هجوم فرهنگي صهيونيست ها عليه انقالب اسالمي.16

ابزارهاي فرهنگي مورد استفادة مسيحيان
تبليغاتي  شيوه هاي  و  ابزارها  خصوص  در  به عمل آمده  بررسي 
علّت  به  كه  مي دهد  نشان  اخير،  قرون  در  مسلمانان  عليه  مسيحيان 
و  آمريكا،  و  اروپا  در  خصوصـًا  مسيحّيت،  دنياي  امكانات  گسترده بودن 
هم سويي و هم نوايي كليسا و استكبار جهاني، ابزارها و شيوه هاي مورد 
اين زمينه، طيف بسيار متنّوعي را شكل مي دهد.  استفادة مسيحيان در 
بعضي از مهمّ ترين اين ابزارها و شيوه ها در زمينة فرهنگي را مي توان به 

شرح زير برشمرد:
1. تأسيس مدارس و نهادهاي آموزشِي مسيحي در مناطق مختلف 

جهان اسالم.
2. انتشار گستردة كتب، مطبوعات و نشرّيات تبليغي و تبشيري.
3. اعزام گستردة هيئت هاي ميسيونري به سراسر دنياي اسالم.
4. تبليغ از راه رسانه هاي جديد؛ مانند راديو، تلويزيون و سينما.

5. استفاده از زمينه هاي هنري با كمك وسايلي چون عّكاسي، نّقاشي 

و تئاتر.
6. استفاده از امكانات بهداشتي و درماني با تأسيس مكانهايي چون 

بيمارستان و درمانگاه.
7. ايجاد گروه هاي مذهبي مختلف و همكاري با فرقه ها و مكتبهاي 

ضالّه اي نظير فراماسونري، بهائي گري و قادياني.
8. برگزاري كنفرانس ها و همايش هاي گوناگون براي هماهنگي در 

زمينة تبليغ و تبشير.
نويسندگان  و  مستشرقان  تحقيقاتي،  مراكز  از  گسترده  استفادة   .9

وابسته.17

يك نمونة موّفق
عنوان  با  تبشيري  مجلّة  يك  حيرت انگيز  گزارش  از  خالصه اي 
فيلم جهاني  نمايش  مورد  در  گزارش  اين  مي شود؛  بيان  موّفق  داستان 

 

عيسي مسيح و بازتابهاي جهاني آن است.
تاريخ  در  تبشيري  فيلمهاي  موّفق ترين  از  يكي  مسيح،  عيسي  فيلم 
است. اين فيلم كه مربوط به زندگاني حضرت عيسي)ع( است، در اسرائيل 
ساخته شد. اين فيلم تا كنون براي 732 ميليون نفر از مردم 217 ملّت، 
به نمايش درآمده است. ترجمة  قلمرو و منطقة مستقّل، و به 361 زبان 
فيلم به 200 زبان ديگر در دست اقدام است و تصميم بر اين است كه اين 
فيلم، به همة 1154 زبان دنيا كه هر يك بيش از 50 هزار نفر تكلّم كننده 

دارند، ترجمه شود.
از 42 ميليون  تا كنون بيش  طبق اظهارات مدير طرح فيلم مسيح، 
نفر از مردم، پس از ديدن اين فيلم و توضيحاتي كه مبلّغان، قبل و پس 
از آن به مخاطبان ارائه كرده اند، تصميم به پيروي از عيسي)ع( گرفته اند. 
نوار  فيلم و 1/3 ميليون  از  از 8 هزار كپي  توزيع بيش  امر، حاصل  اين 

ويدئويي آن است.
اين دستاوردها، به غير از تأثيراتي است كه بر اثر نمايش تلويزيوني، 
تئاتر يا نوارهاي اجاره اي ويدئويي ايجاد شده است. در حال حاضر، بيش 
به  منطقه  در 87 كشور،  را  فيلم  اين  بين المللي،  تبشيري  گروه  از 900 
نيز  به عالوه، 450 ميسيونر  به روستا نمايش مي دهند.  منطقه و روستا 
بدون وابستگي به طرح، از آن استفاده مي كنند. راه هاي تازه اي نيز براي 
استفاده از اين فيلم در شبكه هاي اّطالع رساني جهاني در دست اجراست. 
در حال حاضر و پس از موّفقّيتهاي جهاني، اين فيلم تحت طرح بزرگ 
جديدي با عنوان زندگي جديد سال 2000، به نمايش در مي آيد. اهداف 

اين برنامه به شرح زير است:
1. ارائة انجيل به 6 ميليارد نفر مردم كرة زمين.

2. ادامة همياري با يك ميليارد نفري كه احتمااًل تصميم به پيروي 
از مسيحّيت مي گيرند.

مسيحي  نفر  ميليون   200 براي  تبليغي،  گروه  ميليون   5 ارسال   .3
جديد.

4. ارسال 10 هزار گروه به سراسر جهان، براي نمايش فيلم به اكثر 
زبانها و لهجه هاي رايج در دنيا.

5. انجام اقدامات تبشيري در 8 هزار دانشگاه در نقاط شهري سراسر 
جهان، براي ارائة انجيل به دانشجويان و اساتيد.

در  كليساي جديد  ميليون  تجهيز يك  براي  ارائة كمكهاي الزم   .6
سراسر دنيا.18

جهاني شدن و جايگاه اسالم در عرصة جهاني
براي  بر موضع سلطه و زور سياسي، محملي  اتّكاء  با  دين مي تواند 
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تداوم قدرت سياسي قلمداد شود؛ كاركردي كه به هيچ وجه، تازگي ندارد. 
در واقع، بر خالف آنچه در رويكردهاي سكوالريستي مورد نظر است، دين 
نه تنها با گسترش فرايندهاي مدرنيته از عرصة سياست خارج نشده است؛ 
بلكه در فرايند جهاني شدن به مثابة ابزاري در خدمت پيش برندگان پروژة 
از  اينك  امريكايي  كارگزاران  اينكه  گرفته است.  قرار  نيز  جهاني سازي 
استيالي بر جهان و ساختن يك جهان يك پارچه به مدد تعاليم ديني، 
از  كه  مي آورند  به شمار  رسالتي  ميراث داران  را  خود  و  مي گويند  سخن 
سوي مسيح بر دوش آنان گذاشته شده است، شاهدي بر اين مّدعاست.19

محور اصلي گفتمان در فرايند جهاني سازي، تسلّط يك فرهنگ بر 
جهان و امحاي تنّوع فرهنگي است كه نتيجة محتوم آن، ايجاد فرهنگ 
سلطه و مصرف گرايي است. جهاني سازي كه با قدرت تخريبگر سرماية 
جهاني، پا در ميدان توسعه طلبي گذاشته است، مي كوشد تا مفاهيم خود را 

در ذهنّيت خريداران جهاني القا كند.
گريزناپذير  و  حتمي  فرايندي  نبايد  را  جهاني شدن  ديگر،  سوي  از 
انگاشت. اين مفروض كه متأّسفانه ذهنّيت غالب بسياري از روشن فكران 
غرب گراي ما را نيز به خود مشغول  كرده است، ِصرفًا ناشي از شيوه اي رايج 
در تبليغات خالف واقع نظام سرمايه داري براي تسليم كردن ملّتهاست؛ به 
اين صورت كه با القاي ُپرحجم يك مفروض و مسلّم انگاشتن آن، روحّية 
از  يأس  و  ترديد  ايجاد  از  پس  و  سست كرده  مخاطبين  در  را  مقاومت 

پايداري، به اهداف خود نائل مي آيند.
اين، شيوه اي كارساز از مغالطه است كه در آن، با تكرار مّدعا به جاي 
دليل، مفروض را بديهي جلوه مي دهند و ذهن را از حّساسّيت استداللي 
منصرف مي كنند؛ اّما بايد دانست كه اگر جهاني سازي به باور ملّتي تبديل 

نشود، به قطع و يقين، به آن تن در نمي دهد.20

نتيجه
در فرهنگ غني اسالمي ما، هر گونه سلطه و سبيل كّفار بر مسلمين، 
ناروا قلمداد شده و مسلمان را از پذيرفتن اين سلطه بر حذر داشته است. 
قواعد  بازي جهاني سازي را اردوگاه سرمايه داري غرب تنظيم كرده است و 
ورود مسلمين در اين بازي، نتيجه اي جز تسليم شدن به قواعد تحميلي 
فرهنگ سرمايه داري غرب به بار نخواهدآورد و اين ورود، مسلّمًا مصداق 

بارز سلطه و سبيل كّفار بر مسلمين خواهدبود.21
مي شود،  نااميدي  موجب  كه  بحرانها  و  مشكالت  اين  كنار  در 
حال  در  مذهبي  روشن فكري  جنبشهاي  دارد.  وجود  نيز  اميد  نشانه هاي 
و  احيا شده است  جهان،  مناطق  از  بسياري  در  اسالم  و  است  شكوفايي 
يك عامل قدرتمند محسوب مي شود و جهاني شدن به جاي از بين بردن 

مذهب، شرايط مساعدي براي گسترش آن ايجادكرده است.22
مسلمين براي مصون ماندن از اين سلطه و سبيل، راهي جز همگرايي 
بحرانهاي منطقه اي و همسو كردن سياستهاي كالن  تمّدني و كاهش 
انساني، فرهنگي  اقتصادي،  ندارند. قدرت  رو  در جهان اسالم، در پيش 
در  وفاق  و  در صورت همگرايي  كه  است  حّدي  در  مسلمين  سياسي  و 
بين الملل اسالمي، موج جهاني  سازي را در هم مي شكند و حّتي قادر است 

معادالت جهاني را در اين راستا مديرّيت كند.
تقريب ديني و مذهبي، معاهدات مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي 
و نظامي، پيمانهاي ايدئولوژيك، تشكيل بازارهاي متنّوع اسالمي، تأسيس 
بانك بين المللي اسالمي، شكل گيري دانشگاه هاي چند ملّّيتي اسالمي و 
مشاركتهاي جّدي در پژوهشهاي علمي و فرهنگي در بين  الملل اسالمي، 
... و حّتي جايگزيني پول  و  نظامي  اقتصادي، صنعتي،  اتّحادّية  تأسيس 
واحد در بين  ملل اسالمي و ده ها راهكار ديگر، بي ترديد معادالت نظام 

سلطه را در مواجهه با تمّدن اسالمي به هم مي ريزد.23
شرايط  شناخت  با  تالش كنند  تا  است  ديني  روشن فكران  بر  نيز  و 
جهاني و با درك و فهم جديدي از دين، يك برنامة فرهنگي-اجتماعي نو 
ارائه دهند و با اجراي آن برنامه، عماًل سعادت بشر و پيشرفت پايدار جوامع 

انساني را تأمين كنند.24
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محورهاي كالم مقام معّظم رهبري)حفظه اهلل(
1. معناي تحّول

2. ضرورت تحّول
3. انواع تحّول

4. لوازم مديرّيت تحّول در جهت صحيح
5. مصاديق تحّول

6. رهنمودها
آنچه از ديدار مقام معّظم رهبري با فضالي حوزه استفاده مي شود، 
اين است كه تحّول در حوزه و آن هم در تمام ابعاد، نزد ايشان از اهّمّيت 
خاّصي برخوردار است؛ بنابراين، جمعي از طاّلب پژوهشگر مدرسة علمّية 
فاطمي، درصدد برآمدند تا با فهم كالم آن بزرگوار و يافتن مالكها از كالم 
ايشان، با ارائة راهكارهايي، گامي درصدد تحّول صحيح در حوزه بردارند. 

اميد است كه اين فّعالّيت كوچك، مورد رضاي خداوند متعال قرار گيرد.

* * *

* چرا كالم مقام معّظم رهبري، بايد در حوزه نهادينه شود؟ به 
عبارت ديگر، لزوم پرداختن به كالم ايشان، آيا به اين خاطر است 
كه كالم ايشان حّجت است؟ يا به بيانات ايشان، به عنوان يك 

متخّصص، مانند ديگر متخّصصان، بايد توّجه داشت؟
هر مجموعه اي نيازمند به يك رهبر است تا او، حرف آخر را بزند و اگر 
چنين نباشد، اختالفاتي پيش مي آيد و هيچ كاري پيش نمي رود؛ مصداق 
آية »لَْو کاَن فيِهما آلَِهـٌة إاّل اهلل ُ لََفَسَدتا«. پس كالم ايشان از اين جهت 

مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد كه جنبة حكومتي و واليي دارد.
عالوه بر اين، مقام معّظم رهبري نسبت به ديگران، به مسائل حوزه 
به  جزئي  و  ُخـرد  هم  و  كالن  نگاه  هم  ايشان،  كه  چرا  است؛  آگاه تر 
دستگاه حوزه داشته و دارند؛ بنابراين، كالم ايشان، به عنوان نظر أقرب 
الي الصواب، مورد بحث قرار مي گيرد؛ خواه براي ايشان، شأن حكومتي و 

واليي قائل باشيم يا نباشيم.

* اّما اين بحث، چه ربطي به ما طلبه ها دارد؟
اّواًل، شايد نكته ها و راهكارهايي به ذهن ما طلبه ها برسد كه به فكر 
هزاران نفر نرسيده؛ ثانيًا، چون جوشِش از پايين، باعث فشار به مسئولين 
بااليي حوزه مي شود، با اين كارها اميد مي رود كه بزرگان به فكر بيفتند!

و  حوزه  شويم  مسئولين  جـزء  هم  ما  روزي  است  ممكن  ثالثًا، 
مسئول بودن، نياز به فكر باز، پويايي، خاّلقّيت و آگاهي دارد و كسب اينها 

در همين سنين، ميّسر است.

* ايشان فرمودند: »روحانيّت، مسئول دينداري جامعه  است و 
به نظر شما، سمت و سوي  حوزه هم، مكان پرورِش روحانيّت.« 

تحّول حوزه در امر دينداري مردم، به چه نحو بايد باشد؟
الف. حوزه، بايد نياز ديني جامعه را برطرف كند و اين نياز، تمام ابعاِد 
جامعه را در بر مي گيرد؛ بنابراين، بايد برنامه ريزي ها بر اساس اين مالك 

باشد.
ب. حوزه، بايد كاري كند كه جامعه به سمت و سويي حركت كند كه 
اسالم، تنها از طريق علماء پيش نرود؛ بلكه تمام افراد جامعه، به تعالي 

اسالم كمك كنند.
را  جامعه  شئونات  بايد  يعني  است؛  محتوا سازي  مسئول  حوزه،  ج. 

بشناسد و محتواي ديني ارائه دهد.

* تحّول، به چه معناست و چرا اجتناب ناپذير است؟
الف. تعريف مقام معّظم رهبري، بهترين تعريف است: »به روز بودن 

و از جامعه عقب  نماندن.«
ب. تحّول، هم شامل ايجاد يك شيء است و هم شامل تعويض يك 
شيء؛ به اين نحو كه هر روز، نوع فّعالّيتها و رفتارها، مورد تشكيك واقع 

شود و اصالحاتي صورت گيرد.
ج. بايد حقيقت ثابت اسالم، به زبان و نياز روز بيان  شود.

د. تحّول، هم در جهت كسب علم و هم در جهت فهماندن و القاي 
علم به مردم بايد باشد.

* به طور كلّي، مديريّت تحّول بايد داراي چه مالكهايي باشد؟
هر  مي توان  و  دارد  امكان  تحّول  اينكه  باوركردن  و  قبول داشتن   .1
كاري را بهتر از ديروز انجام داد. )انتقاد به نشرّية خشت اّول در ويژه نامة 
همين  و  است  آش  همين  هم،  بعد  سال   10« مي گفت:  كه  فردا  براي 

كاسه!«(
2. شناخت چارچوب ها و ظرفّيتهاي محيط كار)نگاه كالن و ُخرد به 

مسائل(
3. حقّ گرايي، نه فردگرايي

حوزة ما، آن طور كه بايد
گزارش جلسات بررسي و تحليل بيانات رهبري در مورد تحّول، 

توّسط گروه علمي-پژوهشي مدرسة علميّة فاطمي*
اشاره:

در روزهاي انتهايي توليد مطالب اين شماره، تعدادي از طاّلب مدرسة علمّية فاطمي، با دفتر نشرّيه تماس گرفتند و از سلسله جلساتي خبر دادند 
كه در اين مدرسه دربارة بحث تحّول در حوزة علمّيه تشكيل داده اند. قرار شد گزارشي از مذاكرات اين جلسات را جهت چاپ در خشت اّول ارسال كنند 

كه با اندكي تلخيص، مالحظه مي فرماييد.
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4. استفاده از حّداكثر زمان
5. صبر و استقامت

6. اّول حفظ، بعد اصالح
7. فداكاري)طاّلب بايد براي نسلهاي بعد خود فدا شوند و راهكارها و 

مسائل جديد آزمايشي را قبول كنند.(
8. حفظ تعّمق و پايين نيامدن سطح علم

موّقت  راهكار  مشكل،  يك  حّل  براي  ُمسّكن ها!)يعني  از  پرهيز   .9
درست نكنند؛ بلكه فرايند را اصالح كنند؛ نه اينكه بر خروجي كارخانة حوزه 
بي سوادي  از  جلوگيري  براي  امتحانها  سخت كردن  مثاًل  بياورند؛  فشار 

كثيري از طاّلب، ُمسّكن است.(
10. شناخت آفات پيِش  راه

* * *
مقام معّظم رهبري به مديريّت در چهار زمينه اشاره كردند:

1. شيوة پذيرش
2. شيوة آموزش
3. شيوة پژوهش

4. كتب درسي

1. تحّول در شيوة پذيرش
مقاطع ورود به حوزه:

الف. سيكل
ب و ج. ديپلم و دانشگاه

د. سال اّول دبيرستان
هـ . سال دوم دبيرستان

الف. سيكل:
آفات:

- عدم داشتن آگاهي كامل به حوزه؛ عالوه بر اينكه اين سّن، سّن 
بازي و شيطنت نيز هست.

فوايد:
- وجود فرصت بيشتر براي رشد در حوزه، و زودتر رسيدن به مقامهاي 

واالي علمي.
- شكل گيري بهتر شخصّيت او در فضاي سالم و پاك حوزه.

ب و ج. ديپلم و دانشگاه:
آفات:

- دير وارِد حوزه شدن و از بين رفتن زماِن طاليي عمر.
 - ورود به مرحلة  ازدواج كه مي تواند مانع بزرگي در رشد علمي باشد.

     - شكل  گيري شخصّيت.
فوايد:

- اجتماعي تر بودن.
- با آگاهي بيشتر وارد حوزه شدن.

د. سال اّول دبيرستان:
آفات:

مختلفي  رشته هاي  دبيرستان،  دانش آموزان  براي  سال،  اين  در   -
مطرح  مي  شود كه اگر حوزه هم، در كنار آنها به پذيرش بپردازد، آشفتگي 

روحي براي او  به وجود مي آيد.
- اجتماعي نبودن

فوايد:
- معمواًل سّن 16 سال، بهترين سّن براي تصميم گيري است.

   
هـ . سال دوم دبيرستان:

آفات:
- عدم داشتن روحّية اجتماعي

- ايجاد مشكل نيرو در سيستم آموزشي كشور
فوايد:

- فوايد سيكل را داراست و آفت ديپلم و دانشگاه را هم ندارد.

راهكار:
تأسيس دبيرستانهاي حوزوي؛ بدين نحو كه در مقطع سيكل، امتحان 
حوزه گرفته شود و افراد، 2 سال در كنار دروس دبيرستان، دروس عربي 
استعدادها  مّدت،  اين  در  شوند.  پذيرش  سال،   2 از  بعد  و  بخوانند  هم 
شناسايي گردد و از جهت فكري و اخالقي هم، افراد رشد يابند تا بعضي 

از  آفات محتمل از بين برود.

نكات:
- در پذيرش از جهت اخالقي، خيلي بايد سخت گيري كرد.

- بايد دّقت كرد كه مدرسه از وجود افراد تنبل و درس نخـوان خالي 
نااُميد نشوند و  بااُميـد، آنها را مي بينند،  باشد تا وقتي طاّلب تازه وارد و 

گمان نكنند طلبگي يعني همين!

آفات پيِش روي طاّلب پذيرش شده:
1. فراموشي آرمانها و اهداف

2. الگوپذيري از بعضي اساتيد و مسئوالن مدرسه كه داراي اخالق 
محّمدي نيستند!

3. نبود فضاي سالِم تفريحي در درون خود حوزه
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نوع  و  مكان  و  زمان  كه  مادامي  رفتن،  هيئت   به  هيئتي بازي؛   .4
هيئت مورد تأييد  باشد، امري مطلوب است؛ ولي متأّسفانه ورود به بعضي 

هيئت ها با انگيزه ها و اهداِف طلبگي منافات دارد.
5. فريب خوردن تعداد كثيري از طاّلب به عرفاي جعلي و رفتن به 

سلك صوفيان و ...
6. نبود شاگردپروري

7. نبود چشم انداز اخالقي براي پايه هاي درسي
8. اشتغال زياد بعضي از طاّلب در امور بسيج، به نحوي كه از بحث 

و درس ها دور مي مانند.

راهكارهاي حّل اين آفات:
خصوصًا  هر شخصي  براي  امروزي،  جامعة  در  كه  پذيرفت  بايد   .1
براي  كه  نيست  اين  جز  راهي  و  شده است  پهن  دام  هزاران  طلبه ها، 
طاّلب برنامه هايي اجرا گردد تا به آفات برون حوزوي، دچار نشوند؛ مانند: 
برگزاري مراسم ميالد و عزاداري در مدارس، برنامه هاي ورزشي، اردوهاي 

تفريحي، زيارت اماكن مشّرفه و شركت در مراسم اعتكاف.
بيشتر  ايشان،  از  بتوانند  طاّلب  تا  افزايش دهند  را  اساتيد  وقِت   .2
كمتري شركت كنند؛  در كالسهاي  اساتيد  كه  نحو  اين  به  استفاده كنند؛ 

ولي حقوق آنها، بيشتر شود.
3. برگزاري برنامه ها و همايش هايي در طول سال، در زمينة اهداف 

طلبگي و آيندة طـاّلب.
فرهنِگ  ترويج  يعني  مدارس؛  در  بسيج  تأسيس  هدف  ترويج   .4

شهادت به جاي بسيجي گري!
5. تهّية چشم انداز اخالقي براي طاّلب؛ مثاًل:

مشارطه،  و  برسد  اخالقي  شعور  به  بايد  انسان  دوم،  و  اّول  سال   -
مراقبه و محاسبه را در نظر داشته باشد.

- سال سوم و چهارم، دوري از تكّبر و پرهيز از جمود فكري و ...
- سال پنجم و ششم، دوري از ُعجب و پيدا كردن اخالق اجتماعي.

6. استفاده از مشاوران مهّذب، فهيم، مجّرب و دل سوز؛ عمدة طاّلب، 
سؤاالت و مشكالت زيادي دارند و بيشتر گرفتاري آنها در دام دراويش و 

صوفي ها و عارف نمايان، به خاطر نبود چنين مشاوراني است.

2. تحّول در شيوة پژوهش
شرايط يك پژوهشگر:

1. ميل و رغبت
2. وقت

3. توانايي در موضوع
4. ثمره دار بودن پژوهش)متأّسفانه، چه بسيار پژوهشهايي كه در آخر 

كار، ناتمام مي مانند.(

3. تحّول در آموزش
1. بازسازي و احياء كتب

2. اصالح امتحانات:
مالك در امتحان بايد فهم طلبه + دوري از مدرك زدگي و نمره زدگي 

باشد؛ بايد دانست، استعداد افراد متفاوت است.

راهكارها:
الف. باالبردن سطح امتحانها؛ با افزايش محدودة امتحانات كتبي و 

باالبردن سطح سؤاالت
ب. امتحانات هفتگي + شناخت استاد + حضور در كالس + حضور در 

بحث، بايد در نمرة پاياني لحاظ شود.
ج. برگزاري امتحان شفاهي در پايان سال

د. نهادينه كردن امتحان كتاب باز)Open Book( در تمام پايه ها

نكته:
براي پايه هاي اّول و دوم، بحث كردن دروس مانند حضور در كالس، 

اجباري شود تا بحث كردن براي ايشان ملكه گردد.
4. تحّول در كتب درسي

از آنجا كه بحث از تحّول در كتب درسي زياد مطرح شده  و حال آنكه 
تحّول ابعاد مختلفي دارد، ما در اينجا فقط به چند نكته اكتفا مي كنيم:
- مغلق بودن عبارات پايين آيد؛ ولي ماية علمي كتابها كم نشود.

- كتب منبع و مادر، توّسط يك بدنة كارشناسي قوي تصحيح شود.
- كتب به نحوي باشد كه ذهن طلبه، خاّلق بار آيد.

متون  خود  ولي  شود؛  كار  جوابي  و  اشكـال  صورت  به  عبارات،   -
درسي،  به اين شكل نباشد؛ بلكه مثاًل در پاية دوم، يك متن سخت به 
صورت اشكال و جواب كار شود تا متن خواني طلبه ها قوي  شده و خاّلقّيت 

ذهني پيداكنند.

چند نكتة كلّي و ضروري:
1. چه اصراري است كه تعطيالت حوزه كم شود؟

بلكه بايد تعطيالت باشد؛ ولي آن را مديرّيت كرد؛ مثالً  در اّيام تعطيل، 
در  علمي  گروه  هاي  آنها  يا  شود؛  واگذار  پژوهشي  كارهاي  طاّلب  به 
همايشها  در  را  تحقيقات خود  نتايج  و  تشكيل دهند  مختلفي  موضوعات 

و مجـاّلتي ارائه نمايند.
2. دو مشكِل نوع طلبه ها، آشنا نبودن با سؤاالت روز و ديگري، عدم 
داشتن روحّية  اجتماعي  است كه رفع اين نواقص، احتياج به كار تربيتي 

و فرهنگي دارد.
راهكار مشكل اّول:

مانند برگزاري همايشها در داخل مدارس، آشنايي با علوم انساني به 
عنوان واحد درسي.

راهكار مشكل دوم:
پايه هاي در  مثاًل  مدارس؛  در  مربّي  تربيت  كالسهاي  برپايي 

 

5 و 6، كارگاه هاي تربيتي تشكيل  شود و طاّلب بعد از يك سال، در كانون 
مساجد، آموخته هاي خود را عملّياتي كنند؛ الحمدهلل كم كم اين كار شروع 

 شده است.

پي نوشت:
*. آقايان: سّيدطه ميرمحّمدحسيني، مجيد دانش فر، محّمدطه اسفندياري، احمد توّكلي، 

سعيد هدايت شده، حسين صداقت.
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به نام نامي دوست
واحد ترويج پژوهش، محفل جمعي از طاّلب جوان است كه جايگاه، ظرفّيتها و كاركردهاي 
حوزه و علوم ديني را بسيار فراتر از آنچه هست، مي بينند. آرمان ما اين است كه آن جايگاه 
رفيع و كاركردهاي وسيع را بشناسيم و بشناسانيم؛ كاركردهايي كه در عين گستردگي، 
تنها از عهدة حوزه، به درستي بر مي آيد. طبيعتًا نقد و آسيب شناسي وضع موجود هم جزء 

ملزومات اين كار خواهدبود.
خشت اّول، عرصه اي است براي نمايش دغدغه ها و پي جويي هايي كه رسالت فوق، بر 
دوشش نهاده است. اگر تو نيز اهّمّيت و قداست اين حركت را باور داري، منتظرت هستيم؛ 
حّتي با ارسال نوشته ها و نظرّيات خود هم مي تواني ما را ياري كني؛ و حّتي با ارسال فرم 

خريد محصوالت!
براي ارتباط با امور مشتركين و توزيع محصوالت خشت اّول، همه روزه از ساعت 11 تا 15 

با تلفن 2941209-0251 تماس بگيريد.



براي تهيّه محصوالت:

* محصوالت مورد نظر خود را در جدول مربوط عالمت گذاري كنيد.
* مبلغ را به شماره حساب جاري 83330 بانك تجارت شعبة صفائّية 

قم/ ُكد 15310 به نام معاونت پژوهشي حوزة علمّية قم، واريزكنيد.
* اصل فيش بانكي را به همراه برگة ُپست جواب قبول ارسال كنيد.

* هر گونه تغيير نشاني را فـوراً به دفتر نشرّيه، اّطالع دهيد.

هزينة ُپست سفارشي ارسال كلّّية محصوالت،
به عهدة خشت اّول است.



شمارة 11 ، مبهماِت يك وضوح      خشت اّول     123

آبرو،بر آرمان 
مقّدم است

اشاره:
يكي از طاّلب جوان، با ارسال مطلبي به دفتر نشرّيه، ويژه نامة براي فردا)ضميمة فصل نامة 

شمارة 9 و 10( را نقد كرده است. نظر شما چيست؟

به يك مجموعه،  نزول شديد نسبت  با قوسهاي صعود و  نااميدي ها، آن هم  و  اميدها 
تجربه اي جديد است براي من. وقتي با ميلي نه چندان زياد به سراغ »براي فردا« رفتم و 
فقط با حّس انجام وظيفه، شروع به خواندِن آن كردم، نمي دانستم در آخر به چه احساسات 

متغّيري دست پيدا مي كنم.
1. دنبال اين بودم:  دغدغه اي به نام تحّول خواهي با محورّيت مطالبات رهبري.

تعّجب نكنيد؛ پيدا نكرده بودم ديگر! شايد نگاهم ناقص بوده؛ اّما آن را در نوشته هاي بي نام 
دوستان يافتم و بسيار خوشحال شدم.

2. »جزء، بزرگ تر از كّل«: اين نگاه ناقص كه عمداً يا سهواً در ميان مديران و اساتيد 
حوزه)كه موافق يا مخالف آن هستند(، بسيار رواج دارد؛ اّما اي كاش به طرح مسئله كفايت 
نمي كرديد و آن را ريشه يابي هم مي كرديد؛ مسئلة اصلي و مشكل اصلي، در ريشه است؛ 

نه ميوه!
3. »يك مسئلة تكراري...«: مطلبي بسيار بديع و زيبا بود و چينشي جالب داشت. مطلبي 
كه از همة نوشته هاي ما و گفته هاي ديگران، گوياتر است. عنوان هم، جالب و تكان دهنده 

است.
4. »به پيشواز بهار«: تلخي هايي كه در پس پردة اين اخبار موج مي زند، با عنواني جّذاب، 
جبران نمي شود؛ تلخي هايي كه بر هر خواننده اي -چه حوزوي و چه غيرحوزوي- پوشيده 

نمي ماند.
5. »آماده ايم؛ آماده«: عجبا كه يك شبه، چنين آمادگي هايي توليد شده است!

كه طاّلب  ديگر  سال   50 إن شاءاهلل  بله؛  آماده كنند...«:  را  خودشان  جوان،  6. »طاّلب 
جوان، تأثيرگذار شوند و ...

7. راستي، تا قبل از آشنايي با دوستان، با كلمة مالحظات و اقتضائات، آن هم دربارة 
كارهاي بديهي و ضروري، بيگانه بودم كه بحمداهلل آشنا شدم!

8. و البّته ]با[ عبارِت آرام آرام!
9. »10 سال بعد«: خوش بين نباشيد؛ هشتم آذر 1396 و 1406 وجود نخواهدداشت!

»فردا يا حوزه اي نداريم؛ يا حوزه اي رو به انحطاط خواهيم داشت.«
مطمئّن باشيد اگر قرار است كاري صورت بگيرد، تا آن موقع مي گيرد؛ وگرنه...

10. »سخنراني پارسانيا« را اصاًل نخواندم.
11. و همچنين »واعظي«.

12. »اينك، مجالي دوباره«: تمام حرفها يك طرف، شعار تلِخ »اي رهبر آزاده...« يك 
طرف! از قلمت ممنونم.

تذّكر  ستاره اي  كنار  در  رفتم؛  شناسنامه  سـراغ  به  كه  شده بـودم  خوشحال  تازه   .13
داده شده:

»مطالب درج شده در اين ضميمه، الزامًا ديدگاه مسئوالن نشرّيه نيست.«
بهتر بود مي نوشتيد:

»حفظ آبرو، بر آرمانها مقّدم است!«
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شايد دغدغة تخّصص گرايى در حوزه و مسئلة توليد علم دينى، ريشة 
بروز پديده هايى چون دانشگاه هاى حوزوى و حوزه هاى دانشگاهى و از 

اين دست تركيبها باشد.
نّيت كار و علّت موجدة آنان، هر چه كه باشد، بنا به داليلى كه ذكر 
خواهدشد، جا دارد تا روشها و مبادى اين روندهاى آموزشى، مورد بررسى 

دقيق ترى قرار بگيرند و آفات آنان بررسى گردد.
در اين مجال، به طور مختصر، سؤاالتى را در حّد بضاعت اندك مطرح 
مى نماييم؛ باشد كه توّسط دلسوزان و اساتيد محترم، مورد توّجه قرارگيرند 

و براى راهنمايى حقير، پاسخى درخور نيز بيابند.
* * *

طرح مسائل
اين دغدغه كه نظام اسالمى بايد بر اساس علم دينى اداره شود، از 
ابتداى انقالب به طور جّدى جزء دغدغه هاى دينداران دلسوز و آگاه كشور 
دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  تأسيس  چون  تالشهايى  شايد  و  بوده است 
در   ،... و  امام صادق)ع(  دانشگاه  مفيد،  دانشگاه  امام خمينى)ره(،  مؤّسسة 
همين راستا بوده باشد؛ اّما آيا اين تالشها، با رعايت كامل جوانب حركت 
صحيـِح اسالمى بوده اند؟ آيا مسيرهاى طّراحى  شدة آموزشى، به اهداف 
مّد نظر، منتهى مى گردند؟ آيا توّجه به آسيب التقاط و تأثير و تأثّر حوزه و 
دانشگاه از يكديگر، مّد نظر بوده است؟ آيا پديدة اسالم شناسان دانشگاهى 

يا حّجت االسالم دكتر ها، از آثار و تبعات اين مراكزند؟ و ...؟
اينك جاى طرح اين سؤال است كه چرا اين مدل از آموزش، براى 
رسيدن به توليد علوم اسالمى در زمينة علوم انسانى، طّراحى شد؟ آيا اين 
دارد  نياز  طلبه  يك  چرا  خواهندبود؟  مقصود  به  وافى  آموزشى،  مدلهاى 
مباحث مطرح در علوم انسانى غربى را بخواند؛ آيا از باب نقد است؟ يا به 

عنوان آشنايي با مبناى فكرى، يا الگوپذيرى يا موضوع شناسى است؟
اگر مسئلة موضوع شناسى بوده است، آيا اين مسير، تنها مسير است؟! 
الزامى  انسانى غربى، جزء  علوم  نظرّيات مختلف  و  مبانى  با  آشنايى  آيا 
آشنايى با موضوع است؟ آيا اين موضوعات، مسائلى ذهنى اند يا عينى؟ آيا 
روشهاى ديگري براى آشنايى با اين موضوعات و سپس مراجعة سالم به 

متون دينى وجود نداشته  است؟
در باب روش، اساسًا آيا تصّور)واقعى و عرفى، نه عقلى( اينكه كسى 
در حّد فوق ليسانس يا دكترا از علم غربى خوانده باشد و سپس به آيات و 
روايات مراجعه نمايد تا علم دينى را استخراج كند، بدون آنكه تحت تأثير 

آن معانى قرارگيرد، ممكن است؟
آيا اين روش، خلوص گرايى را تهديد نمى كند و شائبة التقاط را ايجاد 
نمى نمايد؟ مسئلة روشهاى پژوهشى و استنباط و استدالل منطوى در اين 
علوم نيز محّل تأّمل است كه مى توان  پرسيد آيا مطابق روش فهم متون 

دينى اند يا ِصرفًا تخالفى با آنان ندارند و مبنايى حّداقلّى يافته اند؟
تأسيسى  دينى،  علم  از  ما  تعريف  اساسـًا  معرفت،  فلسفـة  باب  در 
است يا تنقيحى؟ يعنى مثاًل اقتصاد اسالمى را علمى مجّزا و متفاوت با 
اقتصاد رايج غربى به عنوان علم اقتصاد مى دانيم كه مبادى، ساختار و 
روش شناسى هاى متفاوتى دارد؟ يا نه؛ همان علم را در صورت پيراستن 
زوائد و يا مطابقت با برخى متون و مباحث دينى، مى توان به عنوان يك 

علم دينى به حساب آورد؟
باب  از  غربى،  انسانى  علوم  دانستن  به  نياز  اساسـًا  اينكه  ديـگر  و 
شرايط زمانه و اقتضاى دوران گذار به تمّدن اسالمى و تعامل در شرايط 
موجود است يا مسئله اى غيروابسته به شرايط حال است؟ در اين صورت، 
آيا اين نياز به علوم وارداتى و به تعبيرى برون دينى، در سده هاى گذشته 

-كه علوم و نظامات رايج غربى وجود نداشتند- نيز بود؟

التقاط های رايج!
روزگارى در اوايل انقالب، مسئلة اقتصاد اسالمى، چنان رواج  داشت 
كه هر كسى دست به قلم  شد و چيزى نوشت؛ و اينك ده ها كتاب كه 
حاوى برخى مسائل مربوط به خمس و زكات اند، با عنوان اقتصاد اسالمى 
و  نظام مند  نگرش  به  اقتصادنا  در سطح  حّتى  اكثرشان  كه  دارند  وجود 
در  ناقص،  تجربة  همين  شايد  و  نرسيدند  نيز  مدل  تعريف شاخصه ها ى 
احساس  دينى،  علوم  و  تحقير حوزويان  و  دين گرايى  موج تضعيف  كنار 
و  منتسب  دينداران  به  را   ... و  واقع  از  ناآگاهى  بى سوادى،  خودباختگى، 

منتقل كرد و آنان را وادار به آموختن علوم غربى كرد! شايد ...
يافتند  باالترى  علمّيت  اصطالح،  به  و  بيشتر  قّوت  كتابها،  كم كم 
نگاه  يك  در  اّما  ديده  مي شد؛  آنها  در  فزون ترى  تدّون  و  دسته بندى  و 
دقيق، آنچه تحت عنوان روان شناسى اسالمى، مديرّيت اسالمى، اقتصاد 
به دسته بندى ها و طرح  به چاپ مى رسيد، چنان شباهتى   ... و  اسالمى 
مباحث نظرّيه پردازان غربى و غرب زده هاى شرقى داشت كه يا بايد مبناى 
تنقيحى بودن علوم اسالمى را براى مؤلّف در نظر  گرفت -و باز هم، دل 
به آن نظرّياتى كه با چند آيه و روايت تأييد شده بودند و حّداكثر فصلى و 
بخشى، اضافه تر داشتند، راضى نمى شد!- يا به نتيجه اى مي  رسيديم كه 

نبايد؛ يعني التقاط نامحسوس! 
به هر تقدير، در موازنة دين و علوم انسانى! ظرافت كار، باال گرفته بود 
و نمى شد تشخيص  داد آن رفرنس هاى غربى كه در پاورقى آمده اند، مؤّيد 
آيه و روايِت متن اند يا برعكس! از ذكر نمونه، به دليل احترام به اساتيد 

محترم حوزوى و دانشگاهى، پرهيز مى شود!
كه  آنان  مسئله،  حوزوى  مصاديق  روان شناسى  در  كه  بس  همين 
را ديده بودند، ماليم تر بيشتر خوانده بودند و دانشگاه  را   علوم دانشگاهى 

تأّملی در مبـــــــــادی و روشــــهای مـــــوجـــود آمـــــوزش علـــــوم  انســــانی اســـــالمی
اشاره:

متن حاضر، مقاله اي است كه يكي از طاّلب جوان، به آدرس الكترونيكي نشرّيه ارسال كرده  اند.

التقــاط نــامــحسوس
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نقدهايى  حال،  همان  در  و  بود؛  ساده تر  نقدهايشان،  و  مى شدند  ديده  
اين  در  و  بود  جارى  نيز  نتايجش  و  به همة غرب  كلّ نگرانه  و  سنگين 
حوزة  در  دينى  علم  معنادارى  به  طرفها،  همة  كه  بود  اين  جالب  ميان، 
انسانى و تأسيسى بودن آن، اجماع  نظر داشتند؛ هر چند در عمل،  علوم 

تنقيحى هم نبودند!

مراكز آموزشی
در اين ميان، دانشگاه هاى داراى اّدعاى توليد علم اسالمى، نمادى از 
التقاط بودند و مى خواستند با خواندن ذّره اى از ادبّيات و منطق و فقه و 
اصول، عالمان و نظرّيه پردازان دينى را توليدكنند و اگر شرايط يارى كند، 
كه  ويژگى  اين  با  را  مطلوبّيتشان  اينان  بگذارند!  سرشان  بر  هم  عمامه 
هم روضه خواندن بلد بودند و هم انگليسى مى دانستند، كسب كرده بودند 
مى رفتند!!!  شمار  به  اسالم  بازتعريف  براى  مناسبى  واسطة  نيروهاى  و 

بگذريم!
اّما مسئلة اصلى را بايد در مراكز آموزشى حوزه  ديد تا فهميد حوزه، 
بيشتر از دانشگاه متأثّر شده؛ يا دانشگاه از حوزه؟! طلبه اى كه تازه مقّدمات 
ابزار فهم متون دينى، بهره اى برده بود  از  علوم اسالمى را آموخته بود و 
و بايد وارد غور و بررسى آيات و روايات و تحقيقات موضوعى در آنان 
مى شد، اينك و با دغدغة توليد علم دينى و نظام سازى اسالمى و حّتى 
باالتر، تمّدن سازى اسالمى، از كالس رسائل و مكاسب به كالس تاريخ 
با  ... مى رفت و شب هنگام،  و  نظرّيه هاى جامعه شناسى  يا  علم سياست 
كوله بارى از خستگى به گوشة حجره مى آرميد و باز، روز از نو و روزى 

از نو!
كما اينكه عّده اى را جّذابّيت اين علوم گرفته بود! و ديگر فقه و اصول، 
توّجه  و  رونق  از  باشد،  معلوم  آنها  از  استفاده  نحوة  اينكه  بدون  آن هم 
افتاده بود و جالب تر اينكه افتخاِر داشتن مدرك دانشگاهى را پس از چهار 
سال بر دوش مى كشيد و اگر بر آن كتب، آن قدر مسلّط مي شد تا وارد 
مقطع ارشد دانشگاه هاى دولتى گردد، مى توانست برگ زّرينى از افتخارات 
بودنش  به حوزوى  آن پس،  از  او  خود  اگر  البّته  باشد!  نيز  علمّيه  حوزة 

ببالد!
نبايد  حوزه،  در  انسانى  علوم  آموزشى  مراكز  كه  است  اين  مسئله 
دانشجويان يا اساتيد عمامه به سر، توليد مى كردند و قرار بود سخنى نو 

آورده و طرحى نو در انداخته شود؛ اّما چنين نشد!

راه حّل جايگزين
اينكه در اين مجال كوتاه، مسئله بررسى  شود و آسيبها ذكر گردد و 
آنجا كه  از  اّما  است؛  تصّور  داده شود، خالف  راهكار جايگزين هم  حّتى 
نگارنده، اين متن را در حّد يك تأّمل مى داند، در همان حّد نيز به اين 

مسئله مى پردازد.
به  به علم دينى  بپذيريم كه  را  اين پيش فرض  اگر  به نظر مى رسد 
نيز  مشابه  آفات  و  التقاط  از  مى خواهيم  و  معتقديم  آن  تأسيسى  معناى 
به دور بمانيم و نظرّيات رايج در علـوم انسانى غربى را نيز قابل ارائه به 
عنوان علم دينى ندانيم، پس تنها علّت مراجعه به علوم انسانى غربى را 

در احساس نياز به شناخت موضوع، بايد جست وجو كرد.
از  پيروى  مناسب،  درسى  متون  نداشتن  نگارنده،  زعم  به  چند  هر 
روش تدّرسى وزارت علوم به خاطر دريافت مدرك، نداشتن روش شناسى 
صحيح علمى براى مطالعه و تحقيق در علوم انسانى، كمبود صاحب نظران 
و نظرّيه پردازان اسالمى در اين علوم و ...، از عوامل مهّم ديگر در ايجاد 
اين مدلهاى آموزشى بودند؛ اّما مسئلة موضوع را با توّجه به مبانى دينى، 

در روشهاى ديگر نيز مى شد جست وجو كرد.
دانسته  شده اند،  يكديگر  مقرون  عمل  و  علم  دينى،  متون  در  اگر 
معنا  اين  به  باشد.  راهگشا  كليد  مى تواند  همراهى،  و  قرابت  اين  حفظ 
كه فرد، براى شناخت موضوع تربيت و روان شناسى، اگر با مسائل اين 
موضوع درگير شود و از طريق فّعالّيت و درگيرشدن عملى، با مسائل و 
ريزموضوعات آن آشنا گردد و آن گاه به متون دينى مراجعه نمايد، امكان 
آن را خواهدداشت تا موضوع را به نحوى صحيح دريابد و در مراجعه به 
آن  كاربردى  تا حّد مسائل  و حّتى  داشته باشد  را  برداشتى صحيح  دين، 

موضوع علمى پيش برود.
تجربى اند؛  معنا،  يك  به  نيز  غربى  انسانى  علوم  مى دانيم  چنانچه 
يعنى نظرّيات ارائه شده، عمدتًا بر اساس شرايط و جامعة آمارى موجود و 
بررسى مصاديق مختلف و پديده هاى انسانى و اجتماعى حاصل  شده اند 
كه اين مسئله براى همة جوامع وجود دارد و اتّفاقًا حّتى اگر چيزى به نام 
دينى بودن اين علوم هم وجود نداشت، جا داشت تا دانشگاه هاى ما نيز 
اين مسير را بپويند تا علمى بومى و مسئله شناسى و راهكارهايى مطابق 

با واقعّيات جامعة خودمان داشته باشند.
سطوح  مديران  و  مجريان  نظام،  دست اندركاران  تنگاتنگ  ارتباط 
مختلف با حوزه هاى علمّيه و روحانّيون، مى تواند به فهم بهتر مسائل و 
موضوعات، كمك نمايد و پاسخگوى اين شبهه نيز هست كه شايد براى 
ممكن  مسائل،  سطوح  همة  و  عمل  عرصه هاى  همة  تجربة  فرد،  يك 

نباشد و به ناچار، بايد نظرّيات غربى را هم مطالعه نمود.
و موضوع  با  فرد  خوِد  درگيرشدن  مى رسد  نظر  به  مجموع،  در 

 

جدا نشدن عرصة فكر و عمل -كه در روح تعاليم اسالمى، چه در سطح 
آفت  اين  راهكار جايگزين  دارد-  اجتماعى وجود  فردى و چه در سطح 
آموزشى حوزه است كه  اّما هشداردهنده و خطرناِك مراكز  نامحسوس، 
مى توان بر اساس آن، مراكزى جديد با روشهاى آموزشى و منابع جديد 

نيز طّراحى نمود؛ إن شاء اهلل.

تأّملی در مبـــــــــادی و روشــــهای مـــــوجـــود آمـــــوزش علـــــوم  انســــانی اســـــالمی
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بر باِل نقد
درس ادبيّات فارسي و آيين نگارش در حوزه؛

آنچه هست و آنچه بايد باشد
حّجت االسالم آسه*

اشاره:
آنچه از نظر مي گذرانيد، مقاله اي است در نقد كتاب بر بال قلم كه 
آن  درج  خواستار  و  ارسال كرده  نشرّيه  براي  درس،  اين  اساتيد  از  يكي 

بودند.

ترديدي نيست كه نوشتن يكي از ابزارهاي حياتي حوزويان به شمار 
و  خوش خوان  روان،  شيوه اي  به  هم  آن  نويسندگي،  مي دانيم  و  مي آيد 
خوب و زيبا، از امور فطري بشر دانسته/شمرده نشده؛ بلكه هنري است 
اكتسابي و ديرياب كه سالها بايد در پِي اش بود و با در پيش گرفتِن روشي 

صحيح به آن دست يافت.1
درسهاي  به  نگارش  آيين  و  فارسي  ادبّيات  درس  است  سالي  چند 
سطح يِك حوزه افزوده شده  است و در حال حاضر، براي پاية ششم در 80 
ساعت تدريس مي گردد. به نظر مي رسد هدف برنامه ريزان در تعبية اين 
درس در ساختار درسي حوزه، مسلّط ساختن طاّلب گرامي باشد بر مباني 

درست نويسي و شيوانگاري.
»... آنچه در اين درسها آمده، سرنخ هايي است براي پيگيري مطالعات 
-اگر  هم  مقدار  همين  كه  هست  اميد  البّته  قلمي.  تجربه هاي  و  ادبي 
نويسندگي  مشتاقان  براي  شود-  همراه  ممارست  و  تمرين  با  خوبي  به 
كفايت كند و آنان را بر مباني درست نويسي و شيوانگاري مسـلّط سازد.«

بار  و  برگ  پر  و  ُپرمحتوا  كتاب  ديباچة  از  بخشي  مزبور،  پاراگراف 
دابوالقاسم  ـّ سي استاد  حّجت االسالم  جناب  نگارِش  است؛  قلم2  بال  بر 
در  نگارش  آيين  و  فارسي  ادبّيات  درس  بـراي  كه  متني  حسيني)ژرفا(؛ 

نظر گرفته شده.
به داليلي كه ذيل پنج عنوان زير مي آيد، اين درس نتوانسته به هدف 

خود نايل گردد.

1. محتواي كتاِب بر بال قلم
اّما مطالب  الف( گرچه كتاب مزبور در يك مجلّد به سامان رسيده؛ 
فراواني چون دستور زبان، لغزشگاه هاي قلم، درست نويسي واژگاني، زيبا 
با  آشنايي  و  ويرايش  پايان نامه نويسي،  ترجمه،  مقاله نويسي،  بنويسيم، 
زبان شناسي كه برخي از آنها در حّد و اندازة يك كتاب اند، كار را هم بر 
ادب آموزان مشكل ساخته و هم بر استاد؛ زيرا ممكن است همة استادان 
محترم بر همة مطالب پيش گفته تسلّط الزم را نداشته باشند. گيريم دارا 
باشند؛ آيا مي توان در فرصتي كه براي اين درس تعبيه شده، به تمامي 

مباحث به طور كامل پرداخت؟ آيا در حوصلة كالس مي گنجد؟
نمي شوند؛  شروع  طوفاني  و  سنگين  چنين  كتابها  آغاز  اغلب،  ب( 
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تهّية  نمونه:  براي  گشته؛  شروع  اين گونه  راه(  يكم)آغاِز  درس  چنان كه 
طرح، گردآوري اّطالعات، برگة پژوهشي.3

ت( در چينش درسها، سير منطقي رعايت نشده؛ براي نمونه: محتواي 
درس يكم مي طلبد پس از درس ششم)دستور زبان( گنجانده شود و پنج 

درس بسيار سودمند لغزشگاه هاي قلم، پس از درس هجدهم.
در  و  ندارند  ديگر  درسهاي  با  چنداني  ارتباط  درسها  از  برخي  ث( 
نيستند كه هيچ، سبب حجم زياد مطالب شده كه  راستاي هدِف كتاب 
مي شد به اينها در كتاب ديگر پرداخته شود4 و معمول نيست همة مطالب، 
يك جرعه سر كشيده شود. براي نمونه: درسهاي سي و سوم)ترجمه(، سي 
و پنجم)پايان نامه نويسي(، سي و هفتم)پيشينة زبان فارسي و گونه هاي 
نهم)اصطالحهاي  و  سي  زبان شناسي(،  با  هشتم)آشنايي  و  سي  ادبي(، 

ادبي(، درس چهلم)سبكها و مكتبهاي ادبي(.

2. زمان درس و كالس
كه  آزموني  و  درازدامن  و  دقيق  مباحث  و  زياد  حجم  وجود  با  الف( 
پس از هر درس آمده، زماِن تخصيص داده شده براي تدريس اين درس، 

كافي نيست.
ب( چون اين كالس، ميانة سال تحصيلي آغاز مي گردد، از آنجا كه در 
ساعتهاي قبل از 11، كالسهاي ديگر برگزار مي گردد، به ناچار اين درس 

در ساعت 11 تشكيل مي شود كه به نظر، زمان مناسبي نيست.

3. ادب آموزان
فراوان  حجم  و  ششم  پاية  در  درس  زياد  تعداد  ما،  گمان  به  الف( 
اين درس  مطالب كتاب، سبب گشته اغلب ادب آموزان روي خوشي به 

نشان ندهند.
ب( از آنجا كه در سالهاي قبل، ادب آموزان با نوشتن مأنوس نشده اند 
و از آنان كاِر قلمي طلبيده نشده، رغبت چنداني به حّل آزموِن پايان درسها 

و نوشتن نـدارند.
ت( چون در طرِح آزمون نهايي، تصحيِح ورقه ها و نمرة پاياني، استاد 
مربوط هيچ دخالتي ندارد، اين امر مزيد بر علّت گشته تا ادب آموزان تَن 

به تكليفهاي كالسي ندهند؛ بلكه از آن تَن زنند.

4. آزمون نهايي
آزموني كه از اين درس گرفته مي شود، در حّد و اندازة محتواي غني 
كتاب نيست. برخي از پرسشها بسيار ساده، كليشه اي و تكرار آزمونهاي 
سالهاي گذشته است؛ تا آنجا كه زمان برگزاري امتحان، روي ميزهاي 

بيرون از سالِن امتحان، چشم رهگذران به جزوه هايي مي افتد كه محتواي 
آنها چيزي جز آزمونهاي سالهاي قبل نيست. و از برخي از درسها اصاًل 

پرسشي نمي آيد؛ گويي اينها جزء كتاب نيستند.

5. استاد
را  درس  اين  بتوانند  كه  كساني  گرامي،  طاّلب  ميان  از  چون 
تدريس كنند، اندك اند، اين كتاب هميشه دچار كمبود استاد است و البّته 
بماند،  باقي  گوناگوني  و  اين گستردگي  بر  كتاب همچنان  محتواي  اگر 

تدريس كتاب، ورزيدگي خاّصي مي طلبد.

نتيجه و پيشنهاد
به عقيدة نگارنده، از آنجا كه اكنون اين درِس شريف در پاية ششم 
تدريس مي شود و مخاطبان اين كالس، با مقّدمات ورود به دنياي نگارش 
در دورة راهنمايي و دبيرستان آگاهي پيداكرده اند، بايستي بيشتر بر نوشتن 
تأكيد ورزيد و طاّلب عزيز را با شيوة نگارِش مقاله و نقد آشنا كرد؛ و از 
تا پنجم( و محتواي  آنان خواسته شود مباحث دستور زبان)از درس دوم 

درسهاي هفتم تا بيست و نهم را در نوشته هايشان به كار گيرند.
همچنين براي دستيابي به هدف پيش گفته، پيشنهاد مي شود درسهاي 
سي و سوم)ترجمه(، سي و پنجم)پايان نامه نويسي(، سي و هفتم)پيشينة 
زبان فارسي و گونه هاي ادبي(، سي و هشتم)آشنايي با زبان شناسي(، سي 
و نهم)اصطالحهاي ادبي(، درس چهلم)سبكها و مكتبهاي ادبي( به عنوان 
مطالعة آزاد در نظر گرفته شود و استاداني كه براي اين درس در نظر گرفته 
مي شوند، بايد آشنا به مباحث دستوري قديم و جديد، اهل قلم و نوشتن 

و صاحب اثر باشند.
پی نوشت ها:

رشتة  كارشناسي ارشد  پاياني  ترم  دانش پژوه  و  علمّيه  حوزة  دانش آموختة  آسه،  جواد   .*
علوم قرآن و تفسير.

1. ر.ك: ناتل خانلري، پرويز؛ زبان شناسي و زبان فارسي، صص 215-213.
2. مشّخصات كامل اين اثر، به اين قرار است:

آيين  و  پارسي  ادبّيات  قلمرو  در  درس  چهل  قلم،  باِل  بر  سّيدابوالقاسم؛  حسيني)ژرفا(، 
نگارش، چ ششم، قم، انتشارات ظفر، 1384.

3. ر.ك: بر بال قلم، صص 24-21.
چنين عمل شده است. مشّخصات  خيال انگيز  ِكلك  در مجموعة سه جلدي  چنان كه   .4

كامل اين اثر، به اين قرار است:
بصيريان، حميد؛ ِكلك خيال انگيز ادبّيات فارسي)1(، چ 3، قم، مركز نشر هاجر، 1384.
بصيريان، حميد؛ ِكلك خيال انگيز ادبّيات فارسي)2(، چ 3، قم، مركز نشر هاجر، 1384.
بصيريان، حميد؛ ِكلك خيال انگيز ادبّيات فارسي)3(، چ 4، قم، مركز نشر هاجر، 1386.

كتاب مزبور براي حوزه هاي علمّية خواهران تدوين شده است.
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نغز اخالقي
ناروا، به تن  * دستي كه سخاوت نمي داند، شاخه اي خشكيده است كه به 

هستي چسبيده است.
* 124 هزار پيامبر شهادت دادند كه تربيت انسان، سخت است؛ سخت.

* انسانهاي كوچك با بلوغ به تكليف مي رسند و انسانهاي بزرگ با انجام دادِن 
تكليف به بلوغ مي رسند.

* انسانها، اگر به بهايي بينديشند كه براي رسيدن به آرزوها مي پردازند، بر 
بسياري از آرزوها خّط خواهندكشيد.

* فرصت فروشان، زيان كارترين انسانهايند؛ ديگران، كاال مي بازند و اينان، 
هستي.

* هر كه در جهان نمي گنجد، انسان است.
مرتفع  كوه هاي  از  كه  چشمه  مثل  است؛  بزرگ  روحهاي  ارمغان  اشك،   *

مي جوشد.
فقط  مي كنند  فكر  كه  مي شوند  مرتكب  كساني  را  اشتباهات  بزرگ ترين   *

ديگران اشتباه مي كنند.
* ابرهاي عقيم، شلوغ ترين و پُر سر و صداترين ابرهاي آسمان اند! ابرهاي 

بارور، ساكت اّما رسول ُرستن و شكفتن اند.
* مثل آب باشيم كه در عبور خود از خاك، سهمي به زمين مي بخشد و سهمي 

به آسمان.






