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از کارکردهـای بنیادیـن انقـالب اسـالمی در هموار کردن مسـیر جهانی شـدن 
حـوزه، گشـودن فرصت هـا و افق هـای جهانیـت در پیـش روی حوزه اسـت. با رخ 
دادن انقـالب حجـم گسـترده ای از پرسـش ها و انتظارهـای نو در مقابـل حوزویان قرار 
گرفـت. ظرفیت هـای علمـی و بینشـی دینی حوزه علمیه آن قدر زیـاد بود که حوزه علمیـه علی رغم چالش انگیز 
بـودن ایـن مسـیر امـا در تعامـل بـا این چالش هـای فراروی نظـام و انقـالب و اقتضاهای توسـعه و نهضت جهان 
اسـالم دسـت به کار شـد؛ در خـود بازنگری هـای وسـیعی کـرد و طرح هـای تحـول بسـیاری را پیش نهـاد: از 
آغازیـن گام هـای حرکـت انقـالب بـا ورود حضرت امام خمینی که به اصالح و سـاماندهی حـوزه و فراخوان 
بـه بازسـازی نگرش هـا و بینش هـای عالمـان و مراجـع و طـالب حوزه انجامیـد و آن گاه اکنون کـه طرح جامع 
تحـول مقـام معظـم رهبری در این مراحل حسـاس و تعیین کننده مطرح می شـود. براثر این تحوالت و مناسـبات 
حـوزه بـا عرصه هـای سیاسـی و اجتماعـی و حتی تمدنی در سـطح ملی)انقالب اسـالمی( و جهان اسـالم و بلکه 

بین الملـل دسـت وپنجه نـرم کرد.
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جهانـی بـودن و انسـان گرایی از ذاتیات دین 

اسـالم اسـت. نهـادی کـه متولـی و متصـدی 

دیـن اسـت در عالی تریـن سـطوح بایـد رویکـرد 

جهانی داشـته باشـد. سـخن از جهانی اندیشـی 

و جهان گرایـی در محافـل ما کم وبیش هسـت. 

مدیـران و روحانیـان و کارشناسـان نیـز همه جا 

ازاین گونـه ضرورتـی کمابیـش سـخن گفتـه و 

می گوینـد، امـا بایـد پذیرفـت در میـداِن عمـل، 

شـاید بـه خاطـر کم توجهـی بـه مقتضیـاِت 

منطقـِی چنیـن مطالبـه و غایتـی، محصـوالت 

انسـانی و فرهنگـی و علمـی حوزه هـای علمیـه 

بـا شـاخص ها و مختصـات جهانی اندیشـی و 

جهان گرایـی سـنخیت زیـادی ندارنـد.

بخـش مهمـی از ایـن نقصـان بـه ادبیـات و 

گفتمان هـای حاکـم بـر نخبـگان و متولیـان و 

مرجعیت های اصلی دینی و حوزه ای برمی گردد 

کـه ضمـن تأکید بر روندهای روبه رشـد و بالنده 

حـوزه علمیـه و قدرشناسـی از همـۀ فعـاالن و 

مدیـران و تحول خواهـان ایـن نهـاد، ناگزیـر 

بایـد بـا خیرخواهـی و خوش نیتـی و باهـدف 

اصـالح و بالنده سـازی و تحقـق عینـی و واقعی 

جهانی اندیشـی در سـطح تفکـر و جهان گرایـی 

در سـطح کنـش، بـرای بـاال بردن 

سـهم محصـوالت و منابـع دینی 

و حـوزه ای در جهـان معاصـر، 

بی پـرده و بـدون خودسانسـوری 

فضای فعلی را نقد و بررسـی کرد 

و تحلیلـی راهبـردی پیش نهـاد.

ضعِف  دست کم،  و  فقدان 

بینش جهانی در عرصه معرفتی 

و نیز مدیریتی و فرهنگی حوزه علمیه باعث 

شده است که از آسیب ها و تبعات آن هم بی خبر 

باشیم و فکر کنیم همه چیز خوب پیش می رود. 

این آسیب ها در حوزه های تخصصی دانشی 

است.  مشهود  کاماًل  ما  کنشی  و  بینشی  و 

بررسی های مسائل و موضوعات تخصصی غالبًا 

به دور از شناخت عمیقی از چرخه جهانی دانش 

و مطالعات صورت می گیرد. اگر در جریان و 

سریان گفتمان های علمی خود به طور فنی و 

تکنیکی فکر کنیم با درون گرا بودن و بسته 

بودن چرخه های فکری خود مواجه خواهیم 

شد.

جهانیـت  و  جهانی اندیشـی   ضـرورت 
علمیـه حـوزه 

انسـان امـروز مقهـور جریان هـای جهانـی 

وضـع  ایـن  بـا  هـم آوردی  از  پرهیـز  اسـت. 

جهانی شـدگی انسـان را از تیروترکش هـای آن 

مصـون نمـی دارد. حوزه های علمیـه با مفاهیم 

و دانش هـا و انسـان هایی کـه می سـازد و از 

گردونـه منابـع انسـانی خـود به جامعـه تحویل 

می دهـد هـم از این وضعیت اسـتثنا نیسـتند.

»عبدالوهـــاب  قـــول  بـــه 

ـــوف  ـــر و فیلس ـــیری« متفک مس

ــان در  ــری، انسـ ــته مصـ برجسـ

ـــا  ـــدارد؛ ی ـــا راه ســـومی ن عصـــر م

ـــد  ـــا بمان ـــد ت ـــت کن ـــد مقاوم بای

یـــا اگـــر فاصلـــه گیـــرد ناگزیـــر 

حوزه هـــای  بمیـــرد.  بایـــد 

علمیـــه یـــا بایـــد جهانـــی 

انسـان گرایی  و  بـودن  جهانـی 
اسـت.  اسـالم  دیـن  ذاتیـات  از 
متصـدی  و  متولـی  کـه  نهـادی 
دین است در عالی ترین سطوح 
داشـته  جهانـی  رویکـرد  بایـد 
باشـد. سـخن از جهانی اندیشـی 
مـا  محافـل  در  جهان گرایـی  و 

هسـت.  کم وبیـش 
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شـــوند و یـــا بـــا مـــرگ مواجـــه 

شـــوند. اگـــر تولیـــدات علمـــی 

ـــت  ـــه جهانی ـــوف ب ـــا معط آن ه

ـــد  ـــی تولی ـــب جهان ـــا مخاط و ب

ــه های آن  ــردد آن گاه اندیشـ نگـ

ـــد  ـــت خواه ـــرده و بی خاصی فس

شـــد. ایـــن امـــر بـــه حقانیـــت 

ـــدارد؛  ـــی ن ـــا ربط ـــالن آن ه و بط

مگـــر هـــر حـــرف و مبنـــای حـــق 

ــرار  ــل قـ ــای عمـ ــد و مبنـ ــتی می مانـ و درسـ

می گیـــرد؟ امـــروزه مســـلمانان در دیـــن 

خـــود بـــر حقنـــد امـــا کارآمـــدی الگوهـــای 

فقاهتـــی یـــا اجتماعـــی یـــا کالمـــی آن هـــا 

در عرصه هـــای مختلـــف وضعیـــت مطلوبـــی 

نداشـــته و دســـت آورد اجتماعـــی و سیاســـی و 

ـــه  ـــد. ایـــن امـــر ب ـــل دفاعـــی ندارن فرهنگـــی قاب

ـــدارد بلکـــه بـــه شـــرایط  حـــق و باطـــل ارتبـــاط ن

ـــای  ـــا فراینده ـــه ب ـــط اســـت ک ـــی مرتب اجتماع

دانشـــی مـــا پیوســـتگی خوبـــی نـــدارد.

»مالـک بـن نبـی« همیـن حرف »مسـیری« 

را دربـاره گریزناپذیـری ورود بـه عرصـه تمـدن 

می زند. او معتقد است: چالش اصلی ما امروزه 

موضـوع تمـدن اسـت.1 اگـر تمدنی فکـر نکنیم 

و بـرای رشـد بینـش تمدنـی خود فکـری نکنیم 

از گردونـه حـذف می شـویم. سـپس می افزایـد 

کـه منظـورش ضـرورت »فّعالّیـت«2 و کارآمدی 

»عقیده هـا و باورهـا« در عرصـه اجتماعـی و 

سیرورت و صیرورت انسانی است. اگر اعتقادی 

درسـت هـم باشـد امـا فعـال نباشـد و نسـبتی 

بـا تمـدن نداشـته باشـد خامـوش می شـود. 

اعتقـادات صحیـح لزومـًا کارآمد 

و پاسـخ گو هـم هسـتند. البتـه 

شـرایط عینـی و اقتضایـی بـرای 

تحقـق مقاصـد و غایـات آن هـم 

ضـروری اسـت. صرفـًا ایده هـای 

درسـت بـه تحـول در قلمروهای 

مختلـف نمی انجامنـد.

جای جـــای  در  »مالـــک« 

کارهایـــش روی ایـــن نکتـــه 

تأکیـــد دارد کـــه کلیـــت جامعـــه را بایـــد 

ـــبات  ـــدن و مناس ـــوی تم ـــه س ـــرد ب ـــت ک هدای

ـــم در  ـــی  ه ـــه عل ـــر ن ـــانی و اگ ـــر انس بزرگ ت

جنـــگ صفیـــن در مقابـــل معاویـــه پیـــروز نشـــد. 

ایـــن بـــه تعبیـــر »بـــن نبـــی« شکســـت، ســـرآغاز 

فروپاشـــی تمـــدن اســـالمی بـــه شـــمار مـــی رود. 

ـــل  ـــض و کام ـــق مح ـــی، ح ـــاد او عل ـــه اعتق ب

ـــی  ـــا شکســـت تمدن ـــه باطـــل، ام ـــود و معاوی ب

ـــروز  ـــا ام ـــد. ت ـــلمانان ش ـــب مس ـــختی نصی س

ـــی  ـــه عل ـــت جبه ـــای شکس ـــوز هزینه ه ـــا هن م

ــد  ــات چنـ ــم. انحرافـ ــن را می پردازیـ در صفیـ

ــا و  ــی ارزش هـ ــلمانان و فروپاشـ ــرن مسـ قـ

ـــی  ـــه تاریخ ـــان از آن نقط ـــی آن ـــاختار تمدن س

آغـــاز شـــد.3  انقـــالب اســـالمی، بزرگ تریـــن 

ـــه  ـــت در اندیش ـــوم امام ـــی مفه ـــق خارج تحق

شـــیعی در قـــرن ماســـت کـــه نگـــه داری آن 

ــت.  ــی اسـ ــدس و الهـ ــزرگ، مقـ ــالتی بـ رسـ

صیانـــت از انقـــالب در بخش هـــای نرم افـــزار 

ـــاد  ـــده نه ـــر عه ـــی اش ب ـــی دین ـــام معرفت و نظ

ـــه  ـــالب اســـالمی آین ـــه اســـت. انق حـــوزه علمی

ـــراروی  ـــای ف ـــرای چالش ه ـــی ب ـــزرگ و صادق ب

بــرای  و  نکنیــم  فکــر  تمدنــی  گــر  ا
خــود  تمدنــی  بینــش  رشــد 
گردونــه حــذف  فکــری نکنیــم از 
ــه  ــد ک ــپس می افزای ــویم. س می ش
منظــورش ضــرورت »فّعالّیــت« و 
باورهــا«  و  »عقیده هــا  کارآمــدی 
در عرصــه اجتماعــی و ســیرورت و 

اســت.  انســانی  صیــرورت 
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دینـــی حوزه هـــای علمیـــه اســـت. ایـــن 

انقـــالب بـــا دســـت اندازها و موانـــع بســـیار 

بزرگـــی در عرصه هـــای تئوریـــک و نیـــز 

عملـــی از طـــرف نظام هـــای بـــزرگ جهانـــی 

و مکاتـــب فعـــال و مقتـــدر دســـت وپنجه 

بـــا  نـــرم می کنـــد. حوزه هـــای علمیـــه 

ــه و  ــاله های عملیـ ــد رسـ ــیر تولیـ ــه سـ ادامـ

صـــدور فتـــاوای فـــردی و ســـنتی گرهـــی از 

مشـــکالت بنیادیـــن انقـــالب در عرصه هـــای 

و  چالش هـــا  نمی کنـــد.  بـــاز  مختلـــف 

معضـــالت اجتماعـــی و اقتصـــادی و سیاســـی 

و فرهنگـــی مـــردم مســـلمان داخـــل و خـــارج را 

ـــت ها و  ـــروزه گسس ـــرد. ام ـــد ک ـــرف نخواه برط

ـــه  ـــی ک ـــی اجتماع ـــری و عین ـــای نظ بحران ه

رویکـــردی جهانـــی دارنـــد بـــه خاطـــر ناکارآمـــدی 

ـــدون  ـــاد ب ـــد اجته ـــنتی در فراین ـــیوه های س ش

ـــد. خـــوف آن مـــی رود کـــه ایـــن  پاســـخ مانده ان

ــی در  ــزی و انقالب هراسـ ــه دین گریـ ــد بـ رونـ

ـــارزه  ـــی مب ـــه اصل ـــد. جبه ـــم بینجام ـــل ه داخ

ــای داخلـــی  ــا جریان هـ ــان بـ علمـــی حوزویـ

ــی و  ــف داخلـ ــای مخالـ ــت. گفتمان هـ نیسـ

ــه داران  ــانه های داخلـــی دنبالـ ــدان رسـ منتقـ

ــدون  ــواًل بـ ــد. اصـ ــزرگ جهانی انـ ــب بـ مکاتـ

تعامـــل فکـــری آزاد و جـــدی حـــوزه بـــا جهـــان، 

امـــکان تصـــدی و رصـــد و مواجهـــه وجـــود 

نـــدارد.

کامـاًل  جهـان  پدیده هـای  نمانـد  ناگفتـه 

جهانی انـد. حتـی انسـان عصر ما جهانی اسـت. 

هویـت و ماهیـت و منابـع تغذیـه او و وسـایل 

و تکنولـوژی حیـات او کامـاًل جهانی انـد. ایـن 

جهانیـت انسـان و فرهنـگ و مـزاج و اندیشـه 

را  رویکردهـای محدودسـاز و فروکاهنـده  او 

برنمی تابـد؛ ادبیـات جهانـی می طلبـد، حتـی 

در عرصـه فقاهـت و اعتقـادات و اخـالق. جوان 

ایرانـی در دورتریـن مناطـق ایـن کشـور روزانـه 

از راه شـبکه های اینترنـت و وسـایل ارتبـاط 

شـبکه های اجتماعـی بـا ارزش هـا، هنجارهـا، 

و  ایده هـا  فرضیه هـا،  ساختارشـکنی ها، 

ایسـم های جهـان بمبـاران اطالعاتی می شـود. 

بـا چنین کسـی نمی تـوان با ادبیـات تاریخی و 

محلـی و بومـی محـض روبه رو شـد. ما با چنین 

انسـانی راهـی نداریـم جـز اینکـه متـاع خـود را 

بـا مراعـات ادبیـات مشـترک و مطابـق فهـم و 

مـزاج او عرضـه کنیـم. ایـن همان کار سـخت و 

نشـده ای اسـت کـه مهارتـی در آن نداریـم.

 واکاوی مفاهیم مرتبط
حوزه هــای علمیــه در برابــر پدیــده مهندســی 

شــده و کامــاًل مرتبــط بــا جریان هــای تمدنــی 

جهان شــمولی  یــا  جهان گرایــی  نــام  بــه 

)globalism/ العولمــة( رســالت ســنگینی بــر 

دوش دارد و وظیفــه ای ســترگ را بایــد بــه 

انجــام برســاند و پذیرفتــه نیســت در برابــر آن 

ــا در  ــور م ــا منظ ــد، ام ــل باش ــا غاف ــل ی منفع

این جــا از جهانــی بــودن ورود بــه ایــن بحــث 

نیســت. اگــر بــه مختصــات انســانی و جهانــی 

اندیشــه اســالمی توجــه کنیــم بــه زودی 

نقــش  بــه  بســنده کردن  کــه  درمی یابیــم 

دفــاع از فرهنــگ بومــی و محلــی در برابــر 
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توفان هــای جهانی شــدگی واکنشــی بیــش 

ــی  ــش جهان ــل چال ــه ح ــی ب ــت و کمک نیس

ناشــی از ایــن پدیــده نمی کنــد.

مهم ترین تفاوت جهانی شدن و جهانی بودن 

در همین است که پدیده فعلی جهانی شدن و 

جهان گرایی برنامه ای هدایت شده و مرتبط با 

طراحی های قدرت ها و امپراتوری های بزرگ 

در غرب برای سلب اراده فرهنگی جهان های 

و...(  آفریقایی  عربی،  )اسالمی، شرقی،  دیگر 

و  فکری  الگوهای  قهری  تحمیل  سپس  و 

سبک های زندگی لیبرالیستی و کاپیتالیستی 

و تحقق ها آن ها در عرصه های هنری و فرهنگی 

و اجتماعی بر آن ها در راستای تسهیل حرکت 

سیل آسای غرب تمدنی به عمق دیگر عالم های 

زمین است.

از طرفی، چون مزاج فرهنگی و مبانی و اعراف 

و آیین هـا و هنجارهـا و مفاهیـم بینشـی دیگر 

عالم هـای زمیـن به راحتـی پذیـرای شـبیخون 

و  غـرب  نیسـت  جهانی شـدن 

به ویـژه امریکا با وحشـیانه ترین 

مبـاح  و  تعاملـی  شـیوه های 

و  جـرم  و  جنـگ  هـر  کـردن 

جنایتـی دسـت بـه سـالخی و 

ویرانگـری در مسـتعمرات خـود 

جهانـی  جنگ هـای  می زنـد. 

اول و دوم سـرآغازهای خونینـی 

بـرای چنیـن برخـوردی بـوده و 

معـادالت  اسـتقرار  بـا  سـپس 

جهـان به سـود غـرب، اسـتعمار 

کهنه با حرکتی حسـاب شـده در 

صـورِت مکاتـب اقتصـادی و فرهنگی و دینی و 

سیاسـی ـ اجتماعی لیبرالیسـتی یکه تاز میدان 

شـد و با اقتدار و سـلطه سـبک زندگی و فکر و 

تمـدن خـود را بـر همه جـا مسـلط کـرد.

مجدد به خاطر اهمیتی که این تذکر دارد، 

باید یاد آوری شود که حوزه های علمیه بایست 

و  آگاهی  به  هم  پدیده هایی  چنین  برابر  در 

کارشناسی و مطالعات نوین مسلح باشد و هم 

با برنامه ریزی در مواجهه با آن به رویکردی 

راهبردی و کاماًل کارآمد برنامه داشته باشد. اما 

سخن این نوشتار در این جا ورود به جهانی شدن 

و رسالت حوزه نیست و به همین مقدار در توجه 

دادن به آن اکتفا می کنیم.

در برابـر چنیـن مفهـوم و بارهای معنایی آن 

امـا جهانـی بـودن در صدد تحمیل هیچ مدلی از 

تفکر فلسـفی و اجتماعی نیسـت. اصواًل جریان 

کلـی حـوزه علمیـه مبتنـی بـر نظریـه امامـت و 

هدایت انسـان و جهان اسـت. جریانی دو سویه 

و کامـاًل اختیـاری اسـت. طـرح 

نیسـت.  حاکمیتـی  و  دولتـی 

حاکمیت هـای  و  دولت هـا 

متکـی بـر کانون هـای معرفتـی 

دینـی هم باید در مسـیر فلسـفه 

جهانـی و انسـانی اسـالم حرکت 

کننـد. البتـه ایـن جهانـی بـودن 

و جهانـی اندیشـی در سـیر کلـی 

تولیـد اندیشـه و گفتمان هـای 

فکری و عملی و در روند و فرایند 

کلـی تولیـد نظریـه و نظـام آثـار 

عمیقی بر جای خواهد گذاشـت. 

کارآمـد در  سـاختار جهان منـد و 
افق هـای فراملـی چیـزی نیسـت 
کـه بـا توسـعه مدل هـای بومـی و 
تاریخـی فعالیـت علمی و فرهنگی 
قابـل تحقـق باشـد و سـاختارهای 
بـا  نسـبتی  علمیـه  حـوزه  کنونـی 
ندارنـد.  جهانـی  رسـالت های 
زیرسـاخت های ایـن سـاختمان 
بـرای بناهـای کامـاًل بومـی اسـت. 
و  ظرفیـت  زیرسـاخت ها  ایـن 
بناهـای  و  سـاختارها  تحمـل 
نـدارد. را  معاصـر  جهـان  مناسـب 
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از رهگـذر آن، کارآمـدی علـوم و نظریه هـای 

برآمـده از آن هـا در پهنـه جهانی و گسـتره هایی 

فراخ تـر از قلمروهـای سـنتی اندیشـه دینـی 

جلـوه خواهـد کرد.

در مفهـوم مـورد بحـث و بررسـی مـا در ایـن 

نوشته، منظور از جهانی بودن و جهانی اندیشی 

رجـال و علمـا و نخبـگان حوزه هـای علمیـه، در 

تعامـل و تعاطـی بـودن با جهان و مسـائل آن و 

نیـز شـناخت های پیشـینی از آن چـه در پهنه ها 

و قلمروهـای جهانـی در عرصه هـای علمـی و 

عملـی در حـال رخ دادن اسـت و البتـه لحـاظ 

ایـن کارشناسـی ها و شـناخت ها در فرایندهای 

تولیـد اندیشـه و نظریـه و تحلیـل و نیز مسـلط 

شـدن به مهارت های حرکت میدانی و ارتباطی 

بـا جهان اسـت.

و  ســاختارها  و  برنامه هــا  قلمــروی  در 

محصــوالت و تولیــدات فرهنگــی و علمــی 

حوزه هــای علمیــه نیــز جهانــی بــدون بــه 

معنــای انســجام و هماهنگــی آن هــا بــا 

ــف و  ــان مختل ــق و مخاطب ــای مناط اقتضاه

هم گرایــی و عقالنیــت آن هــا در ارتبــاط بــا 

نیازهــا و چالش هــا و اقتضاهــای دنیــای 

متکثــر و متنــوع از نظرهــای مختلــف اســت. 

بینــش جهانــی داشــتن باعــث می گــردد 

کــه فرآورده هــای حوزه هــای علمیــه بیــش 

ــه  ــی و ب ــات تاریخ ــل مناقش ــه حاص از این ک

عبارتــی دیالــوگ بــا تاریــخ باشــد نتیجــه درک 

ــت. ــر اس ــای عص ــه و نیازه ــتی از زمان درس

و در سـطح و مرحلـه سـوم، جهانـی بـودن 

سـاختارها و سـازمان ها و مدیریت های حوزوی 

اسـت. در ایـن بعـد هـم به طـور طبیعـی هـدف 

اصلـی ایـن نوشـته ایـن اسـت کـه سـازمان ها 

و مدیریت هـای سـازمانی و سـاختاری حوزوی 

به گونـه ای از درک و دریافـت و آگاهـی جهانـی 

و جهانـی بـودن بهره منـد گردنـد کـه مراحـِل 

فرایندهـا، بـه ترتیـب از شـناخت و کارشناسـی 

منطقه ای و جهانی تا تولید و ساختن اندیشه ها 

و محصـوالت تـا توزیـع و عرضه و ترویج و نشـر 

آن هـا برنامه ریـزی و اجـرا گـردد. طبیعی اسـت 

کـه چنیـن چرخـه ای بـه سـازمان ها و الگوهای 

مدیریتـی و سـاختارهای خـاص و کامـاًل از 

قبـل بررسـی شـده ای نیازمنـد اسـت. شـاید از 

مهم تریـن شـاخص های چنیـن سـازمان ها و 

مدیریت هایـی ضـرورت حضـور فهـم و مطالعه 

راهبـردی اسـت کـه در جـای خـود به آن اشـاره 

تفصیلی تـری خواهـد شـد.

ناگفته نماند سـاختار جهان مند و کارآمد در 

افق هـای فراملـی چیـزی نیسـت که با توسـعه 

مدل هـای بومـی و تاریخـی فعالیـت علمـی و 

فرهنگی قابل تحقق باشد و ساختارهای کنونی 

حـوزه علمیـه نسـبتی بـا رسـالت های جهانـی 

ندارنـد. زیرسـاخت های ایـن سـاختمان بـرای 

بناهـای کامـاًل بومـی اسـت. این زیرسـاخت ها 

ظرفیـت و تحمل سـاختارها و بناهای مناسـب 

جهـان معاصـر را ندارد.

جهانی بودن و جهانی اندیشـی مانند انسانی 

بودن و عقالنی بودن و مانند قرآن مکی اسـت. 

آن را باید در زیرسـاخت و زیربنا کار گذاشـت نه 

روبنـا. از قضـا آجرهـای روبنایـی و رنـگ و روی 

ظاهـر و قواعـد و ضوابـط عملـی و کامـاًل عینی 



59
13

97
یز 

 پای
ن و

ستا
 تاب

   
رم

چها
م و 

سو
ره 

شما

می توانـد و شـاید بایـد واجد رنـگ و اقتضاهای 

بومـی و محلـی باشـد. زیرسـاخت اسـالم و 

فقـه اسـالمی و دیگـر علـوم و رشـته ها و حتـی 

زیرسـاخت نبوت و امامت اسـالمی سـوره های 

مکـی اسـت. از ایـن رو برخـی از جهانی گراهای 

جهـان اسـالم راز اصلـی جهانیـت اسـالم را در 

قـرآن مکی جسـت وجو کرده اند. اما نکته اصلی 

این اسـت که جهانی اندیشـی و جهانی بودن از 

ذاتیـات مبنایـی و پایـه اسـالم اسـت و چیـزی 

نیسـت کـه بعـد بـه مـرور زمـان اندیشـه های 

بومـی و سـاختارهای بومـی و غیـر جهانـی را 

بـه سـمت جهانـی بـودن سـوق بدهیـم. از ایـن 

رو، جهانی اندیشـی و جهانیـت مانند انسـانیت 

اسـالمی از آغـاز در بن مایه هـای اصلی اندیشـه 

و روش فهـم و تفکـر اسـالمی وجـود دارد.

بر این اساس، گفتنی است جهانی اندیشی 

در برخی از مراحل و مبانی اش مانند فلسفه ای 

حوزوی  مناهج  و  روش ها  می تواند  جدید 

را از ریشه دستخوش تحول و نوسازی کند. 

نامه های گران سنگ مقام معظم  به مناسبت 

رهبری به جوانان اروپایی )نامه یکم و دوم( 

تالش شد مطابق با مختصات اسالم شناختی 

را  منابعی  نامه ها  آن  در  ایشان  تأکید  مورد 

بیابیم، اما متأسفانه تقریبًا همه به این نتیجه 

رسیدیم که باید این منابع االن نوشته شود. 

چنین منابعی که مبتنی بر خصوصیت جهانی 

و مطابق درک و دریافت انسان جهانی و رها 

باشد  آن  امثال  و  ایدئولوژی  از قیدوبند های 

دردست نیست.

به راسـتی نسـبت فقه و لیبرالیسـم چیست؟ 

آیـا نفـی مطلـق اسـت؟ یعنـی فقـه اسـالمی و 

کالم اسـالمی مطلقـًا لیبرالیسـم را رد می کنـد؟ 

لیبرالیسـم به مثابـه کتـاب مقـدس اندیشـه 

انسـان غربی و حاصل چندصدسـال مبارزه آنان 

با سـلطه کلیسـا و دوران سـیاه هیمنه جهالت 

کلیسـایی و اسـتبداد دینـی در قـرون وسـطی 

اسـت. ایـن مکتـب به مثابـه نقطـه اوج رهایـی 

انسـان در غرب اسـت. آیا می شـود به راحتی آن 

را ویـران کـرد و نادیـده گرفـت؟ برفـرض کسـی 

بتوانـد آن را نفـی مطلـق کنـد و بالجمله همه را 

نادیـده بگیـرد امـا مگر انسـان غربی را می شـود 

به سـمتی سـوق داد که مفاهیم آزادی را در آن 

در قامـت کرامتـی کـه از لیبرالیسـم حس کرده 

به او ارزانی کرد؟ همین طور اسـت دموکراسـی 

و دیگـر مکاتـب فکـری و عملـی و اجتماعی در 

غرب. متأسـفانه در غیاب فعالیت و ناکارآمدی 

جریان هـای دینـی و نیز ضعـف نظریه پردازی و 

فقـر ارتبـاط بـا جهان و انسـان در نهاد روحانیت 

در طـول قـرون گذشـته عمـاًل در جهـان معاصر 

مـا به ویـژه در جهـان غـرب کـه سـوق دهنـده 

مفهوم هـا و نظریه هـا و سـاختارهای جهـان 

معاصـر مـا شـده اسـت، دیـن و اندیشـه دینـی 

به عنـوان عنصـر اصلی عقب ماندگـی و خرافات 

اگـر تثبیـت نشـده باشـد دسـت کم به عنـوان 

بـاوری خصوصـی و نامربـوط بـه علـم و عینیت 

جامعـه و بشـر معرفی شـده اسـت.

ایـن نکتـه را از ایـن جهـت قـدری به تفصیل 

بیـان کردیـم تـا معلـوم شـود جهانیـت فکـر و 

نظریـه و انسـان حـوزوی چهـره اندیشـه ها و 

رویکردهـا و گفتمان هـا و پارادایم هـا را هـم 
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دسـت خوش تغییـر و تحـول خواهـد کـرد.

 حوزه و ضرورت توسعه قلمرویی رسالت
چـه بـا رویکرد دفاعی انفعالی در برابر تعرض 

بـه اسـالم و مقدسـات آن، چـه با رویکـرد فعال 

و ترویجـی عرضـه اسـالم بـه جهـان، در هر حال 

رسـالت حـوزه علمیـه فراتـر از مرزهـای ملـت و 

مذهـب اسـت. تـا این جـا می تـوان ادعـا کـرد 

کـه مخالفتـی نیسـت. امـا در نسبت سـنجی 

میـان ایـن رسـالت فرابومـی و فرامحلـی کـه 

بـر شـانه های عالمـان سـنگینی می کنـد بـا 

اقتضاهـای جهان و حجم سـنگین چالش های 

فکری و کنشـی علیه مسـلمانان و دین اسـالم 

و محصوالتـی کـه در واقـع تولیـدات دانشـی و 

مهارتـی و تحول آفریـن حـوزه تلقـی می گـردد 

نسـبت منطقـی و قابـل دفاعـی وجـود نـدارد.

جریان های ضد  فعالیت های  ارقام  و  آمار 

دینی، غیر دینی، غیر اسالمی و غیر شیعی در 

عرصه جهانی با حجم محدود و کم برد و غالبًا 

بومی حوزه علمیه ارقام و اعداد دهشت انگیزی 

است. در عرصه رسانه ای حوزه علمیه ما فاقد 

هر نوع بازوی رسانه ای جهانی است. بخش های 

بسیار محدودی به زبان های غیر 

خبری  سایت  چند  در  فارسی 

بیرونی  مخاطب  بدون  غالبًا  و 

سرمایه هاست.  این  مهم ترین 

مجله ها، روزنامه ها، شبکه های 

ماهواره ای، سایت های قدرتمند 

شرکت های  تعیین کننده،  و 

تولید کننده برنامه های دینی و 

یا ضد دینی در جریان های رقیب آن قدر گسترده 

با همه فعالیت های بین المللی ما  است که 

قابل مقایسه نیست.

در حالی کـه همـه ترجمه های قـرآن کریم به 

زبان هـای دنیـا بـه بیـش از صدزبان نمی رسـد، 

کتـاب مقـدس مسـیحیان بـه بیـش از 3500 

زبـان دنیـا ترجمـه شـده اسـت. تقریبـًا بـه هـر 

زبانـی کـه چنـد هـزار نفر با آن سـخن می گویند 

کتـاب مقـدس را ترجمـه کرده انـد. آقـای دکتـر 

بـراده، نویسـنده مقالـه ای بـا عنـوان »دراسـة 

ترجمـات معانـی القـرآن الکریـم إلـی اللغـة 

ترجمه هـای  پیرامـون  اإلسبانیة« )پژوهشـی 

معانـی قـرآن بـه زبان اسـپانیایی( ضمـن بیان 

نسـبتًا مفصلـی از تاریـخ ترجمه هـای قـرآن بـه 

اسـپانیایی، بـه نکتـه عجیبـی هـم اشـاره کرده 

اسـت. او می گوید: مبشـران و مبلغان مسیحی، 

بـه هـر جـا وارد می شـدند ابتـدا کتـاب مقدس 

را بـرای آنـان ترجمـه می کردنـد. برخـی از ایـن 

و صرفـًا  نداشـتند  نوشـتاری  اصـواًل  زبان هـا 

گفتـاری بـوده کـه کشیشـان مسـیحی بـرای 

نوشـتن آن هـا حروفـی را اختـراع می کردنـد تـا 

بتواننـد متـن ترجمـه کتاب مقـدس به آن زبان 
را منتشـر کننـد!4 

شـاید هیـچ عنصـری جهانـی 

بـه انـدازه زبـان و ترجمه اهمیت 

نداشته باشد. تعیین کننده ترین 

عامـل تحقـق یـا عـدم تحقـق 

ایـن رویکـرد و رسـالت جهانـی 

وضعیـت زبـان و ادبیات اسـت. 

دراین بـاره مطالبـی بـه اجمـال 

در عرصه رسانه ای حوزه علمیه 
ما فاقد هر نوع بازوی رسانه ای 
جهانی است. بخش های بسیار 
غیر  زبان های  به  محدودی 
خبری  سایت  چند  در  فارسی 
بیرونی  مخاطب  بدون   

ً
غالبا و 

مهم ترین این سرمایه هاست.
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اشـاره می شـود.

ناکارآمـدی مـا در حـوزه زبـان و ادبیـات زنده 

جهـان باعـث ایـن شـده که مـا امروزه بـا پدیده 

نامبارکـی بـه نـام فقـر و فقدان متن و نوشـته و 

زبـان در تمـام دنیـا روبه رو باشـیم. اگر فرصتی 

باشـد در آینـده دربـاره ایـن موضـوع و ریشـه ها 

و عوامـل آن و نیـز راهکارهـای اصـالح مطالبی 

اشـاره می کنیـم. امـا در این جا به ذکر این نکته 

بسـنده باید کرد که تعریف فرایند جریان سـازی 

و گفتمان سـازی جهانـی برای هیچ اندیشـه ای 

بـدون زیرسـاخت های زبانـی ممکـن نیسـت. 

بلکـه ایـن خـأ توسـط رقبـا یـا جبهـه خصـم با 

تولیـد محصـوالت بـه زبان هـای زنده بر اسـاس 

مفاهیـم و تصـورات و نظریه های کاماًل تحریف 

شـده و تخریـب شـده پر خواهد شـد کـه نتیجه 

فاجعه بـار آن را می تـوان گمانـه زد. به راسـتی 

چـه نهـاد یـا مرکز یا بخشـی از حوزه های علمیه 

اسـالم و تشـیع بـه زبان هـای دیگـر را رصـد 

می کند و به دنبال اصالح و سـاماندهی اسـت؟ 

بـا کـدام سـرمایه زبـان دان و جهانی اندیـش؟ 

یهودیـت و حتـی جریان هـای  مسـیحیت و 

داخل جهان اسـالم از ما و کتب 

و مبانـی و مفاهیـم مـا چیزی به 

جهـان ارائـه می دهنـد کـه هیچ 

شـباهتی بـه مـا و اندیشـه های 

مـا نـدارد و مـا اصـواًل درگیـر این 

فاجعـه هم نیسـتیم.

همـه  این کـه  تصـور 

دانش هـای حـق نـزد ماسـت و 

بـس و دنیا بیاید و تحویل بگیرد 

هم تصور خام و سـاده انگارانه ای اسـت. توسعه 

قلمـروی رسـالت بـه همـراه خود مسـئولیت ها 

و بایسـته ها و اقتضاهایـی بـر شـانه های حـوزه 

می نهـد. علمیـه 

نهـاد حـوزه علمیه ناگزیر اسـت رسـالت خود 

را تـا مرزهـای خاتمیـت و رحمة للعالمین بودن 

اسـالم و محتـوا و رسـالت آن ارتقـا بدهـد. ایـن 

توسعه و ارتقا و بسط رسالت، شامل مرجعیت، 

فقاهت، قلمروی فقه و کالم و دیگر دانش های 

دینـی، تبلیـغ و هدایت فراگیر انسـان و جامعه 

بـا همـه رنـگ و بـو و مـزاج و فرهنـگ آن هـا 

می شـود. چنان کـه اشـاره شـد، پیش تـر چنین 

بازآفرینـی  لزومـًا مقتضـی  بسـط و پهنـه ای 

سـاختارها و روش هـای علمـی و اجتهـادی و 

تولیـد دانشـی هـم خواهد شـد. سـیر اجتهاد و 

فقاهـت در مرزهـا و قلمروهـای خاصـی بـوده 

اسـت. تحـوالت قرون اخیـر در عرصه بین الملل 

و نیز نوشدگی پرسش ها و شبهه ها و مسئله ها 

و نیز سـاختارهای زندگی انسـان و جهانی شدن 

مکتب هـا و مذهب هـای تـازه و چالش هـای 

خـاص دوران مدرنیسـم و پسامدرنیسـم باعـث 

شـده نظریه سـازی و نظام پـردازی 

معرفتی و عینیتی به روش سنتی 

ممکـن نباشـد. زمـان و مـکان دو 

عنصـر حیاتـی و اجتناب ناپذیر در 

فرایند و متدولوژی فهم و تفسـیر 

دیـن اسـت. امـروزه حتـی مفهوم 

مـکان و زمـان هـم جهانـی شـده 

است.

یــا  یــا مرکــز  به راســتی چــه نهــاد 
علمیــه  حوزه هــای  از  بخشــی 
زبان هــای  بــه  تشــیع  و  اســالم 
ــه دنبــال  دیگــر را رصــد می کنــد و ب
اســت؟  ســاماندهی  و  اصــالح 
و  زبــان دان  ســرمایه  کــدام  بــا 

؟ یــش ند نی ا جها
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از حـوزه در   انتظـار مسـلمانان و نسـل جـوان 
مواجهه با چالش های زمانه

شـاید لحن و ادبیات نسـل معاصر اسـالمی 

در تقابـل بـا حـوزه قـدری انتقـادی و تنـد تلقی 

شـود، اما این فضای انتقادی بیش از همه چیز 

ناشـی از سـه عامل است:

1. خاموشـی حـوزه علمیـه در برابـر امـواج 

و  فرهنگـی  و  فکـری  محصـوالت  خروشـان 

اجتماعـی و هنـری و انفعـال آن نسـبت به این 

موج هـای مختلـف، به گونـه ای که در بسـیاری 

از ایـن چالش هـا نسـل جدید احسـاس می کند 

دانشـگاه ها بهتـر از حوزه هـای علمیـه شـرایط 

زمانـه را درک کـرده اسـت.

جریان هـای  بـر  حاکـم  انتقـادی  روح   .2

جهانـی اندیشـه عامـل دیگـر چیرگـی ادبیـات 

انتقـاد بـر تعامـل بـا حوزه اسـت. بهتر اسـت به 

ایـن بعـد انتقـادی گفتمـان منتقد حـوزه کاری 

نداشـته باشـیم. آن را به حسـاب فضای لیبرال 

شـده جهانـی و ارج و اعتبـار ادبیـات و اندیشـه 

انتقـادی بگذاریـم.

از  مسـلمان  انسـان  انتظـار  باال رفتـن   .3

حـوزه علمیـه ایرانـی به طـور مشـخص ناشـی 

از پدیده هـای تحول سـاز و تاریخـی قـرن اخیـر 

ماننـد جریـان نهضـت عربـی و اسـالمی بـا 

رهبـری سـید جمال الدین اسـد آبـادی، انقالب 

مشـروطه و انقـالب اسـالمی ایـران بـه رهبـری 

حضـرت امـام خمینـی و ادبیـات سیاسـی و 

تمدنـی دینـی او و طـرح نظریـه کارآمـدی دین 

در عرصه سیاسـت و حاکمیت سیاسـی و دولت 

اسـت. البته این ارتقای انتظار از دین ناشـی از 

بازتـاب نظریه هـای انتقادی سـکوالرها نسـبت 

بـه فرضیه هـای دینـی در عرصـه اجتماعـی و 

سیاسـی هـم هسـت. البتـه چـه فرقـی می کند 

حـاال از کجـا آمـده باشـد؟ مهـم ایـن اسـت کـه 

جریـان اسـالم سیاسـی و اجتماعـی در معرض 

مطالبـه و انتظارهـای تازه اسـت. ایـن انتظارها 

را خـود او درسـت کـرده اسـت. درواقـع، انتظـار 

نسـل جوان ما از روحانیت مانند آینه ای صادق 

و زالل نمایـش دهنـده ادعاهایی اسـت که نهاد 

انقالبـی دینـی بـر اسـاس آن به دنبـال تحوالت 

سیاسـی و اجتماعی و تشـکیل حکومت برآمد. 

بنابرایـن بایـد بـا آن نرم و مالیم و با نگاه مثبت 

و خیرخواهانـه تعامـل کـرد و به دوراز هر انفعال 

و برخـوردی بـا تعمـق در درک شـرایط زمانـه به 

مطالبـات تـازه بشـر از دیـن اهتمـام ورزیم.

 جهانی اندیشـی و معاصـرت در نظریه پـردازی 
دینی

کسـانی کـه بـا نگرشـی حداقلـی بـه مفهـوم 

جهانـی بـودن، آن را در دایـره فعالیت هـای 

می کننـد  خالصـه  ارتباطاتـی  و  ترویجـی 

کـم نیسـتند. حـق ایـن اسـت گفتـه شـود کـه 

جهانی اندیشـی عامـل تعیین کننده فرایندهای 

اندیشـه و تولیـد نظریـه هـم هسـت. مکاتـب 

فکری واجد هیمنه و سـلطه بر جهان ما مدعی 

گسـتره جهانـی و فراگیـر و سـاختارهای کامـاًل 

انسـانی و طبیعـی در نظریه های خود هسـتند. 

منظور حقوق بشر، دموکراسی و آزادی سه رکن 

اصلی مکتب و فلسـفه فکری لیبرالیسـم است. 

در واقـع روح ایـن مثلـث را »بعـد انسـانیت« 
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قـرار داده انـد. بـه تعبیـر دیگـر، تالش آنـان این 

بـوده کـه بگوینـد این سـبک و دیانـت زمینی و 

متکـی بـر عقالنیت فیزیکی و مادی و تجربه گرا 

بهتریـن مـدل قابل تصور انسـان معاصر اسـت. 

ایـن معاصـرت و این زمانی بودن و نیز فراگیری 

و جهانیـت از ذاتیـات ایـن الگوهـای فکـری 

معرفی شـده اسـت.

در مقابـل، مکاتـب فکـری جهـان اسـالم 

گرفتـار خصوصیت هـا و خاصیت هـای بومـی، 

قومـی، مذهبـی، جغرافیایـی و ملـی و نـژادی 

تاکنـون از پـردازش و تولید اندیشـه های فراگیر 

جهانـی و قابـل عرضـه و رقابـت بـا نظریه هـا و 

دکترین هـای حاکـم بر انسـان و جامعه جهانی 

معاصـر بازمانـده اسـت. از مهم تریـن عوامـل 

ایـن ناکامـی بی توجهـی بـه عنصـر کارآمـدی و 

خالقیت و تعیین کنندگی در عینیت اجتماعی 

در چرخـه علـوم و دانش های دینی اسـت. هنوز 

هـم اسـتنادگرایی و اثبـات حجیـت شـرعی بـه 

روش های سـنتی مهم ترین شـاخصه ایده ها و 

افـکار حوزه هـای مختلـف فقه و اخـالق و کالم 

اسـت. طبیعی اسـت که چنین رویکردی اصواًل 

کاری بـه کارآمـدی و تـوان تغییردهـی میدانی 

و عینـی حیـات در اندیشـه ها و نظریه هـای مـا 

نـدارد. تضمیـن قدرت هـای رقابتـی در عرصـه 

فرهنگی به همان میزان که در عرصه اقتصادی 

و مـادی بـا اهمیـت اسـت در عرصه نرم و فکری 

و فرهنگی هم اهمیت دارد. ای بسـا، کارآمدی 

تعیین کننـده  نقـش  و  فرهنگـی  عرصـه  در 

آن در قیـاس بـا آن عرصه هـا از اهمیـت و 

سرنوشت سـازی بیشـتری هـم برخوردار باشـد.

اقتصـادی،  فرهنگـی،  متنـوع  پدیده هـای 

و  بردهـا  و  هویت هـا  اجتماعـی  و  سیاسـی 

جریان هـا و گفتمان هـا و دینامیک هـای کاماًل 

جهانـی پیـدا کرده انـد. ایـن مقولـه می توانـد و 

باید در روش شناسـی اندیشـه دینی لحاظ گردد.

پیداسـت کـه قـدرت تعامـل و گفت وگـوی 

فکری که در آینده به آن اشـاره ای خواهد شـد از 

عناصـر بـا اهمیـت تحقق ایـن معاصرت فکری 

در حـوزه دانشـی ماسـت. تحـوالت بنیادیـن 

در عرصـه روشـی و دانشـی بـدون گفت وگـو بـا 

انسـان و جهـان معاصـر بـه سـرانجام نخواهـد 

رسـید. اقتضـای توفیـق حوزه هـای علمیـه در 

تحقـق آرمان هـای دینـی خـود در عرصه جهانی 

کسـب قـدرت تعامـل و گفت وگـو بـا مراکز اول 

اندیشه سـازی و گفتمان سـازی اسـت.

 راهبردهای جهانی شدن
بی تردیـد، مقولـه جهانی اندیشـی و توسـعه 

حرکـت جهانـی حـوزه علمیـه از مقوله هـای 

راهبردی اسـت. همین شـاخصه راهبردی بودن 

ایـن امـر کافـی اسـت کـه ضرورت هـای وجـود 

بازوهـای رصـد راهبـردی جریان هـای جهانـی، 

شـناخت جریان هـای رقیـب، دشـمن و همسـو 

و هم گرا در حوزه علمیه امری مسـلم و روشـن 

تلقی گـردد.

متأسـفانه با این همه وضوح و ضرورت، اما 

در تمـام ایـن چهـار دهـه کـه از عمـر حوزه های 

پـس از انقـالب می گـذرد هنـوز هیـچ تالشـی 

بـرای تشـکیل مرکـزی بـا رویکـرد مطالعـات 

راهبـردی در حـوزه علمیـه دیـده نشـده اسـت. 
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چندبـار بـر ضـرورت ایـن امـر 

تآکیـد کرده انـد. سـال های اخیر 

هـم صراحتـًا مطالبـه کردنـد اما 

اگـر دوران فعلـی حوزه را اسـتثنا 

کنیـم در تمام دهه های گذشـته 

به خاطـر فقـدان رویکرد راهبردی 

در بخش هـای مدیریتـی چنیـن 

اتفاقـی نیفتـاده اسـت.

دســته بندی های  در 

می تــوان  مختلــف 

و  راهبردهــا  از  متنوعــی  مجموعه هــای 

ــاد  ــز نه ــل و نی ــن و بین المل سیاســت های دی

روحانیــت و حــوزه و بین الملــل را ســاماندهی 

ــش  ــه بخ ــه ب ــرای نمون ــا ب ــرد ام ــن ک و تدوی

مهمــی از ایــن راهبردهــا اشــاره می شــود کــه 

بــه مطالعــات راهبــردی منطقــه ای، جهانــی و 

اســت. مرتبــط  مخاطــب  جوامــع 

جهـان معاصـر مـا و به ویـژه جهان اسـالم در 

تب وتـاب تحـوالت بزرگـی قـرار گرفتـه اسـت. 

ایـن تحـوالت در تمـام عرصه هـای فرهنگـی، 

مشـاهده  سیاسـی  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 

می شـود. از آن جـا کـه طبیعـت ایـن حوزه هـا 

رویکـرد جهانـی اسـت، جریان هایـی در ایـن 

سرنوشت سـاز  و  تعیین کننـده  عرصه هـا 

شـده اند که مبتنی بر درک درسـت از حوزه های 

جغرافیـای سیاسـی و فرهنگـی هـر منطقـه، 

تدویـن یافته انـد و صـورت گرفته انـد.

مدیریـت  دسـت اندرکاران  نبـودن  بـه روز 

علمـی، آموزشـی، فرهنگـی و دیگـر بخش های 

حوزه هـای علمیـه و ناآگاهـی از 

معـادالت اصلـی و ریشـه های 

واقعـی آن  هـا در مناطق مختلف 

باعـث می شـود کـه محصـوالت 

انسـانی و محتوایـی  و منابـع 

و  عمـل  در  علمیـه  حوزه هـای 

عینیـت جوامع معاصر کارآمدی 

کمـی داشـته باشـند. در پـس 

بسـیاری از اذهـان ایـن مدیـران 

شـرایط  از  گرته بـرداری  نوعـی 

ایـران و تجربه هـای جاری در آن 

بـرای دیگر کشـورها صورت می گیرد. پیداسـت 

کـه ایـن امـر بـه ناهماهنگی و واگرایـی برنامه، 

نیـروی انسـانی و شـرایط و اقتضاهـای جهـان 

معاصـر می انجامـد.

خـأ کارشناسـی های منطقـه ای و میدانی و 

عینـی جهانی از بزرگ ترین موانع کارآمدسـازی 

جریان مدیریتی نهادهای دینی به شمار می آید. 

ایـن خـأ بـا تربیـت متخصـص جهان شناسـی 

بـا رویکـرد راهبـردی و بادرنظرداشـتن اهـداف 

و غایـات و مقاصـد اصلـی حوزه هـای علمیـه 

و تکیـه بـر مطالعـات کارشناسـی در عرصـه 

فرهنگی و اجتماعی و سـامان دادن رشـته های 

تخصصـی در خـود حوزه قابل پوشـش و اصالح 

است.

متأسـفانه مـا حتی اطالعـات نیمه دقیقی از 

جریـان کلـی دانـش در جهـان معاصر در دسـت 

نداریـم. نظریه پـردازان مـا مراکز یـا پایگاه هایی 

بـرای رصـد حرکـت کلـی نخبـگان و متفکـران و 

اندیشـمندان در حوزه هـای مختلـف علمـی و 

منظــور حقــوق بشــر، دموکراســی 
و آزادی ســه رکــن اصلــی مکتــب و 
فلســفه فکــری لیبرالیســم اســت. 
ــد  ــث را »بع ــن مثل ــع روح ای در واق
انســانیت« قــرار داده انــد. بــه تعبیر 
دیگــر، تــالش آنــان ایــن بــوده کــه 
دیانــت  و  ســبک  ایــن  بگوینــد 
عقالنیــت  بــر  متکــی  و  زمینــی 
تجربه گــرا  و  مــادی  و  فیزیکــی 
بهتریــن مــدل قابــل تصــور انســان 

معاصــر اســت.
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عملـی در دسـت ندارنـد. از ایـن رو حرکـت کلـی 

تولیـد اندیشـه و دیگـر فرایندهـای علمـی و 

عملـی در حوزه هـای علمیـه بـدون اطـالع از 

و  جهـان  در  مشـابه  مختلـف  وضعیت هـای 

دسـت کم در جهـان اسـالم بـه پیـش مـی رود.

 ضرورت هـای اجتناب ناپذیـر تحول در مفهوم و 
تطبیقات مرجعیت

حوزه های  زیرساختی  عناصر  مهم ترین  از 

با  آن قدر  امر  این  است.  مرجعیت  علمیه 

اهمیت است که احساس می کنم می شود آن 

را امامت صغری در عصر غیبت کبری نامید. 

پیداست که مرجعیت به عنوان نهاد و پایگاه 

بسیار تعیین کننده ای در بین تمام پدیده های 

حوزه علمیه نظیر ندارد. تأثیر در عمق توده های 

مسلمان، اعتبار و قداست دینی آن، اقتدار آن 

در انسجام بخشی به جریان اجتماعیـ  تمدنی 

جوامع و ایجاد نظم و نسق و پیوستگی مردم 

مسلمان را می توان از مهم ترین شاخص های 

اعتبار چنین موقعیتی به شمارآورد.

مرجعیـت  مقولـه  امـروزه 

مهم تریـن  در  جهـان  درسـطح 

و  دوسـت  اسـتراتژیک  مراکـز 

دشـمن مـورد تحلیـل و واکاوی 

قـرار می گیـرد. ده هـا پایان نامـه 

غربـی  کشـورهای  در  دکتـری 

مهم تریـن  از  مقالـه  ده هـا  و 

امریـکا  و  اروپـا  خاورشناسـان 

و  مرجعیـت  مقولـه  دربـاره 

حتـی مرجعیت هـای خـاص و 

الگوهای مشـخصی از آن سـامان یافته اسـت. 

در نتیجه مقوله ناشـناخته ای به شـمارنمی آید.

امـا بـا ایـن همه اهمیت، تاکنـون مطالعات 

روش هـا  خصـوص  در  عمیقـی  و  راهبـردی 

و  مرجعیـت  سـازوکارهای  و  برنامه هـا  و 

راهکارهـای توسـعه و تعمیـق و کارآمدسـازی 

آن در شـرایط مختلف رقم نخورده اسـت. هنوز 

هـم روح کلـی مرجعیـت بـا یـک نهـاد کارآمـد 

و بـروز و تعیین کننـده فاصلـه دارد. جهانیـت 

و  مفهـوم  و  سـاختار  در  جهانی اندیشـی  و 

الگوهـای مرجعیـت هـم می توانـد ایـن مقولـه 

را دسـت  خوش تغییـر و تحـول متناسـب بـا 

زمانـه بنمایـد. تعـدد مراجع، عدم سـاختارهای 

هم گرایـی در میـان مراجـع دینـی، غلبـه روح 

فردگرایی بر آن، آشـفتگی اقتصادی و مدیریتی 

در بخش هایـی از آن هـا و فقـدان بخش هـای 

مطالعاتـی راهبـردی بـرای شـناخت بهتریـن 

اصـول و قواعـد تعامـل با جهان معاصر از جمله 

مرجعیـت  دسـتگاه  آسـیب های  مهم تریـن 

اسـت.

ارتباطـات  و  ادبیـات  و   زبـان 
جهانی

و  زبـان  کـه  اسـت  آشـکار 

ادبیات به معنای گسترده آن، از 

بزرگ تریـن عناصـر جهانی شـدن 

و جهانی اندیشـی اسـت. اصـواًل 

و  قـوی  زیرسـاخت های  بـدون 

توانمنـد در حـوزه زبـان و ادبیات 

و  پیوسـت ها  تحقـق  تصـور 

عرصـــه  در  بنیادیـــن  تحـــوالت 
روشـــی و دانشـــی بـــدون گفت وگـــو 
معاصـــر  جهـــان  و  انســـان  بـــا 
رســـید.  نخواهـــد  ســـرانجام  بـــه 
حوزه هـــای  توفیـــق  اقتضـــای 
آرمان هـــای  تحقـــق  در  علمیـــه 
دینـــی خـــود در عرصـــه جهانـــی 
کســـب قـــدرت تعامـــل و گفت وگـــو 
و  اندیشه ســـازی  اول  کـــز  مرا بـــا 

اســـت. گفتمان ســـازی 
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قابـل  جهانـی  پیوسـتگی های 

وجـود  بـدون  نیسـت.  تصـور 

نخبگان و خبرگان آگاه و مسـلط 

پل هـای  زنـده  زبان هـای  بـه 

ارتباطـی و تعاملـی حوزه هـای 

علمیـه بـا هیـچ سـطح و الیه ای 

از نخبـگان و نهادهـای جهانـی 

برقرار نمی شـود. معلوم است که 

ایـن زبان بایسـت زنـده و کارآمد 

و قابـل اتـکال و فعـال در عرصـه 

باشـد. زبان های سـنتی متعارف 

حـوزوی گذشـته از آن کـه با روش هـای قدیمی 

بـه مهـارت زبانـی و کاربـردی تبدیـل نمی شـود 

واژگان و اصطالحـات و سـیاق ها و صورت های 

بیانـی آن هـا در صورتـی کـه در مـوارد نـادری 

بـه منصـه مهـارت و کاربـرد برسـد، فهمیدنـی و 

بـه روز نیسـت.

سـوگ مندانه بایـد گفـت: امـروزه حوزه های 

دیگـر  بـه  زنـده  بیان هـای  فاقـد  مـا  علمیـه 

کشـورهای جهـان اسـت. عامل این گسسـت و 

البته موج توفندهای از بدفهمی و سـوء تفاهم 

میـان مـا و جهـان اسـالم، معمواًل فقـدان زبان 

کاربـردی و کامـاًل کارآمد اسـت. ایـن امر آن قدر 

بـا اهمیـت اسـت کـه می تـوان قطـع بـه یقین 

گفـت کـه بـدون تحـول در جریـان کلـی زبان در 

حوزه هـای علمیـه امیـدی بـه جهانی شـدن آن 

نیسـت.

مجموعه عظیمی از آسیب ها و ناکارآمدی ها 

از  اما  است.  گرفته  را  حوزه  در  زبان  گلوگاه 

مهم ترین این آسیب ها این است که عده ای 

فکر می کنند زبان حوزه با تربیت 

در سطح مکالمه  روحانی  چند 

عربی می تواند خأ را پر کند. حق 

این است که این چنین افکاری 

زبان  است.  بسیار ساده انگارانه 

و  فهم  زبان  حقیقت  در  حوزه 

تفسیر، زبان ترویج و تبلیغ، زبان 

تعامل و ارتباطات و مناسبات 

حوزه های علمیه در تمام سطوح 

با نهادها و نخبگان جهان معاصر 

و جهان اسالم است. 

حـوزه ای کـه عالمـان آن زبانـی از زبان هـای 

جهـان معاصـر را نداننـد و در فهـم و تکلم به آن 

تفوق و تسـلط نداشـته باشـند و دسـت کم زبان 

جهان اسالم را که عربی است به خوبی ندانند و 

بـا آن ارتباطـات و تعامالت علمی با کانون های 

هم سـوی فکـری خـود نداشـته باشـند، چنیـن 

و  جهانی اندیشـی  بـا  فرسـنگ ها  حـوزه ای 

جهانیـت فاصلـه دارد.

حوزه های علمیه نباید داشـتن سـواد جهانی 

را مقولـه ای سـاده و کم اهمیـت بداننـد. سـواد 

جهانـی داشـتن از ضرورت هـای اجتناب ناپدیر 

یـک حـوزه بالنـده و زنـده در زمانـه ماسـت. و 

ایـن سـواد بـدون تسـلط بـر زبانی زنـده و کاماًل 

کاربـردی بـه توهم بیشـتر شـبیه اسـت.

منظـور از »ادبیـات« هـم منطـق و زبـان 

و  نخبـگان  و  کانون هـا  بـا  حـوزه  تعاملـی 

شـخصیت ها و نهادهـای فعـال در عرصه فکری 

و عملـی جهـان و به ویـژه جهـان اسـالم اسـت. 

جهان شـناس و فعـال در ایـن عرصـه به خوبـی 

دســت اندرکاران  نبــودن  بــه روز 
آموزشــی،  علمــی،  مدیریــت 
بخش هــای  دیگــر  و  فرهنگــی 
گاهــی از  حوزه هــای علمیــه و ناآ
ریشــه های  و  اصلــی  معــادالت 
واقعــی آن  هــا در مناطــق مختلــف 
کــه محصــوالت  باعــث می شــود 
محتوایــی  و  انســانی  منابــع  و 
و  عمــل  در  علمیــه  حوزه هــای 
عینیــت جوامــع معاصــر کارآمــدی 

باشــند. داشــته  کمــی 
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می دانـد کـه اصطالحـات و بیان هـا و تعبیرات 

و فرهنگ هـا و ارزش هـای هـر قـوم و کشـور 

و مذهـب و دیـن نقـش بسـیار بااهمیتـی در 

ایجـاد یـا گسسـت روابط دارنـد. بیگانگی از این 

فضـا و به کاربـردن ادبیـات بومـی و محلـی در 

فضاهـای جهانـی البته به فاجعه های بسـیاری 

در عرصـه ارتباطـات مـا بـا جهـان اسـالم ایجاد 

کرده اسـت. القاب مراجع و فقهای ما در فضای 

جهانـی می توانـد متواضع تـر و مقبول تر باشـد. 

امـام و عالمـه بزرگ تریـن لقـب قابـل اطـالق بر 

عالمـان اهـل سـنت اسـت. مردم کاربـرد عنوان 

»آیة اهلل العظمـی فی العالمیـن« و امثـال آن را 

بـرای عالمـان بزرگـوار نمی تواننـد بـه صرافـت 

دریابنـد. پدیده هـای فرهنگـی ناشـی از عصـر 

جهانـی  عصـر  در  خرده فرهنگ هـا  حاکمیـت 

بـودن می توانـد سـاده تر و قابـل تفاهم تر شـود.

چنـدی پیـش، هیئتـی شـش نفره از کشـور 

عمـان بـرای بازدیـد از قـم به ایران آمـده بودند. 

بنـده هـم نشسـتی در قالـب گفت وگـوی آزاد و 

پرسـش و پاسـخ با آنان داشـتم. در آن نشسـت 

از یکـی از بزرگ تریـن مراجع قم شـکایت کردند 

کـه بعـد از ماه هـا توانسـته بودنـد حـدود ده 

دقیقـه وقت مالقات از وی بگیرند. باوجوداین، 

می گفتنـد بعـد از چنـد دقیقـه حرف هایـی زد 

و برخاسـت تـا بـرود. مـا اعتـراض کردیـم کـه 

آمده ایم حرف بزنیم، پرسـش داریم و سـخت به 

پاسـخ های شـما به این چالش های فکری نیاز 

داریـم، امـا بـا حرف هـای کلـی روبه رو شـدیم. 

یـاد یکـی از مراجـع جهـان عـرب افتـادم کـه با 

مهـارت و زبـان روز دنیـا موجـی از جاذبـه بـرای 

جوانـان تمـام کشـورهای جهـان بـه وجـود 

آورده بـود؛ بـا هـر شـخصیتی مطابـق آشـنایی 

قبلـی از چالش هـای منطقـه و حـوزه فکـری او 

خومی گرفـت و همـه را بـه سـوی خـود جـذب 

می کـرد تـا آن کـه سـرمایه های جـوان جهـان 

عـرب را بـه سـوی خـود کشـانده بود.

پی نوشت ها:
* . عضـو هیئـت علمـی جامعـه المصطفـی العالمیـه، 
رییـس اندیشـکده المصطفـی، مؤسـس و مدیـر سـابق 
مرکـز الحضـاره لتنمیه الفکر االسـالمی و سـردبیر مجله 

علمـی پژهشـی الحیـاة الطیبـه )لبنـان(.
1 . مالـک بـن نبـی، وجهـه العالـم االسـالمی، ترجمـه 
از فرانسـه بـه عربـی عبـد الصبـور شـاهین، دار الفکـر، 

.30 ص
2. فعالیت در عربی معاصر به معنای کارآمدی است.

3. بـن نبـی در چهـار کتـاب خـود کـه عبارت انـد از: 
وجهـه العالـم االسـالمی، شـروط النهضـه، فـی مهـب 
المعرکـه و مشـکله الثقافـه بـه ماجـرای صفین و سـرآغاز 

امروزه مقوله مرجعیت درسطح 
کز  مرا مهم ترین  در  جهان 
دشمن  و  دوست  استراتژیک 
قرار  کاوی  وا و  تحلیل  مورد 
می گیرد. ده ها پایان نامه دکتری 
در کشورهای غربی و ده ها مقاله 
اروپا  خاورشناسان  مهم ترین  از 
مرجعیت  مقوله  درباره  امریکا  و 
و  خاص  مرجعیت های  حتی  و 
الگوهای مشخصی از آن سامان 
مقوله  نتیجه  در  است.  یافته 

ناشناخته ای به شمارنمی آید.
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فروپاشـی تمدنی اسـالمی اشـاره کرده اسـت. تـا جایی 
کـه جسـت و جو کـردم وی تنهـا کسـی از تمـدن پژوهـان 
مسـلمان اسـت که فروپاشـی تمدنی قرن هفت و هشـت 
را در مـآل بـه کارزار صفیـن و جنـگ معاویـه بـا حضـرت 

می رسـاند.   علـی

4. محمـد براده، دراسـة ترجمـات معانی القـرآن الکریم 
إلی اللغة اإلسـبانیة، القسـم اآلول.


