حوزه و پدیده نوشوندگی
نوشـوندگی حاصـل از جهانیشـدن و مدرنیزاسـیون ،فضـا و زمـان را دچـار
دکتر حسن خیری*

فشـردگی كـرده و دگردیسـیهای عمیقی را پدید آورده اسـت كـه بیتوجهی به
دگردیسـی دامنگسـتر
آن ،بحرانهـای اجتماعـی را در پـی خواهد داشـت .این
ِ
تـا آنجـا پیـش رفته اسـت كـه حـوزه و روحانیت نیـز بینصیـب نماندهاند ،این

تأثیـرات از دو جهـت بـوده اسـت :یكـی ،محیـط كنـش روحانیت را تغییـر داد و
نظامات جدید سـاخت .از
دیگـری ،حـوزه را در معـرض تغییرات ناشـی از ورود
ِ

ایـنرو ،نوشـتار حاضر نخسـت ،به نسـبت روحانیت با موقعیـت جدید اجتماعی

و آسـیبهای آن میپـردازد و دوم ،پیامدهـای ورود نظامـات و دانشهای مدرن
بـه حـوزه را بررسـی میكند.
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نگرش جامعهشناختی به موقعیت روحانیت

فضـا ایـن اسـت کـه در بحـث سـلوک ،نقشها

نخسـت ،بـا نگرشـی جامعهشـناختی بـه

و موقعیـت ایـن قشـر و دانشهـای مرتبـط بـا

شناسـایی وضعیـت کنونـی و راههـای ارتقـا،

روحانیـت ،تجدیدنظری اتفـاق بیفتد؛ بیگمان
همگـی از ایـن فضـای جدیـد و

آسـیبها و فرصتهایـی کـه
پیـشروی روحانیـت هسـت،
اشـاره میشـود .شـناخت فضـا
و موقعیـت جدیـد حوزه ،بسـیار
مهـم اسـت و مـا هنـوز موقعیت
خـود را نشـناختهایم و در ایـن
راه ،راهبـرد مشـخصی نداریـم،
البتـه تالشهای زیـادی صورت
گرفتـه ،ولـی کافـی نیسـت.
ِ
روحانیت امروز با نسـل گذشـته
از لحـاظ خدمـات ،امکانـات،
توقعات اجتماع ،برخوردار یها،
فضـای هویتـی و فرهنگـی،
تفاوتهـای

زیـادی

دارد؛

روحانیـت ازجهـت ویژگیهـای
سیسـتم حـوزه شـیعه قابـل
تأمـل اسـت؛ توقعاتـی کـه از
روحانیـت شـیعه وجـود دارد بـا
بقیـه مذاهـب ،ادیـان و متولیان
دینـی قابـل قیـاس نیسـت.
درگذشـته ارتبـاط میـان روحانی
و دیگـران اعـم از متخصصـان
رشـتههای دیگـر و تـوده مـردم،

درگذشـته ارتبـاط میـان روحانـی
و دیگـران اعـم از متخصصـان
رشـتههای دیگـر و تـوده مـردم،
فضـای عـوام و خـواص بـود،
ولـی امـروزه فضـای متخصـص و
غیرمتخصـص اسـت .بنابرایـن
ضـروری اسـت کـه روحانیـت در
ایـن فضـا ،نقـش خـودش را درک
کنـد؛ الزمـه ایـن فضـا ایـن اسـت
کـه در بحـث سـلوک ،نقشهـا و
موقعیـت ایـن قشـر و دانشهـای
مرتبط با روحانیت ،تجدیدنظری
اتفـاق بیفتـد؛ بیگمـان همگـی از
این فضای جدید و اساسـی متأثر
میشـوند؛ اینکـه در مناظرههـای
تلویزیونـی ،اقتصـاددان حـوزوی
و دانشـگاهی مقابـل هـم بحـث
علمـی میکننـد ،اینجـا دیگـر
نمیتـوان گفـت کـه یـک روحانـی
عالـم دربرابـر فـردی عامـی
قرارگرفتـه ،بلکـه دو متخصـص بـا
دو منهـج فکـری رو در روی هـم
قـرار گرفتهانـد .الزمـه ورود بـه
ایـن عرصههـا وجـود آمادگیهای
الزم و تحـول در سیسـتم
آموزشـیــتربیتی و شـناخت
موقعیتهـای محیطـی اسـت.

فضـای عـوام و خـواص بـود،

اساسـی متأثر میشـوند؛ اینکه
در

مناظرههـای

تلویزیونـی،

اقتصاددان حوزوی و دانشگاهی
مقابـل هم بحث علمی میکنند،
اینجـا دیگـر نمیتـوان گفـت
کـه یـک روحانـی عالـم دربرابـر
فـردی عامی قرارگرفتـه ،بلکه دو
متخصـص بـا دو منهـج فکـری
رو در روی هـم قـرار گرفتهانـد.
الزمـه ورود بـه ایـن عرصههـا
وجـود آمادگیهای الزم و تحول
در سیسـتم آموزشـی_تربیتی و
شـناخت موقعیتهای محیطی
اسـت.
یكـی از مسـائلی كـه حـوزه و
روحانیـت در موقعیـت جدیـد
بـا آن روبهروسـت ،مقایسـه
موقعیـتاش

در

جمهـوری

اسالمی و پیش از آن است؛ قبل
از انقلاب اسلامی ،روحانیت
بهعنـوان مسـئول ،شـناخته
نمیشـد ،امـا پـس از پیـروزی
انقلاب ،در پسـتهای مدیریتی

ولـی امـروزه فضای متخصـص و غیرمتخصص

قـرار گرفتـه و نقـش بیشـتری در سیاسـت و

اسـت .بنابراین ضروری اسـت کـه روحانیت در

اجتمـاع داشـته اسـت؛ ازایـنرو ،مـردم نیز این

ایـن فضـا ،نقـش خودش را درک کند؛ الزمه این

قشـر را مسـئول میداننـد و از آنـان انتظـارات

وضعیت بد باشـد روحانیت را یکپارچه مقصر

میشـد؛ روحانی یک روسـتا یا شـهر ،بسـیاری

و مسـئول مشـکالت میدانند؛ در دوره قاجار و

اوقـات بـه صـورت غیر رسـمی حاکم شـرع هم

پهلـوی ،حوزهعلمیه نسـبت به حکومت ،منتقد

بـود ،زیـرا هـم دانـش الزم را داشـت و هم مورد

بـود ،و مـردم ناراضـی از وضـع موجـود بـه طـور

حکیم
اعتماد بود و وی را بهعنوان یک شخص
ِ

طبیعـی بـه روحانیـت گرایـش پیـدا میكردند؛
ولـی امـروزه روحانیـت را بخشـی از مدیریـت

دانـای عادل ،قبول داشـتند.اکنون بهرغم آنكه
ِ
بسـیاری از ایـن امـور بـر عهـده دیوانسـاالری

کشـور میداننـد ،بنابرایـن وضعیـت ،خیلـی

گذاشـته شـده اسـت،اما هنوز هم از روحانیت

متفاوت اسـت؛ جنبه روانشـناختیاجتماعی
هم در تشـدید این وضعیت ،مهم اسـت؛ مردم

انتظـار فعالیـت وجـود
در بخشهـای زیـادی
ِ

دارد؛ پیـش از انقلاب ،مـردم متدین ،سیسـتم

قضاوتهای شـان کلـی اسـت؛ یعنـی اگـر یک

حاکـم را قبـول نداشـتند و حتـی گاهی مراجعه

روحانـی اشـتباهی کرد ،همـه صنف حوزویها

بـه ایـن سیسـتم را خلاف شـرع میدانسـتند

در دیـد مـردم ،تخریـب میشـوند و اینگونـه

و از آن دوری میجسـتند؛ و از طریـق ارتبـاط

نیسـت کـه فقـط فـرد خاطـی بیآبـرو شـود؛

بـا روحانیـت سـعی میکردنداحکام اسلامی را

ازایـنرو ،آنـان باید برای حراسـت از جایگاه این

رعایـت کننـد .بـا آمدن نظام جمهور یاسلامی

لبـاس مقـدس و کارکردهـای مثبـت آن ،تالش

این مشـکل ،رفع شـده اسـت؛ زیرا فرض بر این

دوچنـدان کننـد.

اسـت کـه حاکمیـت و در رأس آن ،والیتفقیه،

نقشهـای اجتماعـی کـه امـروزه بـرای

حاکـم شـرع و متشـرع اسـت و تکلیـف را

روحانیـت فراهـم شـده ،قابلقیـاس باگذشـته

میدانـد؛ گویـا روحانیـت ،همـه حاکمیـت را

نیسـت؛ پیشتـر مـردم از روحانـی ،حضـور در

در دسـت دارد ،چنانكـه در بسـیاری عرصههـا

مسجد و محراب و انجام خطابه انتظار داشتند

اینگونه نیسـت؛ چون نظام اسلامی مبتنی بر

و نهایـت فعالیـت روحانیـت ،تدریـس در حوزه
ً
عمدتا بیش از این نبود؛
علمیه بود؛ فعالیتها

مردمسـاالری دینـی اسـت و مردم بـا رأی خود،
رئیسجمهـور ،نماینـدگان مجلـس و بسـیاری

اگرچـه بـه دلیل اعتمـاد مردم بـه روحانیت ،در

از مسـئولیتهای کشـور را انتخـاب میکننـد

برخـی مـوارد اجتماعـی و سیاسـی نیـز به آنها

ً
معمـوال بیشـتر ایـن مناصـب در اختیـار
و

مراجعـه میکردنـد .پیـش از اینکـه سیسـتم

روحانیت نیسـت؛ اگرچه بخشـی از قوه قضائیه

اداری موجـود تشـکیل شـود ،بسـیاری از امـور

و دیگر پسـتها هم در دسـت روحانیت اسـت؛

اجتماعی ،فرهنگی مردم به واسطه همین قشر

ولـی درصـد باالیـی هـم غیرروحانـی هسـتند؛

حـل و فصـل میشـد؛ زیـرا آنان حکیـم و قاضی

امـا ذهنیـت مـردم اینگونـه نیسـت؛ بنابرایـن

شماره دهم

کشور خوب باشد ،همه روحانیت را موفق و اگر

و منازعـات مـردم بـهواسـطه روحانیـت انجام

بهار 1399

بیشـتری نسـبت بـه گذشـته دارنـد؛ اگـر وضـع

ً
عملا رسـیدگی به بسـیاری مشـکالت
بودنـد و
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براسـاس

ارتبـاط مـردم بـا روحانیت از این
حیث ،دچار خدشـه شـده اسـت.
از دیگرسو ،توسعه نقشهای
اجتماعی،

روحانیت

را

با

دوگانگی مواجه کرده است؛ زیرا
مردم از روحانی توقعاتی همچون
رعایت ذیطلبگی ،معنویت،
سادهزیستی و عدم دلبستگی
به دنیا و انجام نقشهای
اساسی مثل مدیریت مسجد
را دارند ،درحالیکه نقشها و
مسئولیتهای

حکومتی

به

روحانیت جلوه دیگری داده؛
ً
مثال در مواردی که روحانی نیاز

به محافظ و ماشین ضدگلوله
برای حفاظت از خودش دارد یا

برای این دسته از روحانیت ،نه
آن حمایتهای سابق مردمی
وجود داشته باشد و نه این
امکانات دولتی؛ ولی درعینحال
مطالبات جامعه از آنها بیش
از گذشته است .اینجاست که
باید گفت :طلبه از آنجا رانده و
از اینجا مانده است.نه دستش
به آن پستها میرسد ونه مردم
حاضرند از او حمایت کنند.
ازاینرو ،زندگی برای بخش اعظم
روحانیت ،هم از لحاظ معیشت
و هم از لحاظ منزلت اجتماعی
سخت شده است؛ از یکطرف
در تامین امکانات اولیه معاش،
دچار مشکلاند و از طرف دیگر در
کوچه و بازار با مردمی مواجهاند
که آنان را متهم به ویژهخواری
میکنند.

شـایسـتهسـاالری

و فرصتی که نظام برای همه
ایجاد کرده ،چنین منصبی را
به دست آورده است؛ بنابراین،
سیستم ،نـاخـواسـتـه مـوجـب
ایـجـاد تعارض بین دو خواسته
مردم (رعایت ذیطلبگی و
پذیرش مسئولیتها و مناصب
سیاسی_اجتماعی) شده است.
ایـن تعارضـات هـم از ناحیـه
خـود سیسـتم و اجتمـاع اسـت
و هـم از ناحیـه خـود فـرد؛ طلبـه
بـا پوشـیدن لبـاس روحانیـت،
خـود را مقیـد به یکسـری آداب
میکنـد؛ توقعاتـی کـه افـکار
عمومـی از وی دارنـد او را بـا

شأن و منزلت اجتماعی_سیاسی

ایـن دوگانـه مواجـه میکنـد که

و شهرتی پیدا کرده ،تعارضاتی را

آیـا انتظـارات افکارعمومـی را

به دنبال داشته است.این تعارضات ،ناخواسته

ً
مثال
به وجهه روحانیت،آسیب زده است؛

مراعـات کنـد یـا اقتضائـات شـغلی را کـه نظام
بـرای او فراهـم کـرده اسـت!

یک روحانی براساس نیاز جامعه ،قاضی،

نکتـه دیگـر ،اینکـه نظامـات بوروکراتیـک

استاد دانشگاه ،یا نماینده مجلس شده و

تشـخیص میدهنـد کـه ایـن فـرد در پسـتی

این مناصب ،برخی از حقوق ،مزایا و امکانات
ً
طبیعتا همه
مادی را برای او ایجاد کرده است؛

دولتی باشـد یا نباشـد؛ بنابراین این فرصتها،
تنهـا بـرای بخشـی از روحانیت فراهم میشـود

مردم نمیتوانند در این سطح از رفاه باشند؛

و بـرای اکثریـت طلاب ،شـغلی فراهم نیسـت

لذا ممکن است در چنین شرایطی مردم به

و ایـن هـم یـک دردسـر مضاعف برای این قشـر

روحانیت ،بدبین شوند و آنان را به تجملگرایی

اسـت .طیفی که صاحب این مناصب نشـدهاند

و دوری از ذی طلبگی متهم کنند؛ او را بهعنوان

حـال آنکـه مـورد اتهـام جامعـه اسـت .نتیجه

کسانی که انقالب برایشان فرصت ویژهخواری

ایـن میشـود که بـرای این دسـته از روحانیت،

ایجاد کرده ،بشناسند؛ درحالیکه چهبسا آنان

نـه آن حمایتهـای سـابق مردمـی وجـود

گذشـته اسـت .اینجاسـت که باید گفت :طلبه
از آنجا رانده و از اینجا مانده است.نه دستش

پـی درمـان
روحانیـت اسـت .کسـی کـه در
ِ
بیمـاری خـود و مراجعـه بـه پزشـک اسـت بـه

بـه آن پسـتها میرسـد ونـه مـردم حاضرنـد از

شـخصیت طبیب،اهمیتی نمیدهد ،بلکه تنها

او حمایـت کننـد .ازایـنرو ،زندگـی برای بخش

متخصصبـودن او برایـش مهـم اسـت؛ یعنـی

اعظـم روحانیـت ،هـم از لحـاظ معیشـت و هم

اگـر ایـن پزشـک حـاذق قلـب ،بداخلاق هـم

از لحـاظ منزلـت اجتماعی سـخت شـده اسـت؛

باشـد چنـدان بـرای بیمـار مهـم نیسـت و باز به

از یکطـرف در تامیـن امکانـات اولیـه معاش،

او مراجعـه میکنـد؛ دربـاره مهنـدس ،معمـار و

دچـار مشـکلاند و از طـرف دیگـر در کوچـه و

بسـیاری از مشـاغل دیگـر هـم اینگونه اسـت؛

بـازار بـا مردمـی مواجهانـد کـه آنـان را متهم به

ولـی درباره روحانیت شـرط اساسـی ،قداسـت،

ویژهخـواری میکننـد.

تعهـد و اخلاق ،حـرف اول را میزنـد؛ مـردم

نکتـه دیگـر ،آمادگـی بـرای پذیـرش

توقـع دارنـد کـه مبلغـان و متخصصـان دیـن،

مسـئولیتهای اجتماعی است .اجتماعیشدن

خـود متخلـق و عملکننـده بـه دسـتورهای

و جامعهپذیـری بـه صـورت طبیعـی در نظـام

شـرعی باشـند .اگـر میگویـد عـادل باشـید،

دانشـگاه و حتـی کوچـه و خیابـان شـکل

خـود بایـد عـادل باشـد ،وگرنـه کسـی حـرف او

میگیـرد ،ولـی در حـوزه اینگونه نیسـت! حوزه

را نمیپذیـرد .لـذا اگـر روحانـی بـه ایـن نکتـه

از دیربـاز ،نظامـی بـرای جامعهپذیـری دارا بـوده

توجـه نداشـته باشـد ،سـرمایه اجتماعـی خـود

ـرک برداشـته اسـت و کارایـی الزم
کـه اکنـون َت َ

را از دسـت خواهـد داد؛ سـرمایه اجتماعـی یک

را ندارد.جامعهپذیـری در عصـر جدیـد ،دچـار

طلبـه ،همیـن اعتماد اجتماع به اوسـت که اگر

تحوالتـی شـده کـه حـوزه نتوانسـته خـود را بـا

از دسـت رفـت ،کار روحانیـت پیـش نمـیرود؛

آن هماهنـگ کنـد و براسـاس شـرایط امـروز

اعتمـاد بـه معنـای مقبولیـت در افـکار عمومی

اجتمـاع ،طلبـه تربیـت کنـد.

اسـت؛ تمایـز روحانیـت با بقیـه در همین نکته

حوزه و مشكله جامعهپذیری در عصر جدید

اساسـی اسـت .وقتی کسـی این لباس مقدس

بنـا بر آنچه اشـاره شـد ،جامعهپذیری طالب

را بـر تـن میکنـد سـرباز امام زمان و شـاگرد

با مشـکل مواجه شـده اسـت؛ بهویژه اگر به این

مکتـب امـام صـادق )محسـوب میگـردد؛

نکتـه توجه شـود کـه روحانیـت برخالف خیلی

اگـر آداب سـربازی را رعایـت نکند ،این سـرمایه

از اصناف دیگر ،قوامش در گرو همین سـرمایه

اجتماعـی را بـر بـاد داده اسـت.

اجتماعـی و اقبـال داوطلبانـه توده مردم اسـت

ازایـــنرو ،روحانیـــت گاهـــی دچـــار تأخـــر

و از ایـن طریـق میتوانـد سـخن دیـن را بـه

فرهنگـــی میشـــود؛ یـــک مثـــال ســـاده

شماره دهم

درعینحـال مطالبـات جامعـه از آنهـا بیش از

مردمی و غیررسـمی ،اسـاس کارآمدی سیستم
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داشـته باشـد و نـه ایـن امکانـات دولتـی؛ ولی

آنـان منتقـل نمایـد؛ به عبارت دیگـر ،ارتباطات
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میزن ــم :در فض ــای ع ــوام و خ ــواص ک ــه قب ـ ً
ـا

متب ــادر میگ ــردد؛ ل ــذا ای ــن تأخ ــر فرهنگ ــی

اش ــاره ش ــد ،موضوع ــی ب ــه ن ــام تقلی ــد وج ــود

چ ــه در ادبی ــات و چ ــه در کارکرده ــا ،نمای ــان

دارد؛ هم ــه میدانن ــد ک ــه ع ــوام بای ــد از ی ــک

شـــده اســـت.

مرجـــع ،تقلیـــد کننـــد؛ ایـــن واژه تقلیـــد در
فض ــای متخص ــص و غیرمتخص ــص ،خ ــودش
روحانیـــت میشـــود؛ بهانـــهای اســـت کـــه

سـرمایه اجتماعـی روحانیـت آمـاج تعـارض
نقشها
پیشتـر اشـاره شـد ،كـه در دوران انقلاب،

اعـــام کننـــد اینهـــا مقلـــد میخواهنـــد

زمینـه ورود روحانیـت بـه نقشهـای مهمتـر

و خـــود را برتـــر از دیگـــران میداننـــد .ایـــن

مدیریتـی فراهـم گردیـد و ایـن فرصتهـا

تأخـــر بـــه خاطـــر ایـــن اســـت کـــه مـــا از

و تهدیدهایـی در پـی دارد؛ اگـر یـک روحانـی

ادبیـــات مناســـبی بـــرای تبییـــن موضـــوع

بهعنـوان نامـزد انتخاباتـی مشـغول تبلیغـات

تقلیـــد اســـتفاده نکردهایـــم! اگـــر بهدرســـتی

شـود و بـه عوامفریبـی ،دروغ ،تهمـت و

بــرای مــردم توضیــح داده شــود کــه براســاس

اینگونـه فعالیتهـای غلطـی کـه در عرصـه

حکـــم عقـــل ،هـــر غیرکارشناســـی بایـــد بـــه

سیاسـت ،رایـج اسـت ،دسـت بزنـد ،نهتنهـا بـه

کارش ــناس مراجع ــه کن ــد ،در دی ــن ه ــم بای ــد

آبـروی خـودش ،بلکـه بـه سـرمایه اجتماعـی

بـــه کارشـــناس (مرجـــع تقلیـــد) مراجعـــه

تمـام حـوز ه علمیـه ضربـه زده اسـت؛ یکـی از

کـــرد آنهـــا میپذیرفتنـــد؛ همانگونـــه كـــه

انتقـادات جـدی که بـه حوز ه علمیه وارد اسـت

بـــرای تعمیـــر ماشـــین بایـــد بـــه تعمیـــرکار

همیـن اسـت کـه راهبـردی بـرای حفـظ آبروی

ماه ــر ،ب ــرای س ــاختن ی ــک س ــاختمان بای ــد

صدهـا سـاله خـود نـدارد! طلبه در هـر عرصهای

بـــه ب ّنـــا و بـــرای درمـــان بیمـــاری بایـــد بـــه

ورود کنـد ،نهـاد نظارتی خاصـی وجود ندارد که

پزش ــک مراجع ــه ک ــرد؛ هی ــچ انس ــان عاقل ــی

رفتـار او را کنتـرل کند؛ اگـر دیگران در تبلیغات

نمیگویـــد مـــن بیمـــار یام را بـــدون نیـــاز

انتخاباتـی بیاخالقـی میکننـد ،روحانی نباید

بـــه تخصـــص ،خوددرمانـــی میکنـــم؛

چنیـن اجـازهای بـه خـودش دهد؛ زیـرا دیگران

در دیـــن هـــم انســـان بایـــد یـــا خـــودش

سـخنگوی لبـاس و صنـف خود نیسـتند ،ولی

متخصـــص و مجتهـــد باشـــد و یـــا اینکـــه

فرهنـگ جامعـه مـا بهگونـهای اسـت کـه هـر

بـــه فـــردی کـــه متخصـــص اســـت مراجعـــه

روحانـی نمـاد صنـف خـود محسـوب میگردد؛

کنـــد؛ متأســـفانه اینگونـــه بـــرای جامعـــه

مـردم ایـن اعتمـاد و انتظارات را از اصناف دیگر

تبییــن نشــده اســت؛ ازای ـنرو ،تــا نــام تقلیــد

ندارند؛ اگر روحانی ،وعده انتخاباتی داد و بعد از

آورده میشـــود جهـــات منفـــی تقلیـــد ،مثـــل

جلب رأی مردم ،وعدهاش را عمل نکرد ،نسـبت

بیارادگـــی و تبعیـــت کورکورانـــه بـــه ذهـــن

بـه تمـام تشـکیالت روحانیـت ،بیاعتمـادی

ابـــزاری بـــرای بدفهمـــی و تبلیغـــات علیـــه
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بـه دلیـل چنیـن انتظاراتـی اسـت کـه بـرآورده
سوءاسـتفاده از موقعیـت خـود و نقـض قانـون
هـم نباشـد ،ولـی خود این رفتار ،آسیبزاسـت.
البتـه دادگاه ویـژه روحانیـت تشـکیل شـده تـا
به چنین مواردی رسـیدگی شـود؛ ولی چهبسـا
تلقـی عمـوم نسـبت بـه خـود ایـن دادگاه ویژه
ً
احتمـاال ایـن دادگاه بـرای
هـم ایـن باشـد کـه
روحانیـت یـک امتیـاز ویـژه اسـت کـه بایـد در
دادگاهـی مسـتقل محاکمـه شـوند؛ درحالیکه
میتـوان افـکار عمومـی را آگاه کـرد کـه وجـود
ایـن دادگاه بـه منظـور برخـورد قاطعتـر بـا
متخلفـان از ایـن صنف اسـت؛ نظیر این دادگاه
در برخـی ارگانهـای دیگـر مثـل دادگاه قضـات
و نیروهـای مسـلح هـم وجـود دارد .وجـود این
دادگاه ،نهتنهـا هیـچ امتیـازی نیسـت ،بلکـه
ِ
تخلـف از ایـن صنـف ،یـک اهـرم
بـرای اهـل
فشـار و تهدیدکننـده محسـوب میگـردد چـون
در برخـورد بـا خاطیان ،قاطعیت بیشـتری دارد.
نکتـه مهمـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه
دنیـای کنونـی هم چنـدان با روحانیت سـازگار
نیسـت؛ خیلی از شـئون زندگی مردم از کنترل
خارج شـده اسـت؛ ارتباطات گسـترش یافته و
خانوادههـا پیوسـته در فضـای مجـازی حضـور
دارنـد؛ فضایـی کـه هیـچ اسـتانداردی نـدارد،
مطالـب آن چنـدان قابل راسـتیآزمایی نیسـت
و یا مخاطب در پی آن نیست و گاه به شایعات
اعتمـاد میکنـد.
تبلیغات دشمنان بیرونی و داخلی در فضای

افسارگسـیخته مجـازی تأثیـر زیـادی بـر نـوع
نگـرش مـردم به روحانیت داشـته اسـت؛ بعد از
فتـوای معروف میرزای شـیرازی دربـاره تنباکو
و آن موجـی کـه در جامعـه ایجاد کرد ،دیدند که
میـرزای شـیرازی مضطـرب اسـت ،وقتـی علت
را جویـا شـدند فرمـوده بـود :تاکنـون دشـمن از
نفـوذ و تأثیـر روحانیت اطالعی نداشـت ،ولی با
ً
قطعا برای
این اتفاق ،دشـمنان هوشـیار شده و
مقابلـه بـا ایـن نفـوذ ،دسیسـهچینی خواهنـد
کـرد .بـا مبارزات امام خمینی و پیروزی انقالب
اسلامی این سـرمایه اسلام بیشـتر آشکار شد
و طبیعـی اسـت که اسـتکبار تمـام ظرفیتش را
برای تضعیف این جایگاه به کار گیرد؛ ازاینرو،
امـروزه بیشـترین تخریـب ،تهمـت و خصومت
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نمیشـود؛ البتـه ممکـن اسـت هـدف آن طلبه،

فرهنـــگ جامعـــه مـــا بهگونـــهای
اســـت کـــه هـــر روحانـــی نمـــاد
صن ــف خ ــود محس ــوب میگ ــردد؛
مـــردم ایـــن اعتمـــاد و انتظـــارات
را از اصنـــاف دیگـــر ندارنـــد؛ ا گـــر
روحانـــی ،وعـــده انتخاباتـــی
داد و بعـــد از جلـــب رأی مـــردم،
وعــدهاش را عمــل نکــرد ،نســبت
ب ــه تم ــام تش ــکیالت روحانی ــت،
بیاعتم ــادی ایج ــاد ک ــرده اس ــت؛
بســـیاری از بیاعتمادیهـــا بـــه
دلیـــل چنیـــن انتظاراتـــی اســـت
کـــه بـــرآورده نمیشـــود؛ البتـــه
ممک ــن اس ــت ه ــدف آن طلب ــه،
سوءاســـتفاده از موقعیـــت خـــود
و نق ــض قان ــون ه ــم نباش ــد ،ول ــی
خـــودایـــنرفتـــار،آسیبزاســـت.

شماره دهم

ایجـاد کـرده اسـت؛ بسـیاری از بیاعتمادیهـا
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متوجـه همیـن جایگاه اسـت؛ زیـرا در رأس این

خـود را بـا نیازهـا هماهنـگ کـرده و در فضـای

جایـگاه ،والیتفقیـه قـرار دارد کـه بـرای مبارزه

ِ
ارتبـاط پیوسـته اسـتاد و دانشـجو ،کنفرانـس،

بـا انقلاب اسلامی ناچارند اول والیـت فقیه را

پایاننامـه ،مـدارک و موقعیتهای شـغلی قرار

تخریـب کننـد و مقدمـه ایـن کار هـم تخریـب

دارنـد؛ اینهـا در حـوزه هم جای کار دارند و باید

وجهـه اصـل روحانیـت در چشـم مـردم اسـت؛

بررسـی شـوند که این مباحث تا چهاندازه قابل

امـروزه روحانیـت ،آماج حمالت دشـمن اسـت

اسـتفاده اسـت .متخصصشـدن درحوزههـای

و بایـد خـود را از هـر نظـر آماده سـازد.

مختلف بسـیار مهم اسـت؛ آن فضای سـابق که

پیامد ورود نظامات مدرن به حوزهها

فضـای عالـم وعامـی بود،وضعیتـی مخصوص

موضـوع دیگـری كـه بـه آن خواهیـم

بـه خود راداشـت.

پرداخـت ،ورود نظامـات و دانشهـای جدیـد
بـه حوزههاست.گسـترش دانشهـای نوین که
درحـال ایجـاد یـک تحـول در حـوزه میباشـند؛
نیازمنـد یـک بررسـی جامعهشـناختی اسـت.
بیگمـان بـا گسـترش ایـن علـوم ،آسـیبها و
فرصتهایـی پدیـد میآیـد كـه پرداختـن به آن
ضـروری اسـت.
دانشـگاه اسلامی ،رشـتههای علوم انسانی
و ...بایسـتی در حـوزه گسـترش یابـد؛ قبـل از
انقلاب اینهـا وجـود نداشـت و روحانیـت
ناچـار بـود از تریبونهـای غیررسـمی کـه در
اختیـار داشـت اسـتفاده کنـد ،ولـی نظامـی که
بـر پایـه اسلام بنـا شـده نمیتوانـد نسـبت بـه
ایـن موضوعـات بیتفـاوت باشـد.در گذشـته،

امروزه فضا تغییر کرده است؛
حوزه باید تکلیف خود را
درخصوصدانشگاهبداند؛علوم
دانشگاهی و تخصصی هرچه به
سمت مدارج باالتر پیش برود
جزئیتر میشود و اینها باید در
حوزه ،تعیینتکلیف شوند؛ علوم
تخصصی دانشگاه ،خود را با
نیازها هماهنگ کرده و در فضای
ارتباط پیوسته استاد و دانشجو،
ِ
کنفرانس ،پایاننامه ،مدارک و
موقعیتهای شغلی قرار دارند؛
اینها در حوزه هم جای کار
دارند و باید بررسی شوند که
این مباحث تا چهاندازه قابل
استفاده است.

روحانیت رشـتههای مختلف را بررسـی میکرد
و بـا همـه علـوم آشـنایی داشـت؛ ولـی امـروزه
فضـا تغییر کرده اسـت؛ حـوزه باید تکلیف خود

دراینبـاره بـه زوایـای گوناگونـی میتـوان

ً
مثال در علوم انسـانی ،حوزه ،متولی
اشـاره کرد؛

را درخصوص دانشـگاه بداند؛ علوم دانشـگاهی

انتقـال دانشهـای الهیـات و معـارف انسـانی

و تخصصی هرچه به سـمت مدارج باالتر پیش

و علومـی بـوده کـه بـه رفتـار انسـان مرتبـط

بـرود جزئیتـر میشـود و اینهـا بایـد در حوزه،

اسـت؛ یعنـی در دورههـای اخیـر ،حـوزه دیگـر

تعیینتکلیف شـوند؛ علوم تخصصی دانشـگاه،

بـه مهندسـی ،پزشـکی و...نمیپـردازد؛ در قدیم

مهنـدس ،منجـم ،حکیـم و فقیـه اسـت و در

زمینـه ایـن موضـوع شـد؛ دفتر همـکاری حوزه

تمـام ایـن علـوم سـرامد روزگار بوده اسـت؛ اما

و دانشـگاه ایجـاد و سـعی شـد کـه ارتبـاط بین

در دورههـای جدیـد ،حـوزهعلمیـه تنها به علوم

حـوزه و دانشـگاه گسـترش یابـد و محصـول

البتـه بعدهـا بهمـرور کـه انقلاب اسلامی

آن نیـز ایجـاد یـک سـری دانشـگاه و مراکـز
ً
مخصوصـادر
آموزشـی و پژوهشـی در کشـور و

پیـروز شـد و قبـل از آن در مواجهـه بـا

حـوز ه علمیـه قـم بـود .ولـی واقعیـت اینکـه

مارکسیسـتها ،اگزیستانسیالیسـتها و دیگر

بهرغـم اتفاقـات خوبـی کـه دراینبـاره افتـاده،

مکاتـب مربـوط به علوم انسـانی غربی ،علمایی

ولـی هنـوز مشـکالت زیـادی وجـود دارد؛ برای

همچون عالمه طباطبایی ،شـهید صدر و شـهید

تبدیـل یـک موضـوع از حالـت ایده بـه دانش و

مطهـری وارد ایـن علـوم شـده بودنـد و از علـوم

سـپس نظریه و وروداین نظریه در شـریانهای

معقـول و منقـول اسـتفاده میکردنـد؛ ولـی بـا

جامعـه و سیاسـتگذار یها و سـپس انتقـال

پیـروزی انقلاب ،انتظـار مـیرود کـه اقتصـاد،

ایـن نظریـات بـه کتابهـا و نسـلهای آینـده،

فرهنگ ،رسـانه و دیگر شـئون ،اسلامی گردند؛

زمانـی طوالنـی الزم اسـت؛ حتـی اگر بـرای این

الزمـه اینهـا اینکـه متخصصـان مربـوط وارد

اصالحـات عِ ـده و عُ ـده قابـل توجهـی وجـود

ایـن عرصـه بشـوند .متخصصانـی کـه پایههای

داشـته باشـد ،چنیـن اسـت؛ پـس نبایـد خیال

انسـانی اسلامی
ی آنـان ،بـه علـوم
دانشـ 
ِ

کنیم صرف اراده اسلامیکردن دانشـگاه ،برای

اسلامی پرداخـت.

مربـوط باشـد انـدک هسـتند؛ ایـن یک مشـکل

رسـیدن به این هدف کافی اسـت؛ باید نسـلها

اساسـی اسـت که در چهل سـال گذشـته وجود

زمان بگذرد تا این بازسـاز یهای سیسـتمی به

داشـته اسـت .امـروزه مراجـع بـه بانـکداری

لحـاظ تولیـد دانـش حاصل شـود.

ربـوی معتـرض هسـتند ،ولـی باید پرسـید این

در ورای دانـش موجـود ،نگرشهـای

سیسـتم را چـه کسـی ایجـاد کـرده اسـت؟ مگر

اومانیسـتی قـرار داشـته اسـت و اشـتباهات

ایـن سیسـتم بانکـی در همین نظـام جمهوری

زیـادی دارد و بایـد بـا دیـن مطابقـت پیـدا کند؛

اسلامی راهاندازی نشـده اسـت؟ این دوگانگی

سـخن آنـان را بایـد شـنید ،ولـی بایـد بـه دیـن

کجـا بایـد رفـع میشـد؟ بایـد در حـوزه دانـش

هم عرضه شـود و با مقایسـه ،درسـت و غلط را

اقتصاد اسلامی تولید میشـد و متولیان آن در

تشـخیص داد؛ نمیشـود همـه دانـش موجـود

سیاسـتگذاری و تصمیمساز یهای اقتصادی

را کنـار گذاشـت؛ نظامـات موجـود براسـاس

نظـام ،شـرکت میکردند تا چنین نشـود .امثال

تفکراتی اسـت که درسـت و غلط را با هم خلط

شـهید مطهـری ایـن دانـش را داشـتند .ایـن

کـرده اسـت و بایـد دین در ایـن عرصه ورود کند
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ً
مثال خواجه نصیرالدین طوسـی
وجود داشـت؛

انقلاب رخ دهـد مانند تعطیلی دانشـگاهها که

شماره دهم

ایـن علـوم بـه هـم آمیختـه بـود و در حـوزه هم

ضرورتهـا باعـث شـد کـه اتفاقاتـی در ابتدای
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

تـا پایههـای آن را پاالیـش کنـد؛ ایـن یـک کار

ارتباطـی و ...متخصصینـی در حوزههـا تربیـت

بسیار پیچیده است و حوزه را درگیر یک چالش

شـدند؛ اما آسـیبهایی نیز در پی داشت؛ برخی

اساسـی کرده اسـت .ازسـویی ،اشـکال میکنند

از حوزویـان کـه بـا ایـن دانشهای جدید آشـنا

کـه ادعاهـای شـما در بـاب نظامـات اسلامی

شـدند دروس حـوزه راکنـار زدنـد و برخی گرفتار

چه شـد؟ حوزه باید به این اشـکال پاسـخ دهد؛

التقـاط و کجفهمـی شـدند؛ اینگونـه رویدادها

ازسـویدیگر هـم مشـاهده میکنیـم ،بنایـی

باعـث بدبینـی متولیـان حوزه به ایـن دانشها

سـاخته شـده اسـت کـه نمیتـوان آن را از پایـه

و مؤسسـات شـد؛ چـون این موضـوع مربوط به

تخریـب کـرد؛ بنابرایـن یک مواجهه مهم اسـت

عقاید و دین طالب هم میشـود ،لذا موضوعی

کـه از چنـد جهـت حـوزه را درگیـر کـرده اسـت.

نیسـت کـه علمـا و مراجـع تقلیـد نسـبت به آن

فهـم مـا از مسـائل جدیـد براسـاس اجتهـاد

مسـامحه کننـد .ایـن رویکـرد احتیاطـی کـه

حـوزوی اسـت؛ دربـاره جامعـه ،روابـط و

حاکـم بـر دیـن اسـت یکی از مباحثی اسـت که
همـواره مـورد نقـد بهانهجویـان

مناسـبات امروز یا همین فضای
مجـازی ،چگونـه بایـد ورود کـرد
تـا خروجی آن ،هویت اسلامی،
انقالبـی و ملـی باشـد .نخسـت
بایـد سـازوکارهای ایـن مباحث
بـه صـورت اجتهـادی بررسـی و
فراهـم شـود ،موضوعشناسـی و

فهم ما از مسـائل جدید براسـاس
اجتهـاد حـوزوی اسـت؛ دربـاره
جامعـه ،روابـط و مناسـبات امـروز
یـا همیـن فضـای مجـازی ،چگونه
بایـد ورود کـرد تـا خروجـی آن،
هویـت اسلامی ،انقالبـی و ملـی
باشـد.

مسئلهشناسی شود؛ شکلگیری

ً
مثلا درخصـوص
بـوده اسـت؛
رادیـو و بلندگـو کـه در آغـاز کار
گفتنـد «بـوق شـیطانی اسـت»!
ولی بعد از مدتی آن را پذیرفتند؛
واقعیـت ایـن اسـت کـه اینهـا
حکایـت از حساسـیت مجموعـه
حـوزه دربرابر مسـائلی اسـت که

دانشهـا ،دانشـگاهها ،مراکز تخصصی حوزوی

احتمـال میدهـد مـورد رضایت شـارع نباشـد.

در زمین علومانسـانی و اسلامی پدیده مبارکی

بنابرایـن تأخـر فرهنگی ،الزمه چنین نگاهی

بـوده کـه در ایـن چهاردهـه شـکل گرفتـه و

اسـت و کارکرد مثبت خود را هم دارد؛ اینگونه

کارهای خوبی در اینزمینه انجام شـده اسـت،

احتیاطکـردن ،زمینـه را فراهـم میکنـد تـا بـا

امـا بهرغـم پیشـرفتهای بـه دسـت آمـده

قضایـا بـه صـورت پختـه برخـورد شـود؛ ایـن

و تولیـد دانشـی کـه در ایـن سـالها صـورت

از کجفهمـی برخـی افـراد اسـت کـه بـه علمـا

گرفته ،تا رسـیدن به وضع مطلوب ،فرسـنگها

دربـاره ایـن مـوارد ایـراد میگیرنـد .مخالفـت

فاصلـه داریـم .در گذشـته چنیـن دغدغههایـی

علمـا در چنیـن مـواردی از بـاب پیشگیـری از

وجـود نداشـت؛ ولـی امـروز طلبههـا وارد ایـن

انحرافـات احتمالـی در موارد شـبههناک اسـت؛

عرصههـا شـده و در رشـتههای روانشناسـی،

علومانسانیـاسلامی هـم از همیـن مـوارد

جامعهشناسـی ،اقتصـاد ،علوم سیاسـی ،علوم

اسـت .ازسـویی ،ضرورتها باعث شده که حوزه
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یـک سـطح قابلقبـول از فهـم دینی دربـاره این
موضوعات حاصل نشـده اسـت و جای احتیاط
بـه یـک معضـل در حـوزه شـده اسـت .بنابراین
علمـا و حـوزهعلمیـه نیـاز به جامعهشناسـی و
علومانسـانی را بسـیار جـدی و الزم میداننـد،
ازسـوی دیگـر در عمـل ،چنـدان وارد ایـن قضایا
نشـدهاند.این دوگانگـی تـا حـدودی بهخاطـر
همـان احتیـاط اسـت و قـدری هـم بـه دلیـل
تأخرهـای فرهنگـی اسـت.
بهرغـم ورود افـراد خوشفکـر حوزوی به این
علـوم ،امـا حـوزه این طلاب را بهعنـوان فاضل
حـوزوی نپذیرفتـه و منزلـت یک فاضل حوزوی
را بـه آنهـا نمیدهـد .ایـن طلاب بااسـتعداد
از بعضـی مزایـا محـروم میگردنـد؛ تـا جایـی
کـه دانشـگاههای اقمـاری موجـود ،هنـوز در
حـوزه علمیـه هضـم نشـدهاند و بهرغـم پذیرش
ضـرورت وجـود آنهـا ،همچنـان دافعـه وجود
دارد.
یکـی از دالیـل این مخالفتها عدم آشـنایی
خـود متولیـان حـوزه بـا ایـن علـوم اسـت؛
نمیتواننـد قضـاوت شـفاف و دقیقـی راجـع
بـه مفیـد یـا عـدم مفیدبـودن این علوم داشـته
باشـند.در ایـن وضعیـت ،کسـی کـه آسـیب
میبینـد همـان طلبـه فاضلـی اسـت کـه درگیر
این موضوع شـده اسـت .او که در بطن جامعه
است ،معضالت و نیازهای جامعه را درک کرده
و بـرای حـل ایـن معضالت ،در پـی دانشهایی
خـاص رفتـه اسـت؛ دانشهـای غربـی را

آموختـه و تلاش میکنـد تـا بـا پاالیـش ایـن
علـوم ،نیازهـای علمـی روز جامعـه و حـوزه را
تأمیـن کنـد؛ پـس ایـن تلاش ،مقدس اسـت.

لزوم تعامل حوزه و دانشگاه

شایسـته اسـت ،یـک نـگاه تاریخـی به بحث

وحدت حوزه و دانشـگاه نیز داشـته باشـیم؛ در
گذشـته ایـن موضـوع ،سـبب شـد تـا همکاری
خوبـی میـان حـوزه و دانشـگاه شـکل بگیـرد؛
تاجاییکـه گاهـی در یـک روز صدهـا اسـتاد
از دانشـگاههای تهـران بـه حـوزه میآمدنـد و
اسـاتید حـوزوی هـم از همین طریق توانسـتند
وارد دانشـگاهها شـوند و دروس معـارف و...
تدریـس کنند .متأسـفانه ایـن روابط نوپا دیری
نپاییـد و بـه مـرور زمان ،وقتـی مراکز حوزوی با
تولیدات دانشآموختگان خودشـان ،احسـاس
خودکفایـی کردند ،ارتباط بین دانشآموختگان
علـوم انسـانی حـوزه بـا دانشـگاهها روزبـهروز
کمتر شـد .طلبهها در مؤسسـات حوزوی مدرک
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وجـود دارد؛ ولـی بههرحـال ایـن بحـث ،تبدیل

بهرغــم ورود افــراد خوشفکــر
حــوزوی بــه ایــن علــوم ،امــا حــوزه
ایــن طــاب را بهعنــوان فاضــل
حــوزوی نپذیرفتــه و منزلــت
یــک فاضــل حــوزوی را بــه آنهــا
نمیدهــد .این طالب بااســتعداد
از بعضــی مزایــا محــروم میگردنــد؛
تــا جایــی کــه دانشــگاههای
اقمــاری موجــود ،هنــوز در حــوزه
علمیــه هضــم نشــدهاند و بهرغــم
پذیــرش ضــرورت وجــود آنهــا،
همچنــان دافعــه وجــود دارد.
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

ایـن دو نهـاد علمـی اسـت؛ یـک نمونـه مهـم
ما به لحاظ زبانی هم کار چندانی
ً
نکردهایم .معموال تولیدات
علمی ایران به زبان فارسی است
و تنها با همزبانهای خودمان
گفتوگو میکنیم؛ اما با دانشگاه
و حوزههای بیرون از ایران تعامل
نداریم؛ چندسال پیش در
سفری به برخی از دانشگاههای
ترکیه ،سوریه ،لبنان و ...رفتیم
و درخصوص علومانسانی و
اسالمی گفتوگو کردیم؛ اما با
کمال تعجب ،آنها میپرسیدند
مگر شما غیر از پیشرفت در چند
حوزه نظامی ،نانو و...مگر کار
علمی دیگری هم کردهاید؟

دراینبـاره ایـن اسـت کـه در حـوزه ،کتابهای
بسـیار خوبـی دربـاره علـوم انسانیـاسلامی
نوشـته شـده ،ولـی ایـن آثـار از فضـای حـوزه
بیـرون نمـیرود و وارد فضـای دانشـگاهی
نمیگـردد؛ زیـرا دانشـگاه احسـاس نمیکند که
بـا ایـن کتابهـا میتواند همزادپنـداری کند و
هماهنـگ شـود .حـوزه در این جهت ،بخشـی از
سـرمایه اجتماعی خود را از دسـت داده اسـت!
حـال آنکـه در همین تعامالت علمی اسـت که
میتـوان تولیـدات علمی خـود را معرفی نمود.
کتابهـای حـوزوی در زمینـه علـوم انسـانی و
علمی
دانشهـای نویـن ،نمیتوانـد مرجعیـت
ِ
فراتـر از حـوزه پیـدا کند.

ً
ت علمی دانشـگاه
احیاناعضـو هیئ 
گرفتهانـد و

همیـن وضعیـت در تصمیمگیر یهـا و

یا پژوهشـگاه هم شـدهاند و تاحدودی نیازهای

سیاسـتگذار یها نیـز خـود را نشـان میدهـد

علمـی خـود را تأمیـن میکننـد ،بنابرایـن حوزه

و یـک رقابـت بیـن این دو طیف در سیسـتمها

دوبـاره بـه گفتمانهـای درونصنفـی گرایـش

اتفـاق میافتـد کـه ملاک پیـروزی در ایـن

پیدا کرد؛ متأسـفانه دانشـگاه هم به همین سـو

رقابـت ،کمیـت ،تعـداد اعضا و دیگر مالکهای

رفته اسـت .با این تفاوت که دانشـگاه ،مقداری

غیرعلمـی اسـت.

فضـای بازتـری دارد ،چـون دروس عمومـی و...
همچنـان در آنجـا وجود دارد ،ولی حوزه ،حتی

نکتـه دیگـر ،اینکـه مـا بـه لحـاظ زبانـی

ً
معمـوال تولیـدات
هـم کار چندانـی نکردهایـم.

در مدیریتـش از افـراد غیرحـوزوی بهره نمیبرد؛

علمـی ایـران بـه زبـان فارسـی اسـت و تنهـا بـا

یعنـی همـان فاضـل حوزوی ،مدیر ،کارشـناس

همزبانهـای خودمـان گفتوگـو میکنیم؛ اما

یا اسـتاد یک بخشـی از حوزه شـده اسـت؛ این

بـا دانشـگاه و حوزههـای بیرون از ایـران تعامل

حالـت خودبسـندگی تعامـل را کنـد کـرده و

نداریـم؛ چندسـال پیـش در سـفری بـه برخی از

همزبانـی را بـا مشـکل مواجـه کرده اسـت.

دانشـگاههای ترکیـه ،سـوریه ،لبنـان و ...رفتیم

بدینسـان در کنـار مزیـت خودکفایی حوزه،

و درخصوص علومانسـانی واسلامی گفتوگو

یـک کارکـرد منفـی هم داشـته اسـت که همان

کردیـم؛ امـا با کمال تعجب ،آنها میپرسـیدند

کمرنگشـدن تعامـل ،تفاهـم و تضـارب بیـن

مگر شـما غیر از پیشـرفت در چند حوزه نظامی،

همـان آثـار شـهید مطهـری و امثال اوسـت که

مبـارزه بـا اسـتکبار باشـد باید فضـای گفتمانی

در همـان اوایـل انقلاب ،بـه این کشـورها رفته

گسـتردهای بـا غیرحوزویـان فراهـم نمایـد

اسـت .بنابراین ارتباط الزم شـکل نگرفته اسـت

تـا تبـادل علمـی ،هماندیشـی ،مناظـرات و

و آنهـا ایـران را نمیشناسـند و ایـن بـه دلیـل

کالسهـای درس مشـترک تشـکیل گـردد و بـا

ضعـف نـگاه فراملـی در کشـور اسـت؛ وضـع

تضـارب آرا تحوالتـی در ایـن زمینـه رخ دهـد؛

ارتبـاط بـا کشـورهای غیرمسـلمان و غیرعربـی

متأسـفانه ایـن تعاملات از قدیـم کـم بـوده و

بـه مراتـب بدتـر از ایـن اسـت کـه گفته شـد .ما

امـروزه هـم ناچیـز اسـت و حـوزه نتوانسـته در

بـا اعـراب مسـلمان و علمـای االزهـر تاحدودی

قدوقـواره یـک مدعی تمدنسـازی ظاهر شـود.

تعامـل داریـم ،ولی با غیـر اعراب ،این ارتباطها
بسـیار کمتر اسـت.
اگـر حـوز ه علمیـه میخواهـد راهبـری

* دانشیار و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم
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نانـو و...مگـر کار علمـی دیگـری هـم کردهاید؟
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