اݣݣمکاݣݣن ݣݣو ݣاݣݣمتناݣݣع
پژ وݣݣهـــش ݣ ݣݣدر ݣ ݣݣحــــــوݣزݣݣه
در گفتوگو با حجتاالسالم و المسلمین دکتر نجف لکزایی

حــوزه علمیــه نهــادی ســنتی اســت بــا پیشــینه هــزار ســاله .ایــن نهــاد علمــی افــزون
بــر رســالت تبلیغــی و ترویجــی همــواره کانــون دانــش و علــم بــوده اســت .میــراث غنــی
و هنگفــت حوزههــای علمیــه از زمــان شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی تــا بــه امــروز همــواره
مــورد توجــه دانشــمندان بــوده اســت .پــس از تأســیس و رواج دانشــگاه بهعنــوان بدیــل
و رقیــب نهــاد ســنتی در ایــران حوزههــای علمیــه از دســتآوردهای دانشــی و روشــی
ایــن نهــاد جدیــد غافــل نماندنــد .پژوهــش در دانشــگاه مبتنــی بــر روشهــای جدیــد
مطالعاتــی و بــا در نظــر گرفتــن پارادایمهــای متنــوع ،بــرای محققــان حــوزوی نیــز جالــب
توجــه بــود .تأســیس دانشــگاهها و پژوهشــگاههای حــوزوی نشــان میدهــد کــه ایــن

بخــش از حوزههــای علمیــه بــه مقولههایــی چــون پژوهــش
توجــه جدیــد دارنــد ،امــا بایــد دیــد تا کنــون چــه میــزان
ُ
توانســتهاند محققــان حــوزوی را از تحقیقــات خــرد ســنتی
بــه پژوهشهــای کالن جدیــد فراخواننــد.
دکتــر نجــف لکزایــی ،رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ
اســامی ،در گفتوگــو بــا مجلــه حــوزه پیرامــون مســئله
امــکان و امتنــاع پژوهــش در حــوزه ،بــه ســهم و جایــگاه
پژوهشــگاه در ســامان دادن بــه پژوهشهــا و تحقیقــات
حــوزوی پرداختــه اســت:
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با توجه به سنت دیرین و متداول حوزه در تحقیق
و مطالعه و متفاوت بــودن آن با آنچه امــروز از آن به
پژوهش تعبیر میشود ،آیا پژوهش مصطلح در حوزه
جایگاهی دارد؟
فلسفه وجودی حوزه علمیه ،معرفی کامل و تام وتمام اســام به جامعه و جهان اســت .ا گر معرفی کامل
دین از رسالتهای اصلی حوزه است ،این سؤال مطرح

میشود که آیا در حوزه کنونی ،اسالم بهطور کامل مطرح،
تحقیق و تبیین میشود و همه زوای ــای آن در منظر و
پیشگاه مردم قرار دارد؟ آیا فقه که بیشترین فرصتها و
امکانات علمی حوزه بدان اختصاص دارد و وظیفه آن،
نشان دادن قدر متیقن تکلیف و برنامه رفتاری مردم
است ،بهطور همهجانبه در اختیار مردم گذاشته شده
است؟ حتی ا گر وظیفه نظریهپردازی و ارائه نظامات بر
عهده فقه نباشد و تنها بخواهد به ارائــه تکلیف مردم
بپردازد ،آیا فقه موجود بــرای همه حیطههای رفتاری
انسانها راهی مشخص کرده است؟ آیا همه ابعاد فقه
هنر ،فقه توسعه ،فقه انتخابات ،فقه دریاها و غیره به
جامعه ،نخبگان و دستاندرکاران ارائه شده است؟
ارائه تکلیف باید به طریق پژوهش اجتهادی انجام
گیرد و پژوهشگران با اختصاص فرصت اجتهاد کرده
احکام را منقح و مشخص کنند .همین ضرورت در حوزه
اخالق ،کالم و اعتقادات نیز وجود دارد .امام خمینی (ره)
در کتاب پرارزش والیت فقیه که در دوران تبعید ایشان و
دوری روحانیت از عرصه قدرت و حکومت نوشته شده،
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چنین گفتهاند:
آیــنــدهای را ب ــرای م ــردم دنــیــا رقم
«اس ـ ــام را عــرضــه ب ــداری ــد...
م ـیزنــد و چــه کــســانــی سـفــرههــای
در تحقیقات کـتــابـخــانـهای هم
ا گـ ــر اس ـ ــام را مــعــرفــی نــمــایــیــد و
جــهــانــی را گ ــسـ ـت ــردهان ــد .روش ــن
کمبود وجود دارد ولی تحقیقات
جــهــانبــیــنــی (عــقــایــد) و اصـ ــول و
اس ــت کــه س ـفــرههــا و تــغــذیـههــای
مــیــدانــی در شــرایــط بـحــرانــی قــرار
احکام و نظام اجتماعی اســام را
فکری و اجتماعی ،کار ما نیست و
دارد و در حد ضرورت نیز تحقیق
بــه مــردم بشناسانید ،بــا اشتیاق
دستآورد غرب است و ما بر سر این
میدانی وجود ندارد.
کــامــل از آن اســتــقــبــال میکنند.
سفره آمــاده نشستهایم .اینترنت،
از منظر دیــگــر ،ا گ ــر تحقیقات را
بــه تــحــقــیــقــات ن ـظــری ـهپــردازانــه،
خــدا م ـیدانــد کــه خــواســتــاران آن
سازمانهای مهم اقتصادی مانند
گ ـ ـ ـ ــردآوری و ت ــرویـ ـج ــی تـقـسـیــم
بسیارند .من تجربه کردهام ،وقتی
سازمان تجارت جهانی و سازمان
ـای
ـ
ـ
ه

ش
ـ
ـ
ه
ـژو
ـ
ـ
پ
ـم
ـ
ـه
ـ
س
ـم،
ـ
ـی
ـ
ـن
ـ
ک
کــلــمـهای الــقــا م ـیشــد ،مــوجــی در
شانگهای ،حقوق و سازمانهای
۱
نــظــریـهپــردازانــه و جــدیــد ،انــدک
مردم ایجاد میگردید».
حقوقی بینالمللی مانند سازمان
است.
مــقــام مــعــظــم ره ــب ــری نــیــز در
حقوق بشر در اختیار غــرب است.
سخنرانیشان در سفر به بجنورد
علمسنجی جهانی نیز دست آنان
در ســال  ،1391رسیدن به تمدن
است و ما باید ظرفیتها ،فرصتها
اسالمی را مدیون سبک زندگی اسالمی و عقل معاش و تهدیدها را بشناسیم .آنان شا کله امنیت را نیز از طریق
دانستند و سبک و شــیــوه زنــدگــی را بخش حقیقی و شورای امنیت در اختیار گرفتهاند .ما که خود را منتظر
نــرمافــزاری تمدن اسالمی شمردند و در تشریح مفهوم حکومت جهانی واحــد و دولــت حضرت مهدی (عــج)
سبک و فرهنگ زندگی ،به مسائلی نظیر خانواده ،ازدواج ،میدانیم ،باید زمینههای آن را فراهم سازیم و راهکارهای
نــوع مسکن ،نــوع لــبــاس ،الــگــوی مــصــرف ،تفریحات ،مبارزه با ظلم و نظام سلطه را پیدا کنیم .اینها همه نیاز
کسبوکار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای به پژوهش دارد .نتیجه آنکه مشارکت در ساختن فرد و
مختلف اشاره کردند و در اینباره چندین سؤال مهم و جامعه ،نیازمند پژوهش و کندوکاو است.
کاربردی مطرح کردند و با دعوت از اندیشمندان حوزه
سومین موضوعی که پژوهش را واجب میسازد ،نفی
َ َ
ََ ْ ْ ََ ُ ْ
و دانــشــگــاه ،نخبگان سیاسی و فــکــری ،دستگاههای
رین َعلی
کاف
ل
ل
اهَّلل
ل
ع
یج
ن
ل
«و
سبیل
نفی
آیه
است.
سلطه
ِ ِ
ُْ ْ
َ
ً ۲
َ
مرتبط بــا فرهنگ و تعلیم و نیز جــوانــان خاطرنشان المؤ ِمنین سبیال» هرگونه سلطه و سیطره کفار بر جامعه
کردند که «در این زمینه باید همه به خود نهیب بزنیم اسالمی را نفی کرده و جامعه ایمانی را به استقالل و عزت
و ضمن تالش جدی برای آسیبشناسی ،به چارهجویی اسالمی دعوت کرده است .برای رفع سیطره دیگران بر
و جستوجوی راههای عالج بپردازیم» .لذا باید تبیین خود ،نیازمند تحقیق و پژوهش هستیم .امیرمؤمنان (ع)
َ
َ
لم ُس ٌ
«الع ُ
لطان َمن َو َج َد ُه صال ِب ِه َومن لم
شود که سبک زندگی جزو اسالم است یا نه .ا گر هست ،نیز فرمودهاندِ :
َ ََ
دعــوت مــردم به عمل به سبک زندگی اسالمی ،نیاز به یج ُ
۳
یه» .یعنی دانش قدرت است و هرکس
ده صیل عل ِ
ِ
آن را به دست آورد ،حکومت و اقتدار پیدا میکند وگرنه
تبیین ،پژوهش و تحقیق دارد.
دومــیــن مسئله آنک ــه ا گــر در بعد موضوعشناسی دیگران بر او سلطه پیدا میکنند .روشن است که ضرورت
بخواهیم در ساختن جامعه و جهانی که در آن زندگی رسیدن به قلههای دانش و فناوری و قدرت ،استقالل،
میکنیم ،مشارکت داشته باشیم و آن را دینی کنیم ،امنیت و در یک کلمه حسنات دنیا و آخــرت ،نیازمند
نیازمند به تحقیق و پژوهش هستیم .لذا باید بدانیم تحقیق و پژوهش است.
در روایــات از جهالت بهعنوان عامل اصلی بدبختی
وضعیت دینداری و بیدینی در جامعه و سطح جهان
امیرمؤمنان
چگونه است و چه عواملی باعث اقبال مردم به دین و بشر یــاد شــده اسـ
پیامبر ُا کــرم ْ(ص) به َ َ َ
ـتَ ْ َ .
َ
چه عواملی موجب دینگریزی مردم میشود و چگونه علی (ع) فرمودند« :ل فق َر أ َش ّد ِم َن ال َج ْه ِل َو ل َمال أ ْع َو ُد
ْ ْ
م ـیتــوان دنــیــا را ســاخــت و رون ــد حــا کــم بــر جــهــان چه ِم َن ال َعق ِل» ۴.پیامبران آمدهاند تا نادانی و کمبودهای
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ُ
ُ َ
«هـ َـو ّالــذی َب َع َث ِفــی ْال ِّم َ
بشریت را برطرف کنند.
یین در جهان اســام ،شکلگیری داعــش و اینکه چرا با آن
َ َ ْ َ َُّ ُ ُ ْ
ُ َ
ً
َ
َ
یه ْم آیا ِت ِه و
َر ُسوال ِم ْن ُه ْم ْیتلوا َعل
کیهم و یع ِلمهم الکتاب و همه توصیههای قرآن و سنت به رفتار رئوفانه با مردم،
یز ِ
ِ
َ
ُ
ْ َ َ َ ْ ُ
کانوا ِم ْن َق ْبل لفی َض ُ
ال ِحکمة و ِإن
بین» ۵.انبیا برای باز خشونت در میان پــارهای از دی ـنداران وجود دارد؟
ٍ
الل م ٍ
اصالح انگیزهها و رفتارها و به سامان آوردن انحرافاتی همینطور در خصوص شاخصههای جامعه و حکومت
که بشر به آن گرفتار است ،برانگیخته شدهاند .برطرف دی ـندار و اینکه در جامعه کنونی ما چه مقدار از این
ک ــردن جهالت نــظــری و فــکــری ب ــدون تحقیق حاصل شاخصهها وجــود دارد و چگونه مـیتــوان دیـ ـنداری و
نمیشود و تهذیب افــراد و جامعه نیز نیازمند تحقیق ارزشهـ ــای دینی را تــرویــج کــرد ،کــاری صــورت نگرفته
است .پژوهش و تهذیب با یکدیگر در تعاملند .پژوهش است .همچنین گرایشهای سیاسی دینداران ،اینکه
به تهذیب اخالق در جامعه کمک میکند .افراد مهذب به دی ـ ـنداران در انتخابات چگونه رأی میدهند و رأی
وسیله پژوهش به گسترش علم و دانش در جامعه کمک آنان مبتنی بر چیست ،از همین قبیل است .در چنین
میکنند .بهطور خالصه ،دستیابی به راههای دینداری پرسشهایی پاسخی متکی به پژوهشهای میدانی
و گسترش ارزشهای اخالقی در جامعه و فهم نشانههای نداریم و تحقیقات اندکی صورت گرفته است .این مسئله
دینداری ،نیازمند تحقیق و کندوکاو است.
دالیــل گونا گونی دارد .هزینه بــاال ،دشــواری کــار ،منابع
انسانی و آمــوزشدیــده و متخصص انــدک ،از دالیــل آن
ام ــروزه وضعیت پژوهش در حــوزه چگونه است؟
است .البته در تحقیقات کتابخانهای هم کمبود وجود
آیــا انتظارات از پژوهش ب ــرآورده شــده و در وضعیت
دارد ولی تحقیقات میدانی در شرایط بحرانی قرار دارد و
مطلوبی قــرار دارد یا نیازمند طراحیهای راهبردی
در حد ضرورت نیز تحقیق میدانی وجود ندارد.
است؟
از م ـن ـظــر دیـ ـگ ــر ،ا گـ ــر تــحــقــیــقــات را ب ــه تحقیقات
ب ــا نــگــاهــی بــه تحقیقات ع ــام ح ــوزه و نــهــادهــاینظریهپردازانه ،گــردآوری و ترویجی تقسیم کنیم ،سهم
پیرامونی آن ،از منظرهای مختلفی م ـیتــوان بــه این
پژوهشهای نظریهپردازانه و جدید ،اندک است.
پــرســش پــاســخ داد .از دیــد تحقیقات کــتــابــخــانـهای و
از نگاهی دیـگــر ،تحقیقات و پــژوهـشهــای تکراری
ً
میدانی ،عمده پژوهشها ،کتابخانهای است و حجم آن
نسبت به تحقیقات نوپدید بیشتر است .مثال به جهت
بیش از تحقیقات میدانی است .اصطالح «میدانی» به
سهولت و نیاز به مطالعه کمتر ،گرایش استادان در امر
مفهوم ارتباط مستقیم و رویاروی محقق با پدیدههای
تــدریــس بــه مــوضــوعــات مبتنی بــر متن بیشتر اســت تا
مورد مطالعه و مشاهده و تجربه عینی آن است .این در
مباحث نظریهپردازی که هم دشــوار و وقتگیر است و
حالی که مسائل نیاز به تحقیق
هم نیازمند به نقد و نظر و شناخت
و ابهامزدایی ،موضوعشناسی و
مسائل جدید.
ً
تحقیق
تحقیق میدانی ،بیش از
اص ـ ـ ـ ـ ــوال ی ـ ـکـ ــی از اشـ ـ ـک ـ ــاالت
همچنین ا گــر پــژوهـشهــا را به
کــتــابــخــانـهای اس ــت و مسئولیت
ع ــم ــده پ ــژوه ــش آن اسـ ــت که
تطبیقی ،مقایسهای و پژوهشهای
ح ــوزوی ــان در ای ــن حیطه بیشتر
ته ـ ــای آمـ ــوزشـ ــی
زی ـ ــرس ـ ــاخـ ـ ـ 
غیرتطبیقی تقسیم کنیم ،درصــد
ً
پــژوهــش مـطـلــوب نیست حتی
اســت .مثال ا گــر بپرسیم وضعیت
پژوهشهای غیرتطبیقی بهمراتب
درس خـ ـ ــارج ح ـ ـ ــوزه ،ک ـم ـتــر بــا
مــیــدانــی دیـ ـ ـ ـنداری در جــهــان
بیشتر از تحقیقات مقایسهای است،
پــژوهــش س ــروک ــار دارد .اسـتــاد
چــگــونــه اس ــت خــواهــیــم دی ــد که
در حــالــی کــه پــژوهــش مقایسهای
تحقیق میکند و حاصل کار خود
دربــاره آن کــاری انجام ندادهایم.
از اتقان بیشتری بــرخــوردار است.
ـد.
ـ
ه
د
ی
ـ
م
ـه
ـ
ـ
ئ
ارا
ـردان
ـ
گ
ـا
ـ
ش
ـه
ـ
ب
را
ً
یــا در خــصــوص نقش مساجد در
مثال ا گــر در فقه سیاسی یا فلسفه
حـ ــال آن ــک ــه ای ـ ــن ،هـ ــدف درس
دی ـ ـنداری مــردم در ای ــران کــاری
سیاسی بخواهیم نظریات رایــج در
خارج و سطح عالی نیست.
میدانی صــورت نگرفته اســت .از
جهان اســام را بررسی و نظر خود
ای ـنگــونــه اســت وضعیت امنیت
را اعالم کنیم ،نیازمند بررسی همه
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نظرات هستیم و بــدون مقایسه
دینی ضعفهای بسیاری داریــم.
ضــعــف و ق ــوته ــا ن ــمــیت ــوان به
فــراتــر از ای ــن ،حتی دربـ ــاره مسائل
هما کنون هیچیک از کانونهای
نتیجه رســیــد .معنای سخن آن
ض ــروری و درج ــه اول مانند تاریخ
استنادی دنیا کارکردهای حوزه
اســت کــه خــودمــان بــازی کنیم و
اســام و زندگی معصومان و متونی
را نمایه نمیکنند و حوزه خود نیز
مسابقه دهــیــم .گــفـتوگــویــی در
که در اختیار کارگردان قرار میگیرد،
بــه دنــبــال نمایه کــردن تولیدات
مــیــان نــیــســت و یــا انـ ــدک اســت.
کمتر کار کردهایم .منظورم کارهایی
خــود نرفته اس ــت .حتی پایگاه
بدینجهت باید ارتــبــاط جهانی
مــانــنــد کــتــاب «داس ــت ــان راســتــان»
علمسنجی شیراز که جمهوری
داشته باشیم تا به پرسشها پاسخ
شهید مطهری که متون را استخراج
اسالمی ایــران بــرای علمسنجی
بدهیم .به هر حــال انــدک بودن
کرده و بدون آنکه در محتوا تغییری
در جهان راهانــدازی کرده است،
از پــژوه ـشهــای حـ ــوزه بیخبر
تحقیق مــقــایــس ـهای ،مشکالت
دهد ،آن را به زبان روز عرضه کرده
است و حــوزه نیز خود را از طریق
خــود را ایجاد کــرده و از اتقان کار
است؛ بهگونهای که هم برای خواص
است.
نکرده
معرفی
پایگاه
این
کاسته است.
قــاب ـلاســتــفــاده اس ــت و ه ــم ب ــرای
ا گر از افقی دیگر پژوهشها را
عموم .خود شهید مطهری نیز یادآور
به پژوهشهای فردی و اجتماعی
شده بودند که این کار را برای عوام
تقسیم کنیم ،بیشتر تحقیقات علمی حوزه علمیه ناظر به انجام دادهاند .ما نیز باید محتوا را برای اقشار گونا گون
تحقیق فردی است و تحقیقات کلنگر و ناظر به وضعیت سادهنویسی کنیم .سادهنویسی غیر کار ســاده است و
کلی دینداری در جامعه و یا وضعیت انتظامات جامعه اهمیت این کار از کار بنیادی کمتر نیست .شهید مطهری
دینی اندک است .البته اندکی در مسائل کلی اندیشه در مقدمه کتاب «داستان راستان» از برخی ِشکوه کرده
والیــت فقیه در حــوزه نظام سیاسی اســام کــار شــده و است که میگفتند چرا کارهای پراهمیتتر را رها کرده و
تحقیقاتی نیز دربــاره نظام اقتصادی به انجام رسیده به این کار پرداخته است .ایشان نیز پاسخ دادهاند این
ولی هنوز در همه مراحل مشکالتی وجود دارد .مشکالت کار هم مهم است ۶.این کار نیز نوعی پژوهش است ولی
بانکی ناشی از عــدم مطالعه سیستمی و نظاممند در از جنس کاربردی ،مانند «دانشنامه قرآن» مرکز فرهنگی
اقتصاد است و تحقیقات تئوریک راهبردی ناظر به حل دفتر تبلیغات که در چهار جلد برای کودکان آماده شده
و شامل تفسیری است از قرآن برای دانشآموزان .افزون
مسائل ،اندک است.
در تــقــســی ـمبــنــدی دی ــگ ــر ،ا گـ ــر پ ــژوهـ ـشه ــا را به بر دشــوار بــودن نفس کار و تنظیم محتوا ،چاپ آن نیز
پــژوه ـشهــای بــنــیــادی ،کــاربــردی و راهــبــردی تقسیم دشوارتر از بقیه متون است ،چون نیازمند تصویر ،سبک
کنیم ،تعداد تحقیقات بنیادی بیشتر است .تحقیقات و ویرایش خاص و پرجاذبه است و در این حوزه ،عرصه
بنیادی یعنی مطالعات ،قطعنظر از افراد و طبقه خاص .فضای مجازی کاربرد دارد.
تحقیقات راهبردی نیز در حال حاضر باید ناظر به
تحقیقات کــاربــردی نیز یعنی تحقیقاتی کــه ملموس
است و قابلیت اجرا دارد .تحقیقت راهبردی نیز در حوزه وضعیت اسالم ،مسلمانان و شیعیان در سراسر جهان
گــروههــای ویــژه مانند کــودکــان ،زنــان و جــوانــان صورت باشد .باید بدانیم وضع موجود و وضع مطلوب چگونه
میپذیرد .شناسایی نقطههای کور و خألها بر عهده این است .اطالعات ما از جهان اسالم باید مبتنی بر پژوهش
باشد تا بتوانیم به گسترش و انتقال اندیشههای خود
دست مطالعات است.
ا گر رسانه و هنر را نیز به بحث کاربردی پژوهش اضافه کمک کنیم .بــرای انتقال اســام به کشورهای خاص،
کنیم ،اوضاع وخیمتر میشود .ما وظیفه داریم معارف نیازمند بررسی وضع موجود و نیازها هستیم .باید وضع
اسالمی را به زبان ادب و هنر ارائه دهیم و ا گر حوزه فیلم ،مطلوب و مقدور برای مسلمانان در آن کشور را بفهمیم
هنر و پویانمایی را به تحقیقات خــود بیفزاییم ،بــاز با و سپس پیشنهاد تحقیقات بنیادی بدهیم .باید بدانیم
واقعیتها بسیار فاصله داریم .ما در ساخت فیلمهای سهم هریک از مباحث در ایــن عرصه چقدر اســت و در
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جامعهای که سطح آ گاهی آنان
خود را به استاد نشان دهد و استاد
نسبت به اسالم اندک است ،چه
نـیــز محقق را راهـنــمــایــی کــنــد .در
عش ـنــاســی
ا گ ـ ــر در ب ــع ــد مــوضــو 
مباحثی را ارائه کنیم و آیا اولویت با
شیوه تدریس فعلی ،همه زحمات
بــخــواهــیــم در ســاخـتــن جــامـعــه و
کالم است یا فقه .در حوزه اجرا نیز
بــر دوش اســتــاد اس ــت و بــا سطح،
جهانی که در آن زندگی میکنیم،
باید دید چه باید کرد .باید جایگاه
تــفــاوت زیـ ــادی نـ ــدارد .طلبه تنها
مــشــارکــت داشـتــه باشیم و آن را
اع ـ ــزام مــبــلــغ ،تــهــیــه بــســتـههــای
متوجه تفاوت دیــدگــاههــای استاد
دینی کنیم ،نیازمند به تحقیق و
ً
فــرهــنــگــی ،تــأســیــس ح ــوزهه ــای
با دیـگــران مـیشــود .البته اخـیــرا در
پژوهش هستیم .لذا باید بدانیم
در
دینی
ی
ب
و
داری
ن
ـ
دی
وضعیت
علمیه و تأسیس کتابخانه در حوزه
برخی درسه ــای خ ــارج ،اتفاقاتی
جامعه و سطح جـهــان چگونه
تحقیقات راهبری مشخص شود.
افتاده و اساتید جــوان در ایــن باره
است و چه عواملی باعث اقبال
گاه در مدرسه یا حوزهای ظرفیت
کــارهــایــی انــجــام دادهانـ ــد ولــی این
م ـ ــردم ب ــه دیـ ــن و چ ــه عــوام ـلــی
برای پذیرش طلبه موجود است و
محدود است و در غالب حوزه شاهد
مـ ــوجـ ــب دیـ ـ ـنگ ـ ــری ـ ــزی م ـ ــردم
ما در آن منطقه به ساخت مدارس
این وضعیت نیستیم و پایاننامهها
میشود.
جدید اقدام میکنیم.
نشاندهنده ایــن وضعیت اســت.
تــحــقــیــقــات راه ـ ــب ـ ــردی ،هم
اف ــزون بــر آن ،گــاه هــم طلبه و هم
وضعیت موجود را روشن میکند و
استاد مشکل روش تحقیق دارنــد
هم وضعیت مطلوب و مقدور (و نه آرمانی) را .همچنین و استاد به جای مشاوره و راهنمایی ،مطلب در اختیار
تحقیقات راهبردی به اولویتبندی و بررسی امکانات شا گرد میگذارد.
آنهم نه در سطح ایران بلکه در سطح جهان میپردازد؛
ما آمــوزش پژوهش را حتی در دروس روشــی حوزه
چرا که رسالت حوزه ،اجرای دین است.
تعریف نکردهایم و هدف آموزشی از این درس برای طلبه
ً
از منظری دیگر ،پژوهشهای حــوزه غالبا خردنگر روشن نیست .طلبه درس روش منطق را میخواند ولی
اســت نه کالننگر .تحقیقات ،بیشتر پیرامون ایــران و نمیداند چرا .اصول فقه ،روش تحقیق در فقه است ولی
شیعه دور میزند و مخاطبان آن محدودند.
طلبه نمیداند این درس چه کاربردهایی دارد .درس
رجال و درایــه نیز تبدیل به دانشی مستقل شدهاند نه
به لحاظ روشی پایاننامههای حوزه علیرغم تحول
طریق.
موجود ،از نظر روش ناقص است و علیرغم مطالب
زیــادی که در خــود دارد ،نتیجه مطلوب را به دست
نهادها و کانونهای پژوهش پیرامون حوزه چقدر
به ارتقای پژوهش حوزه کمک کردهاند؟
نمیدهد .چرا اینگونه است؟
ـ این نهادها گرچه کمتعداد هستند اما ارزشمندند و
ـ این آسیب ،ریشه در آموزش پژوهش دارد.
باید از آنان تقدیر و تشکر کرد .وجود ،گسترش و ارتقای
آی ــا مــیت ــوان ادعـ ــا ک ــرد کــه نــظــام آم ــوزش ــی حــوزه این نهادها ضروری است؛ چون در حال حاضر تحقیقات
پژوهشمحور است و یا با پژوهش فاصله دارد؟
شخصی در موارد محدود امکانپذیر است و در حوزه نیز
ً
ـ اصوال یکی از اشکاالت عمده پژوهش آن است که
رواج دارد و این تصور در میان حوزویان وجود دارد که
زیرساختهای آموزشی پژوهش مطلوب نیست حتی
شخص ،پروژهای را تعریف و پیرامون آن تحقیق میکند
درس خارج حوزه ،کمتر با پژوهش سروکار دارد .استاد
و آن را به اجــرا م ـیگــذارد .در حالی که کــارهــای بــزرگ و
تحقیق میکند و حاصل کــار خــود را به شــا گــردان ارائــه
جدی را باید یک نهاد و سازمان متکفل گردد و صدها
م ـیدهــد .حــال آنکه ایــن ،هــدف درس خــارج و سطح
محقق بر روی آن کار کنند تا پژوهش به انجام برسد.
عالی نیست .این کار ،نیمی از هدف است .هدف اصلی
االن دائرهالمعارف قرآن در همین مرکز با حضور صدها
در تحصیالت تکمیلی ،راهنمایی طلبه برای رسیدن به
پژوهشگر در حــال تکمیل اســت .در گذشته که حوزه
مرحله اجتهاد است .طلبه باید تحقیق کند و یافتههای
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در ایــن عرصه غایب بــود ،دیگران
با گذشته و پیش از انقالب بسیار
برای ما دائرهالمعارف مینوشتند؛
تغییر کرده است .مجالت پژوهشی،
«و َل ـ ْـن ْ
یج َع َل ُ
آیــه نفی سبیل َ
اهَّلل
ْ
َ َ َ ُْ ْ َ َ ً
چرا که دارای تشکیالت و سازمان
هــمــایـشهــای علمی و تحقیقات
کافرین علی المؤ ِمنین سبیال»
ِلل ِ
پ ــژوه ــش ــی ب ـ ــودن ـ ــد .سـ ــازمـ ــان،
مــفــیــدی در حـ ــوزه انــجــام ش ــده و
هــرگــونــه ســلــطــه و ســی ـطــره کفار
پژوهش ناشدنی را شدنی میکند
م ـیشــود ول ــی بــایــد ب ـهطــور م ــداوم
بــر جامعه اســامــی را نفی کــرده
و ظرفیتها را افــزایــش میدهد.
وضع موجود را آسیبشناسی کرد و
و جامعه ایمانی را بــه استقالل
ای ـ ــن سـ ــازمـ ــانهـ ــای پــیــرامــونــی
سخنان ما نیز در ارتباط با انتظارات
و عـ ــزت اس ــام ــی دعـ ــوت ک ــرده
امکاناتی را فراهم کردهاند تا بتوان
و وضــع مطلوب اســت .با توجه به
اســت .بــرای رفع سیطره دیگران
پژوهشگرانی را دور هم جمع کرد
فرصتی که انقالب اسالمی در اختیار
بـ ــر خـ ـ ــود ،ن ــی ــازمـ ـن ــد ت ـح ـق ـیــق و
پژوهش هستیم.
و کــاری را که نمیتوان از یک فرد
مــا گــذاش ـتــه اس ــت و جــانفــشــانــی
انــتــظــار داشـ ــت ،بــه وســیــلــه آنــان
شهدا در این راه و انتظار جهان از
انجام داد.
مــا ،فاصله ما تا تأمین ایــن نیازها
از آسیبهای پژوهشهای حوزوی ،فردی بودن آن زیاد است و کارهای زیادی در ایران و جهان بر زمین مانده
است .از این رو کارها کمتر نتیجهبخش است و االن در است و انجام آن بدون پژوهش ممکن نیست .باید مرا کز
حــوزههــای مختلف ،تکنگاریهای فــراوان داریــم .در پژوهشی و حوزهها ارتباط سازمانیافته داشته باشند و
حوزه اقتصاد تکنگاریهای بسیاری داریــم ولی کارها همافزایی کنند.
در حد مطلوب نیست؛ چون اقتصاد ،موضوعی نیست
با توجه به مسئولیت جنابعالی در پژوهشگاه علوم
که فرد بتواند بهتنهایی نظام اقتصاد اسالمی ارائه دهد.
ً
اسالمی و مسئولیتتان در اجــرای پــروژ ههــا ،دربــاره
حتما باید یک تیم پژوهشی برای انجام آن شکل گیرد تا
عملکرد این مرکز در راستای این مسئولیت و راهحل
دانش ،بیناالذهان باشد و این تفکر زمینه ترویج پیدا
شما برای چالشهای یاد شده نکاتی بفرمایید.
کند و مقاالت پژوهشی بتواند به رشد ادبیات کمک کند.
ً
ـ ما در این مرکز دو شعار راهبردی
حوزه فعال هیچ مطالبهای از این
داریم :اول اینکه هدف اصلی ما در
نهادها نــدارد؛ نه مطالبه آموزش
ا گ ــر پــژوه ـشهــا را بــه تطبیقی،
حوزه علوم اسالمی ،توانمندسازی
و نــه پــژوهــش .نهادها نیز بــا هم
شه ــای
م ــق ــای ــسـ ـهای و پ ــژوهـ ـ 
علوم اسالمی اســت .علوم اسالمی
بـیارتــبــاط هستند .مــا بــه عنوان
غیرتطبیقی تقسیم کنیم ،درصد
با تــاشهــای پیگیر علما در طول
نــهــادی پژوهشی بــه ح ــوزه اعــام
پ ـ ــژوهـ ـ ـشه ـ ــای غ ـیــرت ـط ـب ـی ـقــی
تــاریــخ بــه دســت مــا رســیــده اســت و
کردهایم که میتوانیم در آموزش
ب ـهمــراتــب بــیــشـتــر از تحقیقات
دانشهای کالم ،فقه ،فلسفه ،درایه
پــژوهــش بــه ح ــوزه کــمــک کنیم.
مقایسهای اســت ،در حالی که
و تاریخ اســام شکل گرفته است.
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
پ ــژوه ــش مــقــای ـس ـهای از ات ـقــان
ً
کــار عــمــده مــا ،تــوانــمــنــدســازی این
دارای هیئت علمی اســت و آنان
بیشتری بــرخــوردار اس ــت .مثال
دانشها است« .مدیریت دانش» از
ا گ ــر در فــقــه ســیــاســی یــا فلسفه
میتوانند به عنوان اساتید روش
مباحثی است که در پژوهشگاه در
سیاسی بخواهیم نظریات رایج
تحقیق در خدمت فضالی حوزه
خدمت این هدف قرار گرفته است.
در جهان اســام را بررسی و نظر
باشند .موفقیت ایــن نهادها در
تدوین اصطالحنامه برای هریک از
خـ ــود را اعـ ــام ک ـن ـیــم ،نـیــازمـنــد
آن است که گرایش به پژوهش در
علوم اسالمی ،نخستین قدم در این
بــررســی هــمــه ن ـظــرات هستیم و
حوزه جدیتر شود و دایره پژوهش
بــدون مقایسه ضعف و قوتها
راه است .حدود نه اصطالحنامه به
ارتقا پیدا کند .البته این شکوهها
نمیتوان به نتیجه رسید.
همت دوســتــان در دســت تدوین
به معنای انکار پیشرفت پژوهش
اسـ ــت .هــما ک ــن ــون اصــطــاحنــامــه
در حوزه نیست و حوزه در مقایسه
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فقه پژوهشگاه با حــدود  60هزار
است.
اص ــط ــاح ت ــدوی ــن شـ ــده اس ــت.
در ح ـ ــوزه فــلــس ـفــه و کـ ــام نیز
بیشتر تحقیقات علمی حــوزه
ا گ ــر پــژوهــشــگــری در عــرصــه فقه
پـ ــروژههـ ــای مــقــای ـس ـهای فلسفه
عــلــمــیــه نــاظــر ب ــه تـحـقـیــق ف ــردی
اصطالح جدیدی تولید کند ،به
اسالمی با فلسفه غرب انجام شده
اســت و تحقیقات کلنگر و ناظر
این اصطالحنامه اضافه میشود.
اس ــت کــه در تــوانــمــنــدســازی ایــن
بــه وضــعــیــت کـلــی دیـ ـ ـنداری در
انتظامات
وضعیت
ـا
ـ
ی
و
جامعه
فــرهــنـگنــامــه ای ــن عــلــوم نــیــز کــار
دانــش ،نقشآفرین اســت .ازجمله
ج ــام ــع ــه دیـــن ــی انـ ـ ــدک اسـ ــت.
شده است .ازجمله فرهنگنامه
آنها ،پروژه نفس و بدن است.
الــبــتــه ان ــدک ــی در م ـســائــل کلی
اصول فقه که منتشر شده است.
در پــژوه ـشــکــده مــهــدویــت هم
انــدیــشــه والی ــت فقیه در حــوزه
ً
معنای این کار ،توانایی در تبیین
فعالیتهای سودمندی خصوصا
نــظــام سیاسی اس ــام کــار شده
مرزهای دانش در این حوزه است.
درب ـ ــاره آس ـی ـبشــنــاســی مــهــدویــت
و تــحــقــیــقــاتــی ن ـیــز دربـ ـ ــاره نـظــام
این فعالیتها به شکل آنالین هم
انــجــام گرفته اســت .خالصه آنکــه
اقتصادی به انجام رسیده ولی
مشکالتی
مراحل
همه
در
هنوز
عرضه شده است و هم محققین
در تــوانــمــنــدســازی عــلــوم اســامــی
وجود دارد.
بــدان دسترسی دارنــد .پژوهشگر
م ـیتــوانــیــم بــه حـ ــوزه کـمــک کنیم
با مراجعه به آن میتواند در زمانی
و از نــظ ــر م ــدی ــری ــت دان ـ ـ ــش ،در
کوتاه بهاصطالح ،سابقه و منابع
شناساندن جایگاه علمی حوزه به
آن دست پیدا کند .در اصطالحنامه نیز با گستردهای جهان به کمک حوزه بیاییم .امــروزه مرا کزی با عنوان
بیشتر به اطــاعــات مربوط به اصطالحات دســت پیدا کانونهای علمسنجی در سطح جهان وجــود دارد که
میکند و معلوم میشود که تالش محقق چقدر بر این با ثبت علمی تولید دانــش ،به آن رسمیت میبخشند
دانش افزوده است.
و ا گــر شما دان ــش تولیدی خــود را در آن ثبت نکنید،
دائرهالمعارف قرآن کریم از دیگر محصوالت پژوهشگاه دنیا بهعنوان دانــش معتبر به شما نگاه نمیکند .آنان
است .در پژوهشکده قرآن ،اقدامات مفیدی در دست برای دانش معتبر ابزارهایی در اختیار دارند که ازجمله
انجام است و برای پژوهشگرانی که میخواهند در حوزه آنهــا همین پایگاههای علمسنجی اســت .هما کنون
مسائل انسانی از قرآن کریم بهره گیرند ،بسیار سودمند هیچیک از کانونهای استنادی دنیا کارکردهای حوزه
است .در پژوهشکده حقوق ،بر روی مسائل جدید کار را نمایه نمیکنند و حوزه خود نیز به دنبال نمایه کردن
مـیشــود .در پژوهشکده تــاریــخ و ســیــره ،درب ــاره تاریخ تولیدات خود نرفته است .حتی پایگاه علمسنجی شیراز
و سیره اهلبیت (ع) تحقیق میشود .در پژوهشکده که جمهوری اسالمی ایــران بــرای علمسنجی در جهان
اخالق و تربیت ،در موضوعات اخالق و تربیت اسالمی کار راهانـ ــدازی کــرده اســت ،از پــژوهـشهــای حــوزه بیخبر
میشود .در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ،نظام است و حوزه نیز خود را از طریق این پایگاه معرفی نکرده
سیاسی اسالم با رویکردی جدی کندوکاو میشود .در اســت .البته پژوهشگاه با این کانون ارتباط دارد و دو
اسالم تمدنی نیز مطالعه و پژوهشهایی انجام میشود و ســال اســت که تولیدات خــود را در آن ثبت میکند .ما
معارف اسالمی با رویکرد تمدنی آن مورد مطالعه و ارزیابی میتوانیم این کار را در سطح پایاننامههای حوزه انجام
قــرار میگیرد .در پژوهشکده مرکز مطالعات اجتماعی دهیم ولی حوزه از این فرصت استفاده نکرده است .ما
و تمدنی نیز بیشتر تحقیقات ناظر بــه صحنه عمل و شبیه « ۷»Irandocکه پایگاه پایاننامههای مربوط به
میدانهای عینی به انجام میرسد .پروژه دینداری در ایران است »Islamdoc« ،را طراحی کردهایم و بیش از ده
سطح ایران و جهان از موضوعات کالن و کلیدی این مرکز هزار پایاننامه مرتبط با جهان اسالم در آن نمایه شده
است .بحث روحانیت و وظایف و نقش راهبری آنهم از است .تعدادی از این مقاالت نیز مرتبط به حوزه است.
موضوعات بسیار مفید و مؤثر در زمینه گفتوگو در جهان در جلسهای که خدمت ریاست محترم حوزههای علوم
است که مطالعاتی در این باره در این مرکز در حال انجام دینی رسیدم ،حمایت خود از این طر حها را اعالم کردیم.

بخش دوم کارنامه پژوهشگاه ،بــومـیســازی علوم
اسالمی اســت .در این مرکز ،علوم اسالمی را مناسب با
نیازها و مبانی دینی خودمان بازسازی و ارائه میکنیم .از
کارهای سودمند ما در این عرصه ،حکمت متعالیه است.
البته پژوهشگرانمان در حوزه سیاسی« ،علوم سیاسی
حکمت متعالیه» را به جامعه علمی پیشنهاد کردهاند و
کارهای مفصل و خوبی در این حوزه در دست انجام است.
بخشی از اقدامات پژوهشگاه معطوف به اسالمیسازی
علوم اسالمی است .به نظر ما ا گر توانمندسازی بهدرستی
انجام شود ،زیرساختها برای بخش دوم فراهم میشود
و پــژوهــشــگــران در بــخـشهــای مختلف عــلــوم دیــنــی با
بهرهگیری از این ظرفیت و با استفاده از امکانات موجود
و کمکهای مقام معظم رهبری میتوانند جهش داشته
باشند؛ چنانکه مقام معظم رهبری از آن به جنبش تولید
علم و جنبش نرمافزاری تعبیر کردند .از دیگر اقدامات
مهم پژوهشگاه ،جدی گرفتن برگزاری کرسیهای علمی
ـ ترویجی و تحقیقی است.
پینوشتها:
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 .۱والیت فقیه ،ص .133
 .۲سوره نساء ،آیه .141
 .۳شرح نهجالبالغه ،ابن ابیالحدید ،ج ،20ح .319
 .۴کافی ج  ،1ح .25
 .۵سوره جمعه ،آیه .2
 .۶ســخنان شــهید مطهــری در پاســخ بــه منتقــدان چنیــن بود:
«از ذکــر ایــن نکتــه نیــز نمیتوانــم صرفنظــر کنــم کــه در مدتــی
کــه مشــغول نــگارش یــا چــاپ ایــن داســتانها بــودم ،بعضــی از
دوســتان ضمــن تحســین و اعتــراف بــه ســودمندی ایــن کتــاب،
از اینکــه مــن کارهــای بــه عقیــده آنهــا مهمتــر و الزمتــر خــود
ً
را موقتــا کنــار گذاشــته و بــه ایــن کار پرداختـهام ،اظهــار تأســف
میکردنــد و مالمتــم مینمودنــد کــه چــرا چندیــن تألیــف
علمــی مهــم را در رشــتههای مختلــف بــه یــک ســو گذاشــتهام
و بــه چنیــن کار ســادهای پرداخت ـهام .حتــی بعضــی پیشــنهاد
کردنــد کــه حــاال کــه زحمــت ایــن کار را کشــیدهای ،پــس الاقــل
بــه نــام خــودت منتشــر نکــن! مــن گفتــم چــرا؟ مگــر چــه عیبــی
دارد؟ گفتنــد اثــری کــه بــه نــام تــو منتشــر میشــود ،الاقــل
بایــد در ردیــف همــان اصــول فلســفه باشــد .ایــن کار بــرای تــو
کوچــک اســت .گفتــم مقیــاس کوچکــی و بزرگــی چیســت؟
معلــوم شــد مقیــاس بزرگــی و کوچکــی کار در نظــر ایــن آقایــان
مشــکلی و ســادگی آن اســت و کاری بــه اهمیــت و بزرگــی و
کوچکــی نتیجــه کار ندارنــد .هــر کاری کــه مشــکل اســت ،بــزرگ

اســت و هــر کاری کــه ســاده اســت ،کوچــک .ا گــر ایــن منطــق و
ایــن طــرز تفکــر مربــوط بــه یــک نفــر یــا چنــد نفــر میبــود ،مــن در
اینجــا از آن نــام نمیبــردم .متأســفانه ایــن طــرز تفکــر ـ کــه جــز
یــک بیمــاری اجتماعــی و یــک انحــراف بــزرگ از تعلیمــات عالیــه
اســامی ،چیــز دیگــری نیســت ـ در اجتمــاع مــا زیــاد شــیوع پیــدا
کــرده .چــه زبانهــا را کــه ایــن منطــق نبســته و چــه قلمهــا را
کــه نشکســته و بــه گوشـهای نیفکنــده اســت .بــه همیــن دلیــل
ً
اســت کــه مــا امــروز از لحــاظ کتــب مفیــد و مخصوصــا کتــب
دینــی و مذهبــی ســودمند ،بیــش از انــدازه فقیریــم .هــر مدعــی
فضلــی حاضــر اســت ده ســال یــا بیشــتر صــرف وقــت کنــد و
یــک رطــب و یابــس بــه هــم ببافــد و بهعنــوان یــک اثــر علمــی،
کتابــی تألیــف کنــد و بــا کمــال افتخــار نــام خــود را پشــت آن
کتــاب بنویســد ،بــدون آنکــه یــک ذره بــه حــال اجتمــاع ،مفیــد
فایــدهای باشــد؛ امــا از تألیــف یــک کتــاب مفیــد ،فقــط بــه جــرم
اینکــه ســاده اســت و کســر شــأن اســت ،خــودداری میکنــد.
نتیجــه همیــن اســت کــه آنچــه بایســته و الزم اســت ،نوشــته
نمیشــود و چیزهایــی کــه زائــد و بیمصــرف اســت ،پشــت ســر
یکدیگــر چــاپ و تألیــف میگــردد .چــه خــوب گفتــه خواجــه
نصیرالدیــن طوســی:
افســوس کــه آنچــه بــردهام باختنــی اســت  /بشــناختهها
تمــام نشــناختنی اســت
برداشــتهام هرآنچــه بایــد بگذاشــت  /بگذاشــتهام هرآنچــه
برداشــتنی اســت
عاقبتاالمــر در جــواب آن آقایــان گفتــم :ایــن پیشــنهاد شــما
مــرا متذکــر یــک بیمــاری اجتماعــی کــرد و نهتنهــا از تصمیــم
خــود صرفنظــر نمیکنــم ،بلکــه در مقدمــه کتــاب از ایــن
پیشــنهاد شــما بهعنــوان یــک بیمــاری اجتماعــی نــام خواهــم
ً
بــرد .بعــد بــه ایــن فکــر افتــادم کــه حتمــا همانطــور کــه عــدهای
کســر شــأن خــود میداننــد کــه کتابهــای ســاده ـ هرچنــد
مفیــد باشــد ـ تألیــف کننــد ،عــدهای هــم خواهنــد بــود کــه کســر
شــأن خــود میداننــد کــه دســتورها و حکمتهایــی کــه از
کتابهــای ســاده درک میکننــد ،بــه کار ببندنــد( ».مجموعــه
آثــار اســتاد شــهید مطهــری ،ج  ،18ص  190ـ )191
 .۷مخفــف مرکــز اطالعــات و مطالعــات علمــی ایــران.
«فراهــمآوری ،ســازماندهی ،ذخیــره ،حفــظ ،بازیابــی،
تحلیــل و اشــاعه اطالعــات و مــدارک علمــی و فنــاوری کشــور
و اطالعــات پشــتیبان آنهــا در ســطح ملــی و بینالمللــی»،
«مدیریــت تأمیــن و دسترســی پژوهشــگران کشــور بــه مــدارک
اطالعــات علــم و فنــاوری خــارج از کشــور» و «پشــتیبانی و
مدیریــت ســامانه ملــی مدیریــت اطالعــات علــم و فنــاوری»
مأموریتهــای اصلــی مرکــز اطالعــات و مــدارک علمــی ایــران
را تشــکیل میدهــد .مرکــز دارای ســه بخــش «مدیریــت
ســازماندهی و تحلیــل اطالعــات»« ،مدیریــت حفــظ و اشــاعه
اطالعــات» و «گــروه ارتباطــات و فراهــمآوری» اســت.

