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 تعالى بسمه

 

 

 مقدمه

ها در  انسان انگيزترين بخش فرهنگ ترين و بحث ترين و سازنده ترديد دين مهم بى

جو و  ضمير حقيقت گويى عنصر فراماديت نهفته در نهادين. است بودهطول تاريخ 

 .پژوهش دينى كشانده است طلب، انسان را به گام نهادن در وادى خرد استدالل

راز و  امروزه كه جهان شاهد رشد و شكوفايى استعداد بشرى در كشف فراوانى

گذشته و در  رمزهاى گذشته است و در پى گشودن و مهر از روى هزاران مجهول

و بينش به جهان  مسير راززدايى از عالم هستى است و گونه جديدى از نگرش

در ژرفاى جان آدمى  پيرامون را پديد آورده است، تأثير عميق دين و راز نفوذ آن

شناخت و ترويج برخى  اهميت پژوهشهاى دينى تنها به. همچنان باقى مانده است

گردد، بلكه  گذشته، محدود نمى از ميراث شعاير و بسط برخى از مفاهيم برگرفته

توان انجام داد، دادن پاسخهاى  مى پژوهش دينى ترين كارى كه در حوزه دين مهم

بدين شيوه است كه دين جايگاه . است دينىِ درخور به پرسشهاى دينى معاصر

چنين  رسيدن به. كند گوناگون حيات پيدا مى شايسته خويش را در ميان عناصر

طلبد و بهترين وضعيت  پژوهشگران حوزه دين را مى و تالش جدىوضعى، سعى 

و پژوهشگران آن است كه فرهيختگان و فرزانگان، متصل  قابل تصور براى نهادها

همان حال متصل به جامعه فرهنگى باشند و نقاط تهديد را در  به يكديگر و در

 .بزدايند و قوت خويش را با ارتباط افزون كنند متن جامعه

اسالمى و به پيرو  پژوهشى، وزارت فرهنگ و ارشاد رو وجود مراكز متعدد دين ناز اي

مندى و  تا زمينه بهره آن، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان را برآن داشته

پژوهان  قالب كنگره دين هاى علمى و پژوهشى را در رسانى از اين سرمايه اطالع

ارتباطات و تداركات تشكيل  لف علمى،هاى مخت در همين راستا كميته. فراهم كند
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را ايجاد كرد و  پژوهان دين گيرى نخستين همايش گرديد و مقدمات شكل

هاى پژوهش در حوزه  بايسته موضوعات مبتال به حوزه پژوهش را كه عبارت از

پژوهان بود، مورد بحث و گفتگو قرار  دين شناسى دين، موانع و مشكالت و آسيب

كه قصد و نيت دخالت در امور  پژوهان كشور ـ بى آن دين زىري شوراى برنامه. داد

را داشته باشد ـ در صدد وصل كردن پژوهشگران به يكديگر و  پژوهى نهادهاى دين

پژوهان،  اين شورا از دين. آنان و برجسته كردن نقش آنهاست رسانى به اطالع

دينى كند، كه همكارى محققان حوزه پژوهش  و حمايت قانونى مى پشتيبانى

 ضامن

 .توفيق در اين عرصه است

صاحبنظران حوزه  هاى آنچه در اين كتاب به چاپ رسيده، مجموعه اهمّ سخنرانى

محترم فرهنگ و ارشاد  پژوهان و نيز سخنرانى وزير دين در نخستين كنگره دين

از پژوهشگران در اجالسيه  معرفت در مراسم تجليل  اللّه اسالمى و حضرت آيت

بسيار داريم براى پژوهندگان  پژوهان است، كه اميد ن كنگره دينمقدماتىِ دومي

 .مفيد باشد

 محمّد مهدى احمدى                    

 مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان قم
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سياستهاىوزارتفرهنگ

وارشاداسالمى

درحوزهدينپژوهى


 

 

 

 

 

 

 محمدمسجدجامعى
 ارشاد اسالمىقائم مقام وزير فرهنگ و 
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 الرحمن الرحيم  اللّه بسم

دانش پژوهان،  ضمن عرض سالم و خيرمقدم خدمت سروران بزرگوار، دانشمندان،

مـديريت و سـازماندهى ايـن     كنم از اهتمامى كه مراكز پژوهشى قـم، در  تشكر مى

اى باشد براى سازمان دهـى   پژوهان، مقدمه اميد است كنگره دين. نشست داشتند

 . هاى دين پژوهى حوزه فعاليت بسيج امكانات بيشتر در و

برگزار شد  55 نخستين نشست، با مراكز پژوهشى حوزه محترم علميه قم در سال

بعــد از آن در حــوزه  .و زمينــه همكاريهــاى مشــتر  مــورد بررســى قــرار گرفــت

ديگرى برگزار شد كـه تحقيقـى    هاى برگزيده سال در بخش دين، نشست پژوهش

زمان كـه بـا اسـتقبال بسـيار گرمـى از ناحيـه        اره قانون ديات و مقتضياتبود درب

هـاى دينـى،    فكر را پديد آورد كه در حوزه پـژوهش  رو شد، و اين مندان روبه عالقه

حوزه علميه محتـرم قـم و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى       ارتباط بيشترى بين

 .برقرار شود

اى شـكل   دبيرخانـه  و به اين منظـور خوشبختانه اين فكر بعدها گسترش پيدا كرد 

  بسيارى از اساتيد، حضرت آيت اللّه گرفت و جلساتى در اين زمينه تشكيل شد و با

حوزه، مطلب در ميان گذاشته شد و خوشبختانه طرح  جوادى آملى و ديگر بزرگان

 با استقبال

 .اعاظم حوزه مواجه گرديد



 11 

 : كنيم مى دو نگاه بررسىدر يك طبقه بندى اجمالى مسأله دين پژوهى را از 

دين، نفس االمر  ـ دين پژوهى از درون حوزه دين است كه هدف آن كشف گوهر1

هـاى علميـه در مرحلـه اول     حوزه دين و حكم خداست  در اين زمينه هدف اصلى

هاى افراد، به حكـم ديـن    بيرونى و گرايش اين است كه به دور از شرايط و مسائل

يتهايى هم كه در طى اين سـالها انجـام شـده اسـت       فعال در. دسترسى پيدا كنند

 وجود دارد كه نشان دهنده موفقيت چشمگير اسـت كـه بـه بركـت     شاخص هايى

موجـب پيـدايش    انقالب اسالمى حاصل شده است، چون فضـاى انقـالب اسـالمى   

هاى علميه در همه سطوح شـده   و حوزه مسائل و سؤاالت جديد و حضور روحانيت

گسترش تحقيقات فراهم سـاخته اسـت كـه نتـايج آن در      ابراىاى ر و شرايط ويژه

به عنوان نمونه در حوزه بررسـى كتابهـاى   . به خوبى مشاهده شد هاى گذشته سال

مرحله نهايى  شناسى به در پانزده دوره گذشته، چهل و هفت اثر در حوزه دين سال

 .رسيد

احيـاى مباحـث    نكته حائز اهميت اينكه بيش از پنجاه درصد ايـن آثـار در حـوزه   

است بوده اسـت ايـن وضـعيتى     شيعه و در حوزه تفكر دينى كه بسيار هم ضرورى

هـاى علمـى    دين وجـود دارد و قطعـا روش   است كه در نگاه به اين حوزه از درون

 .بين دارد ها نقش اول را در اين حوزه

يعنـى اگـر مـا ايـن      ـ نگاه دوم، دين پژوهى است كه قصد سياست گذارى دارد،2

منـد و   دينـى، آشـنا، عالقـه    د را داريم كه جامعه ما بايستى نسبت بـه معـارف  تعه

بررسى نمود كه شـرايط دينـى جامعـه     مجرى اين معارف شود بايد در مرحله بعد

انجام شده تا چه حد مورد اقبـال و اسـتقبال قـرار     هايى كه چگونه است و فعاليت

 دينى و شناخت اصـول گرفته است؟ درصورت اول، هدفمان شناخت رفتار درست 

در صورت .دارد دين است مانند اينكه معاد چيست؟ توحيد چيست؟ و چه وجوهى

شود و چقدر منشـأ   رعايت مى دوم، سؤال اين است كه اين اصول چقدر در جامعه

در اين حوزه روش تحقيق و كار متفـاوت بـا    .اثر در روابط فردى و اجتماعى است
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 هاى مرسوم در ه تاريخى، تصريح متون با شيوهتطبيق متون با نگا .حوزه اول است

ديگـرى برخـوردار    استخراج حكم، در صورت اول است، اما صـورت دوم از شـرايط  

وضـعيت اجتمـاعى بـه دسـت      در اين حوزه بايد بر مبناى اطالعـاتى كـه از  . است

 آيد تالش كنيم  جامعه آرمانى مى

 .نماييم ى و جارىواهداف آرمانى خود را در نظام فرهنگى و اجتماعى سار

ها و ديگـرى   گرايش  يكى عرصه. در حقيقت در اينجا ما با دو عرصه روبرو هستيم

در جامعـه مـا چيسـت؟ مـردم      هـا  ارزش هاست، بايد بدانيم سمت و سوى گرايش

چـه تعـداد در عـزادارى سيدالشـهدا      كننـد؟  چقدر در نماز جماعـت شـركت مـى   

هـاى آن چيسـت؟ چقـدر كتـاب      خصهمش ها و كنند؟ مؤلفه السالم شركت مى عليه

شـود؟   كتابهاى مذهبى در چه قشرهايى بيشتر خوانده مى خوانند؟ اين مذهبى مى

 چه كارى

تحقيقـى   توان كرد كه مطالعه آثار مـذهبى بيشـتر شـود؟ مـا در سـال جـارى       مى

تهـران در مرحلـه دوم    در اين تحقيق، مطالعه كتابهاى مذهبى در جامعه. داشتيم

نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت كـه        ادبى و داستانى قرار داشت، اما بعد از كتابهاى

بـه  . عمدتا در سنين چهل سال هسـتند  مند به اين كتابها هستند كسانى كه عالقه

هاى فرهنگى ما هنوز، به نحوى طراحى  فرهنگى و فرآورده عبارت ديگر محصوالت

در  اتفاقـا . باشـد جاذبه الزم را براى سنين نوجوان و جوان جامعه داشته  نشده كه

 . ترين نقش را در اين زمينه دارد حوزه انتشارات، قم عمده

سياسيت گذارى تنها  بنابراين بايستى براى اين قضيه سياست گذارى كنيم، و اين

هـاى   هـاى علميـه روش   حـوزه  بخش دولتى را در برنمى گيرد، چـرا كـه هميشـه   

لكن اطالع از اين نتـايج   خاص خود را دارند، ترويجى، تبليغى و سياست گذاريهاى

 .است ها هم راهگشا براى آن

اجمـال اشـاره    بنابراين، به بعضى از تحقيقاتى كه در ايـن زمينـه انجـام شـده بـه     

كارگشـا اسـت كـه اسـتمرار      كنم كه زمانى اين تحقيقات كنم و البته اضافه مى مى
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ر هر مقطـع  را باهم مقايسه كنيم و د  داشته باشد، يعنى ما بتوانيم شرايط مختلف

جمله اين تحقيقات، بررسى نگرشها و رفتارهاى  از. سياست مناسب را اتخاذ نمائيم

در اين تحقيق رفتارهاى مذهبى در شش حـوزه  . در ايران است اجتماعى فرهنگى

 :بررسى قرار گرفت كه شامل رفتارهاى زير بود مورد

 ـ رفتن به مجالس روضه خوانى 1

 مسجدـ شركت در نماز جماعت در 2

 ـ زيارت اماكن مذهبى3

 ـ نذر و نياز 4

 ـ رفتن به دعاى كميل 5

 ـ پرداخت فطريه6

رونـد    خـوانى مـى   روضـه  پاسخ دادند كه گاهى به مجـالس % 8/36در اين بررسيها 

زياد به مجـالس  % 2/12كنند  و  مى گفتند به ندرت در اين مجالس شركت% 6/26

رونـد   داشتند كه هرگز به اين مجالس نمـى اظهار  %5/15روند  و  روضه خوانى مى

توان گفت كه نسبت كسانى كه به اين مجـالس   بنابراين مى .يعنى كمترين نسبت

 .است% 15روند حدود  است و كسانى كه هرگز نمى% 85 روند مى

كه زياد به مسـجد   پاسخ دادند% 1/18در مورد شركت در نماز جماعت در مسجد 

اى كه با  طى مقايسه. روند نمى هرگز% 22ندرت و  به% 26گاهى، % 6/25روند   مى

و توسعه ايران به عمل آمد قرائن حـاكى از   پژوهشكده علوم ارتباطى 1353تحقق 

 .است توجه بيشتر به مساجد

زياد بـه زيـارت    در مورد زيارت اماكن مذهبى بررسيها نشان داد نسبت كسانى كه

و نسبت كسانى كه % 6/22روند  ىم ندرت به زيارت و كسانى كه به% 4/23روند  مى

و به همين نسبت موارد عدم مراجعه مطلق بسـيار   %6/46روند  گاهى به زيارت مى

 .رسد مى% 4/6 يابد و به كاهش مى

مـدنظر قـرار    اگر بر مبناى آمار فوق سنين شركت كنندگان در اينگونه مراسـم را 
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اننـد اينكـه   هـايى م  دهيم و براين اساس سياست گزارى كنيم بـه پاسـخ پرسـش   

توان جوانان  نمود، و چگونه مى مند توان جوانان را به مسجد رفتن عالقه چگونه مى

تـوان   داشته باشـند و بطـور كلـى چگونـه مـى      را ترغيب كرد تا رفتارهاى مذهبى

 هاى مذهبى را در گرايش

اطالعـاتى   كه در حقيقت بـه يـك حـوزه جديـد    . جامعه گسترش داد، دست يافت

 . نيازمنديم حوزه دين پژوهى به شدت به آن ايم كه در رسيده

پاسـخ دادنـد،    از كسانى كه در تهران به اين پرسش نامـه % 55در تحقيق ديگرى 

ايـن امـر نـوعى گـرايش      اظهار داشتند كه خدا در زندگى آنها حضور دارد، گرچـه 

اجتماعى آمارهـا مقـدارى متفـاوت     هاى در گرايش. فردى است اما آن رابروز دادند

 .است

هـاى دينـى    آل ايده بنابراين يكى از فعاليت هايى كه در حوزه دين پژوهى در مقام

گرايش هاست و به عبارت ديگر،  الزم است كه انجام شود، مطالعه دائم در باورها و

بـراى ماـال   . فرهنگى در حوزه دين بررسـى شـود   علوم اجتماعى به صورت كاالى

شـود؟ چـه تعـداد در     ى اسـتقبال مـى  نوارها و كتابهاى مـذهب   بدانيم كه چقدر از

است؟  كنند و علت آن چيست؟ و نوسانات آن چه اندازه مذهبى شركت مى مراسم

رسد در حوزه سياسـت   مى بنابراين علوم اجتماعى يكى از مواردى است كه به نظر

پژوهـى   پردازى از حوزه دين و در نظريه تواند با حوزه دين نزديك باشد گذارى، مى

  .كمك بگيرد

حـوزه فرهنـگ    تر از حـوزه علـوم اجتمـاعى اسـت،     حوزه ديگرى كه شناخته شده

 .پردازد مصرف فرهنگى مى ها و باورها بصورت عام و به عمومى است كه به گرايش

مانند اينكه . است در شرايط جديد سؤاالت اساسى در حوزه فرهنگ عمومى مطرح

خ دادن به ايـن مسـأله   براى پاس ما نگرشمان و نگاهمان در مسأله سينما چيست؟

ما . هاى رسانه جديد را بدانيم نماييم و ويژگى الزم است كه به ماهيت رسانه توجه

وضعيتى داريم؟ اگر ادبيات داسـتانى نـاگزير باشـد بـراى بيـان       در حوزه رمان چه
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 معانى به

بايسـتى چـه    ها قابل قبول نيست، ما داليلى از واژه هايى استفاده كند كه اين واژه

تنديس چيست؟ با توجه به  ردى داشته باشيم؟ احكام ما در مورد نگارگرى يابرخو

هـاى اوليـه خـارج     كرده است و از صورت صور مختلف كه تنديس و نگارگرى پيدا

همـين بحـث در حـوزه موسـيقى و در     . كرده است اى پيدا هاى پيچيده شده و راه

هـايى   م يكـى از بخـش  شود، بنابراين، اين هـ  ديگر مطرح مى هاى بسيارى از حوزه

 شايد هنوز به بحث آنها پرداخته نشـده و نيازمنـد مشـاركت و همكـارى     است كه

 .هاى فرهنگى كشور است ها و دستگاه حوزه

اى اسـت كـه    حـوزه  توان گفت كه حوزه فرهنگ، بندى مباحث فوق مى براى جمع

عـات  هم، شـاهد گسـترش مطال   اى دارد و در حوزه دين نياز به مطالعات بين رشته

هاى سال بدست آمده، بسـيار   در پژوهش اى هستيم و براساس آنچه كه بين رشته

هاى جديد در حوزه دين  دليل به كارگيرى ابزارها و شيوه رشد كرده است و اين به

 پژوهى

بـه مسـائل،    چرا كه به دليل ضرورتهاى به وجود آمده در حوزه پاسخ گـويى . است

عــده زيــادى از  پژوهــى شــدند و نيــز ناى كايــر از طــالب وارد مباحــث ديــ عــده

باعث شـد تحقيقـات بـين     هاى علميه شدند، تركيب اين دو دانشجويان وارد حوزه

  .اى در حوزه دين رشد و گسترش يابد رشته

مشـاركت   يـابى  يـابى نيازمنـديم و بـراى مسـأله     اينك به نـوعى بـازبينى و مسـأله   

هاى علميه به عنوان  حوزه هاى سياست گذار و نظريه پردازان ضرورى است دستگاه

از ايـن رو اگـر مـا در پايـان     . و مهم دارند نظريه پرداز، در اين زمينه نقش اساسى

هاى پژوهشى برسيم كه در آن نظريه پردازان  كارگاه چنين نشست هايى بتوانيم به

 هاى مربوط به فرهنگ عمـومى،  سياست گذاران، صاحب نظران حوزه حوزه علميه،

داشته باشند،  پردازند، حضور ها در جامعه مى كه به تحليل گرايشو علوم اجتماعى 

براسـاس مسـأله يـابى، شـرايط      تواند به مسأله يابى مجدد بپـردازد و  اين جمع مى
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 .نمايد بديع را در دفاع از حقانيت دين بررسى

هـا، باورهـا و    گـرايش  به عبارت ديگر با به دست آوردن آمارهاى دائمى از وضعيت

هاى دين در  آنها در تحقق انديشه اى فرهنگى، كاالهاى دين و تحليلمصرف كااله

ها بـه عنـوان حـاق     بتوانيم از آنچه كه در حوزه جامعه هرچه بيشتر تالش كنيم و

آوريـم، دفـاع كنـيم و آن را در عرصـه      دين، بدست مى دين، حقيقت دين و گوهر

 . مزندگى فردى و اجتماعى سارى و جارى سازي افكار عمومى و در

بخش هـايى اسـت    ها و باورهاى دينى فرهنگ عمومى هاى مربوط به گرايش حوزه

پـردازى   هاى نظريه دارد و حوزه كه در سياستگذارى فرهنگ و ارشاد اسالمى نقش

عزيزان محور آن هستيد و اگر ما بتوانيم اين  هايى است كه شما تئورى ساز، حوزه

هاى بعـدى شـاهد    در نشست  اءاللّهكنيم و ادامه بدهيم ان ش چهارچوب را طراحى

 .بهترى در گسترش معارف دينى و فرهنگى خواهيم بود وضعيت
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 الرّحمن الرّحيم  اللّه بسم

گرامـى و بـا    سروران گرامى، حضـرات آيـات، پژوهشـگران   باسالم و احترام حضور 

متنعم بودن به بركات ماه  آرزوى توفيق و تأييد و سربلندى براى همه شما آرزوى

خودم از همكـاران اداره كـل ارشـاد قـم      مبار  رمضان براى همگى، بنده به سهم
كـه   تـدبير هـم كنگـره ديـن پژوهـان را سـامان دادنـد        كنم كه با حسن سپاسگزارى مى

و هم اينكه ما در برنامه ريزى و سـاماندهى ايـن   . گذشته برگزار شد نخستين آن در سال

و مراكـز و   به عنوان دومين كنگره امسال هستيم، و هم نسـبتى كـه بـا پژوهشـگران     كار

. آن را به خوبى سامان بدهيم مؤسسات پژوهشى كه در قم هست پيدا شده كه ما بتوانيم

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به عنـوان كمـك    ار ما به عنوانالبته ترديدى نيست كه ك

 .پژوهشهاست كننده و حمايت كننده

توانند داشته باشند به عهده  مى تشخيص پژوهشها، اهميت پژوهشها و نقشى كه پژوهشها

از حضور در محضرشان هستيم و همكاران ما   بحمداللّه هاست كه بزرگان علمى و انديشه

 . كنند آنها استفاده مى و راهنمايى آنها

 پژوهش در حوزه دين

همانگونه كه  كه من به نظرم رسيد خدمت شما عرض بكنم اين است كه اى نكته

متناسب با فضيلت معلـوم آن   در مورد علم مطرح شده است، كه فضيلت هر علمى
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همينطور به تناسـب موضـوع پـژوهش اسـت كـه       علم است در مورد پژوهشها هم

 اى كـه بـا   ترديدى هم نيست كـه همانگونـه  . كند ارزش پيدا مىو  پژوهش اهميت

پژوهش است كه در  ترين پژوهشها هم ترين علوم، علم الهى است با فضيلت فضيلت

  صحبتهاى حضـرت آيـت اللّـه    گيرد كه نكته بسيار مهم هم در حوزه دين قرار مى

ن اسـت  انديشه حتى در امورى كه ممك معرفت هم مطرح شد نگاهى كه اسالم به

 . بر نتابند هست اى انديشيدن در آن امر را عده

چنانچه شايسته اسـت   تواند همان چهره واقعى دين را حقيقت دين را پژوهش مى

سوره بقره آيه معروفى  155ما، آيه  هاى محدود نشان بدهد البته با تناسب توانايى

ت ديـن  صـور  «...ليس البرر   »و پژوهشگران هست  كه در ذهن همه شما بزرگان

نيست كه چهره ما به كدام طرف است بـه مشـرق اسـت يـا بـه       چندان مورد نظر

 .مغرب،همه نيكى چنين نيست همه نيكى مبانى ديگرى دارد

اسـت كـه    در تفسير كبير امام فخر من ديدم كه مجموعه نكـاتى كـه ذكـر شـده    

علـومى  بندى شده،  دسته اند اند و توضيح داده ترتيب فرموده «بر »خداوند در ذيل 

و مبانى مال ايمان به خداوند، ايمـان   كند معارف كه به قلب انسان ارتباط پيدا مى

فرشتگان و كتاب و نبيين كـه ترتيبـى هـم خداونـد در      به روز باز پسين، ايمان به

دهـد غـرض    اند تا آنچه كه رفتار اجتماعى ما را شكل مـى  برده ذكر اين موارد بكار

 بكند كه به كدام طرف اگر ايستاد همه حقيقت آناست كه انسان گمان  اين نبوده

اسـت كـه فرضـا     است و راضى بشود به اين كه به طرف مغرب و يا مشرق ايستاده

نيكى در واقـع همـان حقيقـت     گرايش يهود و مسيحيت به اين سو بوده است اين

تواند همه حقيقـت   هستيم چيز ديگرى نمى دين است كه همه ما در جستجويش

 .ر بر بگيرديا نيكى را د

پـژوهش   اين نكته هم به نظر من نكته قابل توجه است كه تـا قبـل از اينكـه واژه   

كرديم و يـا اسـتفاده    مى بيشتر مورد استفاده قرار بگيرد ما از واژه تحقيق استفاده

پژوهشـگرى  . را هم به همـراه دارد  كنيم، تحقيق همان بار ارزشى جستجوگرى مى
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است كه اين پژوهشگر در امـر ديـن كـه بـا      بيعىگردد ط كه به دنبال حقيقت مى

كند غير از پژوهش در ساير بخشها است، مال بحاـى   مى حقيقت دين نسبتى پيدا

 مقدمه الهيات مطرح كرده در فضيلت علم الهى، تفاوتى كـه بـين   كه ابن سينا در

نيسـتيم كـه    در واقع ما پژوهشـگرى . منفعت و خير و بين ضرر و شر مطرح كرده

كسى كه در مورد يـك   نگران خير و حقيقت نباشيم، ماالً فرض بكنيد يكخيلى 

كند خيلى نسبتى هم بين پـژوهش   مى امر عادى درباره يك پديده طبيعى تحقيق

مطرح نباشد و اساسا پژوهشگر چنين نگرانى نـدارد   او با توضيح فرضا ممكن است

 ين مـورد توجـه  است كه نگرانى جدى ماست بويژه در شرايطى كه د اين تهديدى

در ايـن   قرار گرفته در كشور ما، نظام دينى شكل گرفته، پرسشهاى بسـيارى هـم  

پـژوهش كـار پـر     كـنم كـار   حوزه مطرح شده است كه از اين جهت من گمان مى

 . ارزشى است دراين مقطع

افتـد، و   اتفاق مـى  در واقع پر ارزشترين پژوهشها، پژوهشى است كه در حوزه دين

دين را چنانكه شايسته است  توانيم حقيقت اى كه ما مى به درجه در اين زمينه هم

خواهد شد كه گرايش بـه ديـن، توجـه بـه      معرفى بكنيم طبيعى است كه موجب

ايـن  . اى است كه همه ما به عهده داريم بكند وظيفه دين، توسعه بيشترى هم پيدا

 وظيفه را حضرت

از . نشان بدهيم باى اسالم را ماچهره زي. اند امام در وصيت نامه خودشان ذكر كرده

ــ و البتـه بـه ايـن مطلـب       انـد  كارهاى فرهنگى از وزارت فرهنگ و ارشاد نام برده

و ارشاد نيست ـ همه دستگاه هـايى كـه     اند كه ويژه وزارت فرهنگ تصريح فرموده

چهره زيبايى از اسـالم را مـا بايـد بتـوانيم نشـان       كنند در حوزه فرهنگ تالش مى

 .بدهيم

مـا احساسـها را    شود نه با احساس، اگر ه زيباى اسالم با انديشه نشان داده مىچهر

تحقيـق و پـژوهش نـدارد     تقويت كرديم كه اساسا تقويت احساس نسبتى هـم بـا  

عمق انديشه انسانها اغنا شـد ترديـدى    بود اما وقتى. تأثير، تأثير ماندگارى نخواهد
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اثـر، اثـر   . پيـدا خواهنـد كـرد   نسبت به ديـن گـرايش    نيست آنها نسبت به اسالم

 ماندگارى خواهد بود

 .اى است كه ما بر عهده داريم كه اين وظيفه

 

 بخشيدن در پاسخ دادن به شبهات سرعت

خوشبختانه  توان توجه كرد كه من به نظرم رسيد در حوزه تحقيق مى نكته دومى

نيـاز  پژوهشگاهى كـه مـورد    شود يعنى اين مطلب امروزه به خوبى به آن توجه مى

هـاى   مورد نياز پژوهشگران ماسـت در رده  جامعه ما است مورد نياز جوانان ماست

مطرح شود، چون ما به دليل تقاضاى بسـيارى كـه وجـود     مختلف كه ممكن است

 دارد،

پژوهشهايى كه  كنم خيلى فرصت براى پرسشهاى بسيارى كه وجود دارد گمان مى

چنـين پاسـخهايى داده بشـود     هـم پاسخ پرسشهاى مطرح نيست فعالً نداريم، اگر 

  .طبيعى است كه خيلى مؤثر نيست

ايـن پاسـخ در    كند كه به سرعت احساس بكند كه پاسخى را جامعه از ما طلب مى

تقريبـا همـه شـماها    . دارد گرايش او نسبت به دين در فهم دين تأثير بيشترى هم

فضـاى دانشـگاهها و   تشنگى را در  كه به نحوى با دانشگاهها هم ارتباط داريد اين

كشور و همينطو در مسائلى كه در فضاى كتابهـا   دانشجوها، همينطور در جوانهاى

 .بينيم شود ما به روشنى مى مطرح مى و مطبوعات كشور

پژوهشها بـه   كنم كه به اين نكته بايستى توجه كرد كه از اين جهت من گمان مى

لبته دوره هايى را در دوران ا سرعت پاسخگوى مسائل مبتال به امروز ما هم باشند،

شـده   اى مطرح مـى  ايم، وقتى مسئله گذرانده شكوفائى تمدن و فرهنگ اسالميمان

اش را  كردند، نمونـه  و پژوهشگران در مورد آن مسئله توجه مى به سرعت محققان

اى را كه در مورد موسيقى فرضا نوشته شده بود ـ كه دفترتبليغات   ديدم رساله من

نسبت به اين مسئله  ر سه جلد ـ پيدا بود كه محققان ما علماى ما اند د چاپ كرده
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همه رساله درباره اين مسئله مطـرح   اند و اين هاى به هنگام داشته كامالً حساسيت

 . از مسائل هم همينطور است درباره بسيارى. شده و نوشته شده

دى چاپ ميال 1245كتابى را من اخيرا به دستم رسيد ـ البته چاپ اول اين كتاب  

فيلسوف معـروف مصـرى،    سال پيش ـ از عبدالرحمان بلخى همان  55شده حدود 

االسالم در آنجـا توضـيح    تاريخ االلحاد فى چاپ جديد اين كتاب تازگى منتشر شد

اى  راوندى كه معروف است به الملحد ابن راوندى، مقالـه  دهد كه اگر فرضا ابن مى

 نوشت مى

مقـاالت   كرد به سرعت در سراسـر قلمـرو اسـالم    در آن مقاله مطلبى را مطرح مى

آنچنان فضايى در دنيـاى   شد، يعنى شد و به او پاسخ گفته مى متعددى نوشته مى

رسيد يـا   اى كه الحادى به نظر مى نظريه شد كه مطرح كننده يك اسالم فراهم مى

او در اين فضاى پرتالطمى كه پاسـخگويى فـراوان    ممكن بود به نظر برسد، سخن

كنم كه نگاه پژوهشگران  رسيد از اين جهت من گمان مى نمى به جايى چندانبود 

 .كند مسائلى كه در جامعه مطرح است بسيار به ما كمك مى به

 

 

 

 رسانى به مراكز پژوهشى اطالع

كوتـاه   هم كه مـن بخـاطر صـرفه جـويى در وقـت سـخن را       نكته آخرىو البته 

گاه ممكن اسـت  . است از يكديگركنم، مطلع بودن مؤسسات و مراكز پژوهشى  مى

بدون اينكـه ايـن مراكـز بـا خبـر       شود اى پژوهش مى كه در مراكزى درباره مسئله

بسيار مهمى هم هست كـه ممكـن اسـت در     باشند از وضعيت يكديگر، اما مسائل

توجه نشود، كار كنگره ديـن پژوهـان و همكـاران مـا در      مؤسسه يا مركزى به آن

 ست كه ما موضوع پژوهش را در مؤسسات مختلف بـه يكى اين ا معاونت پژوهشى

هـا ايـن    زمينـه  يكديگر نشان بدهيم كه پژوهشگران ما با خبر باشند كه در كـدام 
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 . كند بسيار كمك مى كنم كه شود با خبر بودن من گمان مى تحقيقات انجام مى

مؤسسـات   ام كـه  هم كه من در اين زمينه دارم اين كار را ديـده پيشنهاد آخرى 

درباره موضوعى كتابى را  اى دهند، وقتى كه نويسنده گ انتشاراتى دنيا انجام مىبزر

كنند، يك بـار چـاپ محـدود مـاالً      مى آماده انتشار دارد اين كتاب را دو بار چاپ

اين هزار نسخه را براى پژوهشگران و دانشـمندان   نسخه، 1777نسخه حتى  577

كننـد در   ظرات آنهـا را جمـع مـى   مدتى، ظرف دو ماه سه ماه ن فرستند تا يك مى

اى  تـازه  گذارند، نويسنده بر اساس مجموعه نظرات يك ويرايش نويسنده مى اختيار

وسـيعى منتشـر    كنـد و بعـدا كتـاب تحـت تيراژهـاى      از كتاب خودش را تهيه مى

 .شود مى

همـين كـه    كنم در پژوهش در كشور ما هسـت  يكى از نقصهايى كه من گمان مى

كنـد كـار را    كار مـى  بر خود بر آن فرديت خودش در پژوهشگاه پژوهشگر متكى 

اى كـه در مـورد    ماـل نكتـه   كند و بعدا هم البته كند و بعدا هم چاپ مى آماده مى

فرمودند كه خوب اگر آن تفسيرى كه چاپ  تفسيرى كه جناب آقاى معرفت اشاره

همين مواردى گرفت ممكن بود  اى قرار مى اختيار عده شده است قبل از انتشار در

 . كرد گفتند يا به مؤلف و او حتما مراعات مى به نويسنده مى كه گاه الزم بود

هـاى   در زمينـه  به نظرم اين نقص را ما داريم كه صرفا در پژوهشهاى دينى نيست

متأسـفانه در يـك حـوزه     مختلف هم يك جور فرديت در پژوهش هست، و حتـى 

يانويسندگان موضوع تحقيق يا پژوهش  ام كه گاه محققان هايى من به تجربه ديده

بينيم كارى منتشـر شـده    كنند، و يك دفعه ما مى مى خودشان را از ديگران پنهان

كـــار را  گويـــد خـــوب چـــرااين   مـــى انســـان بعـــدا وقتـــى كـــه فرضـــا   

من نگران بودم كه اگر بـا كسـى مشـورت بكـنم      خوب گويدكه نكرديد؟مى مشورت

. اى مطرح بكند و كس ديگرى در مقاله تحقيق من لو برود ممكن است كه موضوع

 خود ناشى از آن فرهنگ دير پاى استبدادى است كه در كشور ما حـاكم  البته اين

بگويند بحث  بوده كه افراد بجاى اينكه در يك فضاى باز و مرتبط با يكديگر سخن
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انديشه و نظر خودشـان را   كردند كه بكنند، در پنهانى و تنهايى خودشان سعى مى

 . ارند اين هم يكى از نقصهاستنگه د

كـه هـم    بايسـتى ترتيبـى اتخـاد كـرد      به نظر من در زمينه پژوهش كه انشـاءاللّه 

نشرياتى هم كـه تـا    مؤسسات پژوهشى از حال و روز يكديگر باخبر باشند كه البته

و ارشـاد منتشـر شـده تالشـش      به حال در حوزه معاونت فرهنگى وزارت فرهنـگ 

آماده انتشار هستند يك توزيع محدود هـم   پژوهشهايى كه همين بوده، دوم اينكه

وقتـى كـه ايـن تحقيـق       داشته باشند كهپژوهشگران ببينند و نظر بدهند انشاءاللّه

  .گيرد مورد توجه همه باشد شود و در اختيار قرار مى مى آماده

است كه ما در  من براى همه شما بزرگواران آرزوى توفيق و سربلندى دارم طبيعى

هـايى كـه شـما     راهنمـايى  زارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نيازمند هستيم كـه بـا  و

 .وجهى سامان بدهيم خواهيد داشت بتوانيم اين امر را به بهترين

بكنم، مؤسساتى كـه   اى خدمت شما عرض بد نيست اين را هم به عنوان يك نكته

نـد مؤسسـاتى   كن ارتقاء پيـدا مـى   كنند و در دنيا روز به روز خودشان را اصالح مى

 .دهند نقد و پيشنهاد جديد قرار مى هستند كه مدام خودشان را در معرض

گـزارش را چـاپ    خواندم درباره مؤسسه توليد اتومبيـل تويوتـا،   گزارشى را من مى

گيرى تا زمان تنظـيم گـزارش    شكل كرده بود مؤسسه تويوتا كه تا به حال از زمان

بود درباره بهبود وضعيت و كار خودش، كرده  صدوبيست ميليون پيشنهاد دريافت

مؤسسه راه را باز كـرده از پيشـنهادهاى مختلـف اسـتفاده      يعنى پيداست كه خود

 اى دادنـد يـك جـايزه    كاركنانى كه بهترين پيشنهادها را در هر حوزه مى كرده، به

گذاشـتند   مـى  هر سال يا هر ماه جلسـاتى را . كرد خود مؤسسه تويوتا پيشنهاد مى

بينيد كه تا چه انـدازه   مى سى بهترين پيشنهاد، بنابراين در مؤسسه تويوتابراى برر

 .فضا باز و مواج است

اسـالمى   بارى دريافـت پيشـنهادات خـوب طبيعـى اسـت كـه مـا در يـك نظـام         

پيشـنهادهاى    فضـايى را ايجـاد بكنـيم تـا      پژوهشهاى مختلف بايسـتى انشـاءاللّه  
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ارتقاء مؤسسـات پژوهشـى،    ژه تقويت ومختلفى كه پژوهشگران خواهند داد، و بوي

كشور ما به عنوان محصـوالت پـژوهش    اى برسيم كه آنچه كه در به نقطه  انشاءاللّه

 .عرصه ملى مورد توجه ديگران هم قرار بگيرد شود غير از منتشر و آماده مى

كنيـد آنهـا    مـى  امروزه شما وقتى كه با محققان و پژوهشگران غير ايرانى صـحبت 

كه اين پاسخ را از ايران  كنند و انتظار طبيعى دارند پرسشها را مطرح مىبسيار اين 

هـا   نتوانيم در خيلـى از ايـن زمينـه    دانند كه فرضا ما بشنوند، و غير موجه هم مى

اى در تهران  همين ديروز بود ما جلسه. بكنيم كتابهاى درجه اولى را به آنها معرفى

صل كه مسـلمان هـم شـده بنـام آقـاى      پژوهشگران فرانسوى اال داشتيم و يكى از

خوانـد   مـى  سال است در مشهد حكمت 8اى هم داديم، ايشان  علوى جايزه يحيى

بيـنم   ها من االن مـى  زمينه گفت در بعضى از پيش حضرت آقاى آشتيانى، بعد مى

هـاى حكمـت كـه     در بعضى از زمينه كه چقدر فقر در زبان فارسى هم وجود دارد،

اروپايى كه خوب طبيعى است كه انتظارى نبـوده،   ن زبانهاىكرد حاال آ مطالعه مى

اى و جهانى را هم مـا نـاگزير    كنم كه اين انتظار منطقه گمان مى از اين جهت من

  آن توجه بكنيم و بالطبع در برابـر ايـن تقاضـاى جهـانى هـم انشـاءاللّه       هستيم به

آرزوى توفيـق و   براى همـه شـما  . پژوهشهاى ما بتوانند مؤثر باشد و پاسخگو باشد

 .سربلندى دارم 
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 من الشيطان الرجيم   اعوذباللّه

 الرحمن الرحيم  بسم اللّه

 وسلم آله و عليه اهلل صلىعلى سيدنا و نبيّنا محمّد   ربّ العالمين وصلّى اللّه  الحمدللّه

. حـوزه و دانشـگاه   داشت مقدم آيات عظـام، حجـج اسـالم، مدرسـان     ضمن گرامى

 .است« دينى هاى هاى علميه و پژوهش حوزه»موضوع سخن 

 

 رسالت وارثان پيامبران در پژوهش

و  السـالم  رسالت پژوهش و تنوع بخشيدن به آن بر عهده وارثـان پيـامبران علـيهم   

عالمان دين شناس وارثان پيامبرانند و پيامبران  .مكتب آنان استپرورش يافتگان 

 .هم پيام آورند وهم معجزه آفرين برابر نياز هر جامعه

نيـاز جامعـه بـه     دانشوران دين پژوه با تنوع فكر و شكوفاسازى انديشه در راستاى

 .آفرينند مى كنند و تنوّع، پويايى و بالندگى پيامبران تأسى مى

بـراى پويـايى    «اى پايـه »را  را حفظ كند، ولـى آن  گذشته دستاوردهاى كه دانشمندى

سـوى   زيرا سـير انسـان بـه    تواند ميراث دار پيامبران باشد  پژوهش قرار ندهد، نمى

 .وايستايى توقّف است، نه« صيرورت»شدن و

در آينـده بـا    كسى كه سير و حركتش افقى و عرضى باشد نه عمـودى و تكـاملى،  

عمودى باشد، گذشته  واهد شد و آن كس كه جهت حركتشتهى دستى مواجه خ
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دهـدو ماننـد درخـت بـر اصـل و       مـى  را پايه و اساس حركت به سوى كمال قـرار 

تر شود، بر صالبت، تنومندى،  زمان هر چه فربه ايستد و به مرور اش استوار مى ريشه

 نشـيند و همـه   افزايـد و كـامالً بـه حاصـل مـى      و ثمربخشـى خـود مـى    شكوفايى

ماـال   ايـن اسـت  . دهـد  اوردهاى خويش را با كمـال اخـالص بـه باغبـان مـى     دست

اش  اما انسـانى كـه سـير و سـيره     . دارد اى كه وراثت پيامبران را پاس مى فرهيخته

گذشته را پشت سر گذاشـته، نمـوّ، فربهـى و     افقى است، بسان خودرويى است كه

چنـدين سـال    چنين انسانى پـس از . و مستهلك شده است تنومندى كسب نكرده

 نحـويّين "و آموزاندن پايه باورها و دسـتاوردهاى خـود را طـوطى وار بـر      آموختن

را بدين  نهاده و به آن بسنده كرده و عمرى "گوييم چنين گفتند، ما هم چنين مى

كرده و نه نوآورى به  او نه پژوهشى داشته نه رشدى ايجاد. شيوه سپرى كرده است

 .ارمغان آورده است

اسـاس   تنوّع معجزات پيامبران بر: فرمايد السالم مى بن موسى الرضا عليهامام على 

بايـد   السـالم  تنوّع نيازهاى جوامع بشـرى اسـت  از ايـن رو حضـرت موسـى عليـه      

بـا طـبّ و    السـالم  و اسباب بطالن سحر، و حضرت عيسى عليه( دست تابنا )بيضا

شـدند و   ه و كالم برانگيختـه وسلم با خطب آله و عليه اهلل پزشكى، و پيامبر اسالم صلى

 1.نشست در اين صورت معجزات آنان به ثمر نمى

پژوهش، هر روز  از اين رو بر حوزه و دانشگاه است كه بر پژوهش، نوآورى و پويايى

 .باشند بيفزايند تا بتوانند پاسخگوى نيازهاى ارزشى جامعه

 

 

 

 

                                                           
 

 .، مؤسسه اعلمى بيروت145، ص 99، باب 1ـ  علل الشرايع، صدوق، ج 
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 هاى دين پژوهى  پايه

 :جملهدين پژوهى بر چند محور استوار است، از 

 . ـ پژوهش و گزارش علمى1

 . ها ـ گرايش عملى و باور به كاويده2

بگويـد و گـزارش    بر اين اساس انسان بايد در آغاز، كاوشگر باشد و محقّقانه سخن

متحقق باشد و به آن گـرايش   دهد و در پى آن نسبت به دستاورد پژوهش خويش

خن او طعم و بوى دين را باور نيست و س دين داشته و عمل كند وگرنه دين پژوه و

  .ندارد

حـّّ،  )  خـصّ   انّ اللّـه »: كند السالم نقل مى از امام صادق عليه  اسحاق بن عبداللّه

واليردّوا مالم يعلموا،  أن اليقولوا حتّى يعلموا،: عباده بآيتين من كتابه( حصّن، خ ل

ال را    ل ره الكتاب أن اليقولوا علرى ال  ألم يؤخذ عليهم ميثاق)(: عزّوجلّ)و قال 

  2 «(يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأويله بل كذ بوا بمالم): و قال  1(الحق

را تشـويق و   و يـا آنـان  ( حـصّ )خداى سبحان بندگانش را به دو آيه اختصاص داد

كه هر سـه نقـل   ( حصّن) و يا محصور ساخت و در دژ گذاشت( حّّ)ترغيب كرد 

 .نشان دهنده تحقيق و پژوهش است

علـم و ديگـر    آيه، يكى اين است كه سخنى بر زبان نرانند جز بر پايـه  مفاد اين دو

 .و تحقيق اين كه سخنى در مقام نفى و ردّ نگويند جز بر اساس يقين

چيزى بـراى او   تا. پژوهنده بايد محققانه بررسى كند، بپذيرد، بگويد و يا نفى كند

شك مانند . باقى بماند شك تواند پيوسته در انسان نمى. حلّ نشده، آن را باور نكند

واجب، و گرنه چنين شكى به ترديد غير قابـل   بيمارى است و كوشش در عالج آن

                                                           
 

 169ـ  سوره اعراف، آيه 

 
 

 .39ـ  سوره يونس، آيه 
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آنـان در شكشـان در    1؛(فهم فى ريربهم يترردّدون  ): شد درمان تبديل خواهد

 .ترديد همان رد مكرر است. رفت و بازگشتند ترديد، دودلى و

خـروج اتـاقى را    اسـت  مـاالً درورود و   كرده را گم را نداند،واقعا آن چيزى وقتى انسان

ــى ــى    نم ــوار م ــمت دي ــه س ــد، ب ــى  دان ــته م ــد، رود، آن را بس ــى ياب ــردد،  برم گ

شك . يابد همچنان بسته مى شتابد، ديگرمى سو يا سوى بدان افتد،دوباره مى بست بن به

كند وسرانجام اورا درتصديق ويـا تكـذيب    نمى همان بيمارى است كه انسان را رها

  .دهد قرار مى نابخردانه

آنـان   يكى اين كه، آيـا از : كند السالم سپس به دو آيه قرآنى استدالل مى امام عليه

نسبت ندهنـد و   پيمان كتاب آسمانى گرفته نشد تا جز سخن حق و راست به خدا

و ديگر اين كه، اينان چيـزى   آنچه را در كتاب است، فراگيرند و به آن عمل كنند؟

احاطه نـدارد و حقيقـت و بـاطن آن را     ش و علمشان بدانكنند كه دان را انكار مى

 .است در  نكرده و بر آنان كشف نشده

نسـنجيده و   كنـد  يعنـى، آن كـس كـه     خداى سبحان هر دو گروه را نكوهش مى

مطلب بر او پوشـيده و   تحقيق نكرده سخن گفت، هنوز مبادى تصورى و تصديقى

و آن كس كه مبـادى تصـورى و   است،  مجهول مانده، آن را ناصواب تصديق كرده

آن را ناصواب تكذيب كرد و زبان به نفـى و انكـار    تصديقى مطلب بر او حل نشده،

 .اند گروه نكوهش شده بنابراين، هردو. گشود

وى . ارجمند دارد يكى از شارحان اصول كافى، ذيل اين حديث موثق، سخنى بس

حـل   بياننـد، چنانچـه بـه   داراى  آنان كه اهل پژوهش، صاحب قلم و يـا »: گويد مى

داشته باشند كه سـاكت شـوند، چيـزى     مطلبى دست نيازيدند، اگر اين شهامت را

اى كـه تحقيـق    نرانند، پاداش و مزدشـان از پژوهنـده   ننويسند و يا سخنى بر زبان

 كرده و سنجيده

                                                           
 

 .45ـ  سوره توبه، آيه 
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كسى كه زحمت كشيده و چيزى نوشته و  1«.سخن گفته و يا نگاشته، كمتر نيست

او را « لذت خودخـواهى »محققانه نگاشته و گفته است، ولى  گرچهيا سخنى گفته 

كند، ايـن   نمى انسان حكايتى بس عجيب دارد، او را رها« نفس»كند  زيرا  نمى رها

 .افسردگى و مردگى بزند اژدرى است در كمين، گرچه گاهى نيز خود را به

 

 نفس اژدرهاست كى او خفته است

 از غم بى آلتى افسرده است

گذاشت و فرق اسـت   ميان مفرد كارگر و هدف بايد فرق: گويند متأله مى حكيمان

پيش اسـت  مـاالً خـوردن غـذا      گيرد و بين هدفى كه در بين كارگرى كه مزد مى

تهيـه غـذا   . حفظ سالمت بدن واجب اسـت  بدين هدف است كه انسان زنده بماند 

قرار داده است، « هلذت ذائق»خداوند مزد كارگرى غذا را  هم كار دشوارى است، اما

 اى اسـت زود گـذر و خـوردن غـذا،     داند كه لذت ذائقه بهره پرخور نمى ولى انسان

داند كـه غـذا    مى او چه. شود هدف نيست و اين لذت، برق آسا از كام او گرفته مى

 .خوردن براى ماندن و انديشيدن است

 اى اى برادر تو همين انديشه

 اى مابقى خود استخوان و ريشه

 انديشه ات گل گلشنى گر بود

 وربود خارى تو هيمه گلخنى

. كنـد  سودا مى اى كارگر بيچاره دشوارى به دست آوردن غذا را با لذت چند دقيقه

 . اى لذت چند دقيقه براى هدف واالى بقاى نسل است، نه« نكاح»چنان كه 

بى لذت نيست،  پردازى بارى كاويدن، تحقيق و نگارش، همچنين سخنرانى و مقاله

                                                           
 

صـال   ، شـر  مـولى8ـ اصول كافى، كتـاب فلـل الملـب، بـاب العنـى عـل اليـول ب،يـر علـب،   

 .ش 1342مازندرانى، مكتبه اسالميه، تنران، 

 



 33 

ماند  برتر وجود دارد؟ آنچه مى اى و برق آسا هدف است يا هدفى ما آيا لذت لحظها

هـاى   جهان ديگر رهسپار است، ولـى لـذت   حقيقت دانش است كه همراه انسان به

كـه   1؛(و أمّا الزبد فيذهب جفاء): بر روى آب است زودگذر است  مانند كفى كه

 .شود مى به زودى نابود

علـم كـه همـان     اى كه مزد كـارگرى را باهـدف واالى   گويندهبنابراين، نويسنده و 

فـرق نگذارنـد، پژوهشـگر و     هدف رسالت پيامبران و نخبگان جهان هستى اسـت، 

 .محقق نيست

با آن كه در ديـن   (تعالى عليه اللّه رضوان)عالمه طباطبايى  درخور ذكر است، جناب

: فرمود به راحتى مى ها پرسش پژوهى استادى چيره دست بود، در پاسخ بسيارى از

 .فهمم، بايد فكر كنم دانم، نمى نمى

بر اين پايـه   .بود( لليسرى فسنيسّره)او بسيار آسان ومصداق  دانم براى نمى گفتن

نقـص خـود    است كه به كسى خردورز دين دار: گويد است كه شارح اصول كافى مى

ست  هنر تواضـع  بسيار سنگين و دشوار ا اعترافى بر نفس انسان كند وچنين اعتراف

نقـص   دانـم، يـا باسـكوتش بـه     داند، بگويد نمى نمى كه خواهد تا انسان چيزى را مى

و پاداش كسى كه براى خدا سكوت كند، كمتر از كسـى نيسـت    خوداعتراف كند،

مـا   اليقـول  متـدين أن  عاقـل  فوجب علـى كـل  »: است گفته دانش سخن اساس كه بر

العلـم ولـه فـى     يطلب حقيقة أمره عن أهـل اليعلمه و اليرد ما اليعلمه و يسكت و 

الأدرى نصف العلم ألن »: األكابر السكوت أجر جميل و ثواب جزيل و لذا قال بعّ

بديهى است چنانچه انسـان بـا نفـس درنـده      2«.االعتراف بالنقص أشد على النفس

مبارزه برنخيزد و او را به زنجير نكشد، او انسان را بـه زنجيـر    تيزچنگ و دندان به

 . خواهد كشيد و عقل را به گروگان خواهد گرفت سارتا
                                                           

 
 .17ـ  سوره رعد، آيه 

 
 

 .ى صال  مازندرانىـ  شر  اصول كافى، كتاب فلل الملب، مول
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بسـا   1 «كم من عقل أسير تحـت هـوى أميـر   »: فرمايد السالم مى اميرمؤمنان  عليه

هـواى نفـس    .عقل و خرد كه گرفتار هوا و خواهشى است كـه بـر او فرمانرواسـت   

رهگـذر اسـت كـه انسـان      از اين. بسيارى از مردم بر خودشان چيره و مسلط است

  ... كنـد و  كند، تحريف مى القا مى كند، شبهه و اشكال اسير با علم و عمد گناه مى

قلم زننده مـزدور،  . زند انديشد و قلم مى نفس مى زيرا اسير هوا تحت رهبرى هواى

 .كند نويسد و ديگران را گرفتار مى گويد و مى مطلبى را كه بر او حلنشده مى

 

 دشوارى دين پژوهى 

  :نشيند  زيرا است دشوار و به آسانى به ثمر نمىدين پژوهى كارى 

زياد است و هم از  اوالً، فاصله ما با متون دينى و مقدس هم از ناحيه معارف علمى

 .بسا متعارض است نظر تاريخى آرايى كه بين ما و پيشينيان است، چه

گرانسـنگ مـا پـيش     هاى خطى و آثار ها، نسخه ثانيا، حوادث تلخى كه بر كتابخانه

شود تـا انسـان در    ثالاا، قداست دين سبب مى .اى بس طاقت فرساست آمده پديده

باشد، احتياط كند و بدون مستمسك قوى به محـدوده ديـن و    امر دين هراسنا 

فلسفه ايـن سـخن را بايـد در سـخن درّگونـه اميرالمـؤمنين        .آن قدم ننهد قرقگاه

مواظب  2 «احتط لدينكأخو  دينك ف»بن زياد جستجو كرد السالم به كميل عليه

ديـنش   محتاط كسى است كـه گرداگـرد  . دينباش و اطراف آن را ديوار كشى كن

حاصل باغ را بيگانگـان   كشند تا ديوار بكشد، آن سان كه دور باغ ميوه را ديوار مى

 .نبرند

بنـابراين،  . گـردد  اى بـه حـريم وارد   نه آشنايى بدون جهت خارج شود و نه بيگانـه 

مقابل خط قرمزها بايسـتد و   از چارچوب احتياط فراتر نرود، در پژوهشگر دين بايد
                                                           

 
 .212ـ  ننج البالغه فيض االسالم، حكمت 

 
 

 .258، ص 2ـ  بحاراالنوار، ج 
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  .در تضارب آرا از حريم دين فاصله نگيرد

شـمار   دانشوران ديـن پـژوه مـرزداران ديـن بـه     : فرمايد السالم مى امام صادق عليه

ها، كژراهـه   شيطان علماى شيعه پيوسته مرز دين را از شر و فتنه ابليس،. روند مى

شيطان صفت، انديشه شـيعيان    دارند  مبادا كج انديشان تبهكاران پاس مىروان و 

و بـر آنـان   . قرار دهنـد ( يا شبيخون فرهنگى تهاجم و)را مورد هجوم ناجوانمردانه 

 . چيره شوند

شـيعيان را از   دانشمندى كه قد مردانگى در برابر اين كينه توزان برافـرازد و ديـن  

هاى  است از پيكارگرى كه در جبهه بار برتر( يك ميليون)آنان مصون دارد، هزار هزار شر 

دهـد  زيـرا آن    واژگونه چشمان كـژبين، مصـاف مـى    نبرد كافران چونان روميان، تركان و

 هاى آنان بـه دفـاع   پاسدار و حافظ دين است و اين پيكارجو تنها از بدن دانشور فرهيخته

 يلى ابليس وعلماء شيعتنا مرابطون فى الاغر الذى )برخاسته است

علـيهم ابلـيس و    عفاريته، يمنعونهم عن الخروج علـى ضـعفاء شـيعتنا و عـن أن يتسـلط     

أفضل ممن جاهد الـروم و التـر     شيعته النواصب، اال فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان

   1(.أديان شيعتنا و محبتنا و ذلك يدفع عن أبدانهم و الخزر ألف ألف مرة  ألنه يدفع عن
شناس در جهاد  در جهاد اصغر مرزدار ميهن است، ولى دانشمند دين زيرا پيكارجو

شادمانى آفرين است آنچه امروزه با  .هاى معرفتى است اكبر مرزبان عقيده و ارزش

بـه خـود اختصـاص داده    « دين پژوهى»و يا عنوان  مطرح است« فلسفه دين»نام 

ه هـايى از درون  بينيم فشارهايى از بيرون ديـن و شـبه   عنوان مى تحت اين. است

پاسخ به  آنچه برون دينى است، فلسفه دين عهده دار. دين وارد آمده است دين به

 . آنهاست و احيانا درصدد بيان و توضيح و تشريح آنها است

دين در تطـورات   اى است ميان علم و دين؟ چرا مسائلى از قبيل اين كه چه رابطه

يافتـه اسـت؟ رابطـه ديـن بـا       تاريخى گاهى فروكش كرده و گرايش به آن كاهش

                                                           
 

 .7،   12، ص 1ـ احتجاج طبرسى، ج 
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پلـوراليزم درسـت    1چيست؟ آيـا سـكوالريزم   سياست چيست؟ رابطه انسان و دين

كجاست؟ دين از انسان چـه انتظـارى دارد؟ وتـا چـه ميـزان       قلمرو دين تا 2است؟

 :سازد؟ بر اين اساس برآورده مى انتظارات او را

نداشته باشد و آن  جامعهـ پژوهنده تا نگرشى همه سويه به برون و درون دين و 1

 .نمايد مى را بررسى نكرده باشد، اظهار نظر و فتوا بسى دشوار

بـر  . و مستصعب است اى بسيار صعب ـ دست يازيدن به چنين نگرش همه جانبه2

پژوهشـى وتضـارب آرا ومشـورت     هاى علمـى،  اى جز برپايى همايش اين پايه چاره

نـد رشـته علمـى را جمـع سـالم كـرده       بين چ باشند توانسته كه نيست  زيرا افرادى

ــان    ــب آن ــرا غال ــد  زي ــند، كمن ــه باش ــته ك ــدبين خواس ــى  ان ــته علم ــز  دورش ني

است  يعنى، يا در هر دو رشته شكسته است يا در  ومكسر ناقص كنند،جمعشان جمع

 .يكى از آن دو

اسـفار مطلبـى    هاى در يكى از حاشيه. محقق سبزوارى حكيم نامى قرن سيزده ق

اند   آنـان خواسـتند    كرده برخى بين فلسفه و عرفان جمع مكسر: دبدين شرح دار

فلسفه آسيب ديدند و هم بـه عرفـان    بين حكمت و عرفان جمع كنند، ولى هم از

آنان كه خواستند بين معقول و منقول جمع كننـد   آسيب رساندند و يا بالعكس، و
                                                           

 
 :ممانى و تفسيرهاى متمددى ارائه شده است، از جمله( secularism)ـ از سكوالريزم

ممعوى، فرآيعدى كه در آن ديل از جداانگارى ديل و دنيا، مخالفت باشرع، عدم عالقه به امور 

دنياگرايى، بى ديعى، بى خدايى، اعراض از : توان گفت صحعه زندگى كعار زده شده است و مى

بر ايل پايه مديريت جاممه . ديل و بى نياز بودن از آن، قداست زدايى، جدايى ديل از سياست

هيچ سنمى قائل  وظيفه عيل و دانش بشرى است و براى ديل و اهداف ديعى( سرپرستى)

هاى فماليت انسان نيش  بايد در همه عرصه( نه ديل و ديانت)پس تعنا عيل و عيالنيت . نيست

 .ايفا كعد

 
 

توانعد مايه رستگارى  همه اديان گوناگون مى. به ممعاى كثرت گرايى ديعى است pluralismـ پلوراليزم

هـاى گونـاگون  هـا و صـراط ييب، راهو كمال پيروان خود باشعد، و ما به جاى يك راه و صراط مست

. هاى متفاوت و متعوع اسـت بعابرايل، متون ديعى داراى تفسيرهاى فراوان و قرائت. مستييب داريب

فنب ديعى هيچ كس بر هيچ كس حجت نيست، هيچ فنمى ميدس و فوق چون و چرا نيست، خط 

 ... . ب و قرمزى وجود ندارد، حاكب سياسى داريب، اما حاكب ديعى و فكرى نداري
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. م بـه منقـول  المنقول باشند، هم به معقول آسيب رسـاندند و هـ   جامع المعقول و

چنـد   هاى متنوع علمى جمع سالم كند و در اند  است كسى كه بين رشته بسيار

طلبـد تـا ابـراهيم     مـى  جمع سالم قلب سليم. فن استاد چيره دست و سرآمد باشد

 .گردد 1(وجاء ربه بقلب سليم)گونه مصداق 

نـه  امـر ديـن،    طلبد سـاخته و پرداختـه در   دين پژوهى گروهى را مى: بر اين پايه

متحد باشند و اتحاد تـا  يپس بايد. گروهى متكار كه وجه اشترا  و اجتماع ندارند

تنهـا  . نباشـند، كارسـاز نخواهـد بـود     سر از وحدت بيرون نياورد، يعنى همه يكدل

 .است«  قرب الى اللّه»عامل وحدت 

 .و رضاى او نباشد، اين مهم به ثمر نخواهد نشست  تا هدف لقاءاللّه

بعـّ    اضـربوا »: فرمايـد  مـى « غرر و درر»السالم در كتاب شريف  هاميرمؤمنان علي

در اطـراف آن بـه    آراء خود را مطرح كنيـد و « الرأى ببعّ فانه يتولد منه الصواب

 . از آن زاييده شود پژوهش بنشينيد تا پخته شود و رأى صحيح و استوار

اين چنين  است، و سخن شيخ بهايى در كتاب كشكول كه از زيبايى ادب برخوردار

السـؤال أناـى و الجـواب    )اسـت   پرسش به منزله زن و پاسخ به منزله مرد»: است

هاسـت و از برخـورد آنهـا چهـره زيبـاى       انديشه پرسش و پاسخ نكاح ميان(. مذكر

پس اگر زن بدون شـوهر ـ چـون مـريم عليهاالسـالم ـ      . يابد مى سخن صحيح تولد

بنـابراين،  . زن فرزنـد نخواهـد آورد   است، آن گونه كه مرد بدون مادر شود، معجزه

  .است و نتيجه علمى به بار نخواهد آورد« تك انديشى»بدون پرسش  پاسخ

زندگى علمى خود  ها حوزه و دانشگاه به يك روال و رويه به شود مدت اگر ديده مى

ايـن  . شد اى عرضه نمى اشكال و شبهه داد، بر اثر اين است كه سؤال، نقد، ادامه مى

 . ايستايى اصل دانش گردد كود چه بسا مايهجمود و ر

كنـد و   مـى  اساسا فشار در نظام جهان نعمتى است كـه انسـان را بيـدار و هشـيار    

                                                           
 

 .84ـ سوره صافات، آيه 
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شـر  »شـد، آنـان كـه     وقتـى تهـاجم فرهنگـى آغـاز    . سازد استعدادها را شكوفا مى

غاية االمر پاسخ بـه شـبهه را    .تلقى كردند، شادمان شدند« خيرذاتى»را « بالقياس

 .فرادى اليق و دانا بر عهده بگيرندبايد ا

 :حاصل آن كه

جانبه از درون  جمع ميان برون انديشى و مرزبانى از برون دين با نگرش همه: الف

طلبـد، نـه جـامع     سالم مى متخصص متعهد و جامع جمع. دين بسيار مشكل است

 .شكسته

 . جمع شكسته اگر زيانبار نباشد، سودمند نخواهد بود: ب

 .بسيار صعب و مستصعب استجمع سالم : ج

 .بدون همايش و تضارب آرا، هماهنگى و هماوايى ميسر نيست: د

امـر قـراردادى    شـود يـك   هماهنگى امرى قراردادى نيست و اين كه ديده مى: ه  

در راستاى سود خويش، به  آورد و هركس آتش را، بيش از مدت كوتاهى دوام نمى

بدين جهت است كـه بـين   ( الى قرصه النار كل يجرّ)كشد جانب قرص نان خود مى

ــاد نيســت  ــان اتح ــى. آن ــدتى  وقت ــد، وح ــاد نباش ــى اتح ــد نم ــره پدي ــد وثم اى  آي

 .گردد نمى جامعه نصيب

 

 نقش عقل در دين پژوهى

باورهـاى   اى و ارزشـهاى عقيـده  »ممكن است توهم شـود، ديـن عبـارت اسـت از     

چنـان كـه فقـه     نـدارد،  و ربطى به سياست، حكومت و اداره زندگى مردم« اصولى

است و ارتباطى « طهارت و نجاست آنچه مربوط به حالل و حرام و»عبارت است از 

فقط مديريت و اجرا و سياست علمى داريم و هرگـز   با امور اجرايى ندارد  يعنى، ما

 .سياست فقهى نداريم مديريت و اجرا و

و شكوهمند  كامل آيا اين نگرش و بينش، جامع و كامل است؟ آيا ارزيابى از دينى

كـردن ديـن جـامع و كامـل      اين است؟ آيا اين گفتار عبارت ديگرى از پـاره پـاره  
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بشر تا قيامت را به طور عالى، شـكوفا   نيست؟ آن هم دينى كه همه زواياى زندگى

آيـا سياسـت را از پيكـره ديـن جـدا سـاختن        و شكوهمند تـأمين كـرده اسـت و   

 نيست؟ سكوالريزم فكر كردن

در حـوزه شـناخت    شناسى ناقصى است  زيرا نوعا حاصل معرفتسكوالر انديشيدن 

 :دين چند امر زيربنايى الزم و قابل مالحظه است

شناسـى   معرفت شناسى تنها در قلمرو حس و تجربه نيست، بلكه همين ـ معرفت1

است و تا فتوا و برهان عقل  حسى و تجربى نيز شأنى از شئون عقل و برهان عقلى

ميدانـدار علمـى نخواهـد بـود و ارزش      اى حـس و تجربـه   در ميدان نباشـد، هـي   

 .شناختى ندارد

آواهـاى سـخن    ـ نبايد دليل نقل را مستقيما در برابر دليل عقل دانست و نبايـد 2

است يا عقلـى  زيـرا مقـام     ناصواب را به اين گويش آشنا سازيم كه حجت يا نقلى

 . به دل متكى است به عقل و يا نقل همواره در مرتبه دوم است  پيوسته نقل 

و برپايـه   اگر نقـل دانشـمندان و فرهيختگـان اعتبـار دارد بـه بركـت عقـل اسـت        

« اجماع منقول»نظير  هاى عقلى و فكرى تكيه دارد  هاى عقالنى و استدالل انديشه

السالم كه معتبر است، تكيه گاه آن مشاهدات قلبى  و نقل معصوم عليه و مانند آن

 . الم  استالس مطهر معصوم عليه قلب

معصـوم  . نيسـت  پس نقل هي  گاه در صف اول و پايه نخسـتين حجـت و برهـان   

اميرالمـؤمنين   بينـد، آن سـان كـه    مـى « علـى بينـة مـن ربـه    »السالم حق را  عليه

جهـان هسـتى را ايـن     داند، حقايق السالم عدد انگشتان دست را به آسانى مى عليه

حقايق جهان را نخسـت و    السالم مبنابراين، معصومان عليه. كند گونه مشاهده مى

آورند و آن گـاه   و سپس آن را بر زبان مى با عنايت الهى با قلب خود مشاهده كرده

 .دهند راويان از آنها خبر مى

مجتهدى است كه  معصوم،: پندارند پس بدان سان نيست كه برادران اهل سنت مى

يار كوتاه است  زيـرا  نگرش بس اين. نشيند در برابر مظنون و مشكو  به داورى مى
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عقل است و عقل نيز از منابع قـوى و   السالم فوق جايگاه قلب و شهود معصوم عليه

  . غنى دين است

شرعى، بلكه بايد  توان گفت اين مطلب عقلى است يا دينى، عقلى است يا پس نمى

در دو مطلب مهـم بايـد تحريـر     اين مطلب دينى عقلى است يا نقلى  يعنى،: گفت

  : ظيم آن دقيقا رعايت شودبحث و تن

عقلى اسـت يـا    اين حكم: هرگز عقل در مقابل دين و شرع نيست  نبايد گفت اول

مطلب دينى و اين حكم شـرعى،   دينى و عقلى است يا شرعى، بلكه بايد گفت اين

 . ثابت شده يا با نقل عقلى است يا نقلى  يعنى، با عقل

همواره در صف  گيرد، بلكه قرار نمىآن كه نقل هرگز در صف مقدم استدالل دوم 

السـالم كشـف    معصـوم عليـه   دوم است  زيرا حقيقت جهان خارج يا با شهود قلبى

آن گاه مطلب ثابـت شـده   . گردد مى شود يا با حصول مفهوم عقلى حكيم ثابت مى

عقلـى، بـراى ديگـران از راه نقـل صـحيح ثابـت        به وسيله شهود قلبى يـا حصـول  

 .شود مى

دينى زحمات فراوانى  اصول فقه درباره مطالب عقلى و حجيت قطع دانشمندان فن

كه آن را  "قطع قطّاع"منطقى است، نه  منظور از قطع همان قطع. اند متحمل شده

حجـت نيسـت،   « قطع قطّاع»: اند آنان كه گفته. شمرند مى  «يقين روان شناختى»

ايـن   ، امااست كه حالتى است روانى و براى خصوص قطاع حجت است بدين سبب

روانـى معتبـر    حجت نيست، بدان جهت است كه يقين« قطع قطاع»گويند  كه مى

رود و قابل نقل و انتقال به  مى هاى روانى شخص قطاع به حساب نيست و از ويژگى

گيرد  مانند اين كه كسى از چيزى خوشش  نمى ديگران نيست و پايه استدالل قرار

رد و به جايى و چيزى باور داشته باشد و به بد به حساب آو بيايد، و چيزى ديگر را

 .ديگر باور نداشته باشد جا و چيز

فقـه ميدانـدار و    بنابراين، عقل دينى همان عقلى است كه در ابواب مختلف اصـول 

، مسـئله  «ضـدّ »مسـئله   ،«اجتمـاع امـر و نهـى   »صاحب فتواست  از قبيل مسئله 
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يـزان عـدل اسـت در    عقـل م  .كـه همـه بـه داورى عقـل نيازمنـد اسـت      « ترتّب»

واجب مشـروط و  »، در فرق بين «تعليقى استصحاب»و در « استصحاب تدريجى»

مسائل ياد شده سخن اول و آخر، پرسش و پاسخ در آغاز  در بسيارى از... و« معلق

از ايـن رو نخسـت سـنگ زيـرين و      . هاى آن اسـت  عهده عقل و داورى و انجام بر

هد تا فقه به ثمر بنشيند و گرنه فقه بـدون  ن مى شالوده بناى مستحكم فقه را عقل

شناسـى، قـرار    هاى عقلى از منابع دين، در حـوزه ديـن   استنباط زيربناى مستحكم

 .گرفت نخواهد

توانـد،   فقـه نمـى   تواند كشور را اداره كند، ولـى  علم مى: توان گفت بر اين پايه نمى

آيـا غيـر از   ! اسـت؟ عقلى علم  مگر علم بدون برهان... مديريت فقهى ناتوان است و

گردد و يـا مقدمـه    اثبات كرد، يا واجب مى اين است كه اگر برهان عقلى چيزى را

آن عمل كند، جز اين است كه به عذاب جهنم و عقوبت  واجب؟ و اگر كسى خالف

 گردد؟ و اگر به فتواى مرجع كه مستند عقلى دارد، عمـل نشـود،   مى اخروى مبتال

نظـام   خواهـد داشـت؟ و اگـر در وضـع كنـونى در     پيآمد عذاب و تنبيـه را همـراه   

تشخيص دهد مـاالً   اقتصادى اين كشور صاحب نظر و مرجع فتوا برابر كارشناسى

بتونى و يا برعكس، قطعـا بايـد بـر     پروژه آب رسانى بايد از نوع سد خاكى باشد نه

خالف آن ساخته شود، در قيامت مسـئوليت   طبق اين نظر عمل شود و چنانچه بر

 . دارد

واجب و يا حرام  پس آنچه را برهان عقلى بر آن اقامه شد، يا واجب است يا مقدمه

كيفـر اسـت و پـاداش    « كالمـى » يا مقدمه حرام و پيآمد اين برهان از نقطـه نظـر  

حجيـت و معـذريت را همـراه    « اصـولى » سخت، و يا ثواب و پاداش نيك، و از نظر

 .وجوب يا حرمت را «فقه»دارد و از نقطه نظر 

اسـت و نـه فاصـله     نتيجه، عقل از منابع قوى دين است، نه سكوالر قابل طـرح  در

كـه در جـاى   )« هرمونتيـك » گرفتن مديريت فقهى از مديريت علمى و نه فرآيند

توان گفت فهم بشرى را سـرمايه   و نمى قابل عرضه است( طلبد خود بحاى جدا مى
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 .دهيم براى فهم دين قرار مى

. عطـا شـده اسـت    ، بلكه حجت خداست كه به بشربرهان عقلى فهم بشرى نيست

هـي   : بشرى نيست و نبايد گفت چيزى كه در پى آن بهشت و دوزخ مطرح باشد،

شـود، بلكـه دسـت     بشـرى نصـيب انسـان نمـى     مفهومى از دين بدون دخالت فهم

و حجت خداست كه در نهاد و نهـان انسـان كـه داراى     آوردهاى عقل عطيه ربانى

 قلب است، به

  : نتيجه سخن اين كه. نهاده شده استوديعه 

حـوزه عقـل،    كنـد و از  اوالً، پژوهنده دين تنها در مدار حس و تجربه حركت نمـى 

ثانيا، مقصود از عقل همان  .برهان عقلى و شعاع نور آن استفاده بايسته خواهد بود

 شود و به نوبه مبدأ، معاد، نبوت و عدل ثابت مى عقل برهانى است كه به وسيله آن

 .رود شرايط ويژه است و يكى از منابع قوى دين به شمار مـى  خود داراى مراحل و

در ايـن  . دين برود ثالاا، پژوهنده دين بايد با ابزارهاى مزبور به سراغ درون و برون

چنانچه به خطـا رفـت، داراى يـك     راستا اگر به حق اصابت كرد، دو پاداش دارد و

 .بى اجر نخواهد بود صحيح اجر است و هرگز با پيمودن راه

متون دينى رفـت و   رابعا، اگر بدون دانشمند بودن به سراغ استنباط احكام خدا از

 .شود نيست، بلكه وزر دامنگير وى مى رأى خطا بهره او شد، نه تنها مأجور و معذور
هـاى   همايش و ديگر همـايش  در پايان آرزومندم ذات اقدس خداوند دست اندركاران اين

مند سازد و از همه اسـتادان، بزرگـان حـوزه و     بهره ا از توفيق خاص خويشدين پژوهى ر

 از خداى سـبحان مسـئلت دارم نظـام مقـدس    . كنم سپاسگزارى مى دانشگاه، پژوهشگران

كشـور  . فرمايـد  حفـظ « عج»اسالمى و مقام معظم رهبرى را در سايه بلند پايه امام زمان

آسـيب بـدخواهان مصـون      ازآن حضـرت   را تا زمـان ظهـور  « عج»حضرت ولى عصر

سره، شـهيدان انقـالب و    امام راحل قدس در گذشتگان از مؤمنان، معلمان ما،. فرمايد

فرمايد و به همه حاضران سعادت و سـيادت دنيـا و    جنگ تحميلى را با پيامبران محشور

 .و بركاته  اللّه لنا و لكم، والسالم عليكم و رحمه  غفراللّه. فرمايد آخرت لطف
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 الرّحمن الرّحيم  اللّه بسم

باشـم و   خوشبختم كه در جمع محققين كه اميد آينده ما هستند حضـور داشـته  

همين زمينه با آنهـا بـه    افتخارى بوده است كه خودم جزو آنها باشم و مقدارى در

 .البته خيلى فشردهگفتگو بنشينم 

 من الشيطان الرجيم   اعوذباللّه

خطاب بهپيغمبر اكرم است،  «و انزلنا عليك الذكر»فرمايد كه  در آيه شريفه مى

آيـه را مـن در خيلـى از     اين «لتبين للناس ما نزل عليهم و لعلهم يتفكرون»

 .اى برخوردار است العاده فوق ام چون از اهميت جلسات مطرح كرده

و ». كنـد  مـى  مطلب را بيـان  3كند در اين آيه  ديدگاه اسالم را روشن مى اين آيه

قرآن را بر  «يتفكرون انزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم و لعلهم

پـس وظيفـه    «للناس ما نزل علريهم  لتبين»تو فرستاديم اين مقطع اول، مقطـع دوم  

پيغمبر دو وظيفه داشت يكى ابالغ يكـى  تبيين كند  پيغمبر آنست كه قرآن را براى مردم

 رساند بايد مردم را روشـن هـم بكنـد آگـاهى     پيام الهى را به مردم مى  همانطور كه. بيان

، تبيـين  «لتبرين » بدهد، صرف بيان ابالغ احكام نيست بلكه روشن كردن مطـرح اسـت  

 .است

لعلهـم  و »گويـد   نمى ،«و لعلهم يتفكرون»فرمايد  عمده مطلب سوم است كه مى

و لعلهرم  »بـرد، تعبيـر    نمـى  يا يتحوّلون، يطيعون، اين تعـابير بكـار  « يستسلمون
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خواهـد   است هنوز اسالم اساسـا مـى   خواهد و اين ديدگاه اسالم را مى «يتفكرون

دارد يك مسلمان رويش بيانديشـد   دريافت مى حتى مطالبى را مستقيما از پيغمبر

تى مطالب را بيشتر در جنبه تعبد يعنى يك مسلمان نبايس اين خيلى حرف است،

 .بپذيرد

خطـا رفتـه    گوئيم اگر كسى مطالب دينى را تعبدا پذيرفت اين مـاالً  خوبه ما نمى

خواهد،  فراتر از اينها مى خواهد نيست، اسالم يك چيزى است، اما اونيكه اسالم مى

د اين كنيد رويش بيانديشي كه تلقى مى خواهد شما در تمام ابعاد دين هر چه را مى

مسئله تفكر، تدبر، لذا اسالم اساسا از روز اول سوق  مسئله انديشه مطرح در اسالم

 مسئله تحقيق يعنى جامعه اسالمى بايد يك جامعه انديشـمند باشـد   داده است به

تعبدا بپـذيرد و   اى نباشد كه هر چه به او گفتن يك جامعه متفكر باشد يك جامعه

 .بدون انديشه

بزرگـى بـراى مـا     كنيم اين مطلبى را كه يك با هم قياس مى حاال ما دو مطلب را

كنـد خـوب    مطـرح مـى   اى ماـل پيغمبـر را دارد   مطرح كرد عرض كنم اصالً آيـه 

 !بهتر است يا آگاهانه بپذيريم؟ همانطور ناآگاهانه، تعبدا يك چيزى را بپذيريم

خطراتـى هـم    يك كسى به من اعتراض كرد كه اين طـور مطـرح كـردن مسـائل    

فرمايد به اينكه مطالبى را كه  مى وقتى كه خداوند. مل است در برداشته باشدمحت

گويـد بـه مـردم     شريعت فروعا و اصـوالً مـى   حتى مانند پيغمبر و به عنوان تبيين

و بپذيريد، خوب ممكنه كسى بيانديشد و خالف آنچه را كه بر  گويد بيانديشيد مى

كسى كه اين كالم را گفته اسـت   من گفتم آن شده است برسد آنوقت چه؟ او القا

داند اگر كسى درست بيانديشـد جـز آنكـه او     است كه مى آنقدر برخودش مطمئن

 اش نيست، پيچيدگى در پذيرد، اسالم اصالً ابهام درباره ديگرى نمى گفته است چيز

تدبر، انديشـه   كارش نيست، همه مطالبش را مشخص كرده است لذا مسئله تفكر،

دانيم  كند و ما همه مى مى مسائلى است كه اسالم آن را دنبال ترين يكى از اساسى

شما روش تحقيق ياد بدهم شما همه تان  خواهم اينجا به من حاال نمى)كه تحقيق 
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هاى شماها را و نوشته هايى را كـه اخيـرا جـاى افتخـار      نوشته محققيد، اخيرا من

شـماها   دانيد اين رو مىبه دنبال تتبع است، ( كنند يعنى واقعا درست كار مى دارد،

است، اگر يـك محقـق    اى چون اهل كار هستيد، تتبع شرط اول تحقيق هر مسئله

 .بخواهد از نقطه صفر شروع بكند اشتباه كرده

كند كـه فرزنـدم    مى مرحوم عالمه حلى به فرزندش در وصيت نامه اين سفارش را

يك بـه اطـالع آراء   افتاده، عل خواهى فقيه آزموده خوبى باشى يك فقيه جا اگر مى

 . براى تو كمك است فقها، يعنى خود آگاهى از آراء فقها اين

خـواهيم ازآنهـا    مى تتبع آراء گذشتگان در هر علمى اين معنايش آن نيست كه ما

خوب مراحلى را طى كـرده شـما    است، فكر است انديشه باالخره علم تقليد بكنيم نه

است لذا بايد ببينيد كه  حركت دورانى كنيد اين خواهيد از نقطه صفر شروع اگر مى

خواهـد، يـك    انـد، لـذا تتبـع كامـل مـى      معاصرين چه گفته اند پيشينيان چه گفته

 .شود اينكه شما يك كتاب دو كتاب يك مرجع دو مرجع ببينيد نمى تحقيق صرف

بكـنم خـوب    خواهم پيرامـون يـك مسـئله تحقيـق     فرض كنيد حاال من طلبه مى

دارد هم روايت مربوطـه را   كنم، خوب جواهر هم نقل اقوال روم جواهر نگاه مى مى

را هم ببينم از كتب معاصرين اين را ه  بيان كرده، خيلى هنر بكنم يك كتاب ديگر

بخواهد روى يك مسئله تحقيق بكنـد بايـد آراء    بسيار غلطى است، بلكه طلبه اگر

كه هزار سال  فقاهت يعنى از زمان شيخ طوسى و ماقبلش تمام فقهاء از صدر نشر

 اينها همه را پيرامون همين مسئله ببيند، اين ديـدن آراء فقهـا پيرامـون    شود، مى

بعد هـم صـرفا    . دهد يك مسئله تقريبا سير تحول خود مسئله را به شما نشان مى

مقامى را كـه ايـن مسـئله     اكتفا نكنيد براى تحقيق پيرامون يك مسئله به اين كه

گسـترده و حتـى جاهـاى را كـه كـم       جاهاى خيلىمطرح است فقط ببينيد، بايد 

بنده در بحث قرائـات كـه چيـز     .آنجا را ببيند احتمال دارد اين مسئله مطرح باشد

اختيارم بود هر آنچه هـر كـه از قـدما و متـأخرين      نوشتم تمام كتب قرائات در مى

و اقيمروا الروزن   »يك قراءت از ابن مسعود اسـت درآيـه    ديدم نوشته همه را مى
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 و اقيموااند  اين كلمه قسط را ايشان قرائت كرده« تخسروا الميزان قسط و البال

و ال  و اقيمروا الروزن باللسران   قرائت كردنـد   الوزن باللسان لسان والميزان

قـدرى ابهـام    چون اين شيوه ابن مسعود بود كـه كلمـاتى را كـه    تخسر الميزان

دهيـد مـن ايـن را     مى خوب شما احتمال. كرد كه تبديلش كنند داشت تجويز مى

  .غزالى، هي  جاى ديگرى هم نيست ام؟ در كتاب البيع احياء العلوم كجا پيدا كرده

. شـريك هسـتم   رديف و هـم  كنم، چون با شما هم يك ماال من به شما عرض مى

ببينيد اين آيه شريفه . باشم خواهم اظهار فخر كرده كنم نمى دارم اينهارا عرض مى

اين آيه را شما وقتـى بـه    «والترائب خرج من الصلبخلق من ماء دافق ي»كه 

صـلب رجـل، ترائـب هـم يعنـى ترائـب المـرأة         كنيد صلب يعنى تفاسير رجوع مى

اند چـه متقـدمين چـه     همه مفسران هم نوشته. سينه زن استخوانهاى اضالع يعنى

 كند، نمى موافقت چون علم بااين. كند برخورد مى اشكال علمى با يك متأخرين  و اين

در قانون داراى  سينا نيست، ابن نوشته درست سينا هم ابن. جديد نه علم قديم نه علم

حتـى  . منى فقط از مرد اسـت  يك همچنين چيزى است كه اساسا زن منى ندارد،

گرفت كه سر كالس من نتوانستم اصـالً   يكى از اساتيد دانشگاه روزى با من تماس

اينكه فالن دكتر چه گفته فالنـى چـه   توجيه كردم و  شاگردها را قانع كنم هر چه

  . گفته، زير بار نرفتند

ايـن را يـافتم    ام  فقط در تفسير ابن كاير ببينيد بنده حدود سى تفسير نگاه كرده

تـابعين اسـت، ايشـان     آنهم از ضـحا ، ضـحا  از مفسـرين قـرن دوم از تـابعينِ     

استخوانى كه در هر . جفت است گويد كه ترائب استخوانهاى كه در بدن است و مى

ترائب جمع تريبه، تريبه اصطالحا به هـم بـازى و    بدن جفت است آن ترائب است،

كردند، از ريشه تراب اسـت، هـم قـدهايى     ها بازى مى خا  گويند كه تو هم قد مى

 كه تو

هـم ـ كـه     چنانچه آن شاعر. گويند كردند با هم اينها را تريبه مى ها بازى مى خا 
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 :خوانم ـ اين شعر را گفته است ر ذائقه مىايد براى تغيي شنيده

اُخيّتا هذا الذى نراه من   قالت لترب معها جالسه 

  ... قالت فتن 

گوينـد، آنوقـت    مـى  ترائب ايـن اسـتخوانهاى جفـت دربـدن را     پس تريبه جمعش

تريبـه هسـتند، اسـتخوانهاى     گويد اين دو استخوانى كه زير گلو اسـت  ضحا  مى

ايـن  ( رسـتنگاه مـو  )كه در طـرف آنـه    آيد دو استخوانى سينه تريبه هستند تا مى

 .ترائب است

بـا تتبـع بـه     خوب ببينيد حرف يك مفسر االن براى ما مشكل را حل كرد و ايـن 

 . آيد دست مى

مفسر عـالى قـدرى    لذا يكى از وظايف خطير شما، تازگى يكى از مفسرين معاصر،

جلد اول كتاب سـوره الحمـد    هم هست، خيلى مفسر خوبى است كتاب تفسيرش

خوشحال شدم چون هم مرد محققى اسـت هـم    پريروز به دست من رسيد، خوب

هاى علوم اسالمى يد طـواليى   همه رشته در ادبيات عرب و در مال است و هم اصالً

مـن   كتاب را ورق زدم، بعد در مجلس ختمى پيش هم نشسته بوديم، گفتم دارد،

كتاب شايسـته تـو    خوشحال شدم كه اين كتاب تو را ديدم اما وقتى ورق زدم اين

اى؟ اساسـا   مربـى گرفتـه    را بـه معنـى   ربّ العالمينگفت چطور؟ گفتم تو . نبود

مفسر بايد روى ايـن مسـئله تحقيـق     ربو چه تناسبى دارد آخر يك نگفتى ربب با

ربّ العالمين يعنى مربـى، خـوب آن مربـى از     بكند، همين طور كه ديگران گفتند

 . است، به چه تناسبى اين معنا براى اين لفظ بوده ربو است، ربّ از ربب،

لم طفولـت،  عـا  اى، خيلى از مفسـرين  را به معناى عوالم گرفته عالمينگفتم بعد 

طـولى، عـوالم عرضـى، عـالم      عالم جنين، عالم كذا، عالم كهولت، عالم فالن، عوالم

اشتباهى كردى، چرا تو تقليـد كـردى از    نبات عالم جماد عالم حيوانات، گفتم چه

جمع عالم نيست چرا تو اين طور معنـا كـردى، گفـت     ديگر مفسران، عالمين اصالً
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! من از تو انتظار داشتم تو بهتر از آنها بگـى؟ . ديگران، خوب بگن اند كه چون گفته

و  گفت فضّلنا  على نساء العـالمين يعنـى بعـد عـوالم جمـاد و نبـات       كه مى آنجا

است يـك جهـان    در فارسى هم معادلش همين. حيوان، عالمين فقط عقال هستند

جمـع جهـان جهانهاسـت،     آيا جهانيان جمع جهان اسـت؟ يـا  . داريم يك جهانيان

شـود در تحقيـق و    كوتاهى هايى مـى  االن ببينيد يك. غير از جهان استجهانيان 

دادند كتابى كه ظاهرا گزيده شده بـود و بناسـت    اى كه پريروزها به من يك رساله

شود، من به جناب آقاى احمدى و آقاى صاحبى كه تشريف  كه امشب جايزه داده

 ارزش اسـت بـه جهـت   به ايشان عرض كردم گفتم كه اين رساله واقعا بـا   آوردند،

امام مطـرح   اينكه اين شخص تتبع عجيبى كرده ماالً اين مسأله زمان و مكان كه

اش را پيدا كرده كه كجا است؟حاال ببينيد مـاالً در كتـاب    كرده ايشان رفته سابقه

مقدسى اردبيلـى يـك عبـارتى را از مرحـوم       صالة المسافر در شرح ارشاد مرحوم

فرمايد شرايط و احوال وزمـان و مكـان    وم اردبيلى مىمرح كند كه اردبيلى نقل مى

گويـد   مـى  مسئله تأثير مستقيم دارد روى فتواى فقيه، آنوقت ايشان اين را در يك

دانيم كه  كه فقيه مى فرمايد و ما آن كسى را عبارتش اين است، مرحوم اردبيلى مى

كند از منـابع   مسئله را استخراج بتواند در يك مسئله با اختالف اين شرايط، حكم

 .اصلى

كـه زمـان و    باز رفته از قواعد شهيد آنجا يك مطلب مفصـلى از شـهيد اول آورده  

ماـل  . مطـرح بكنـد   مكان در فتواى مجتهد تأثير دارد و مجتهد بايد اين مسئله را

ها را عـرض بكـنم    خواستم اين نمونه خواهم فقط اينكه وقتم تمام شد معذرت مى

آن دستور داده است، امـا بايسـتى مـاهم ايـن      اسالم بهكه تحقيق كارى است كه 

خواهيم كه به ما ايـن   و از خداوند توفيق مى. انجام بدهيم وظيفه را به نحو احسن

 .خواهد بفرمايد كه از محققينى باشيم كه خدا مى عنايت را
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 الرّحمن الرّحيم  اللّه بسم

جوادى صحبت   اللّه وقتى حضرت آيت. بنده با تواضع بايد عرض بكنم محقق نيستم

ايشـان داده شـود، كـه اسـتفاده      كردم كه وقت من هم به كردند، بنده آرزو مى مى

شانزده، هفده سال مردم را خدمتتان عرض  بارى بنده فقط تجارب. بيشترى ببريم

 . كنم مى

دعـوت شـدم،    به ستاد فرهنـگ ( ره)امر حضرت اماماز دى ماه سال شصت كه به 

واقعـا دشـوارى داشـتيم،     به هرجا كه رو كرديم،. مواجه شديم با مشكالت تحقيق

الً تربيت نكرده بود تا ما بخواهيم ما ها محقق براى اين كه انقالب مال بقيه زمينه

شناسى يـا نظيـر    شناسى يا روان تهيه كنيم يا جامعه ها كتاب معارف براى دانشگاه

تالش فراوانى به عمل آمد، اما فاصله تا رسيدن بـه حـد انتظـار     از اين جهت. اينها

 تـرين مـانع را در ايـن زمينـه     زياد است و بنده يكى از موانع بزرگ يا مهـم  خيلى

 .دانم نداشتن برنامه و پراكنده كارى مى

جـوان پـيش آورده    خوب حاال اين انقالب فرصتى براى همه بخصوص براى طالب

شوند   دارند با ابزار روز مجهز مى ها هم جمع انبوهى هستند و خيلى  كه الحمداللّه

داننـد   هاى دانشگاهى با خبرند، مـى  از آگاهى اند، از ابزار كامپيوتر و زبان ياد گرفته

 .اوضاع چه جورى است

كشـور و بـراى    رصت واقعا فرصت مغتنمى است كه در طول تاريخ براى ايـن اين ف
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شده است كه پراكنده كـارى   شيعه پيش نيامده، اما متأسفانه نداشتن برنامه سبب

سطحى كار كـردن شـده و گـاهى سـبب      صورت بگيرد و اين پراكنده كارى سبب

  . كارهاى مكرر است

گاهى در دو يا  هاى بزرگ و معاجم ـ  كتاباى از كتابها ـ   همه اطالع داريم كه پاره

محصـول   بينـيم يكـى   مـى  پردازند و بعـد از مـدتى   سه مركز به تحقيق در آنها مى

نقص دارد، ايـن يـك كمـال دارد، آن     يك. جاست جاست وديگرى محصول آن اين

  . يك كمال دارد، يك نقص دارد

كـه آن   بينـيم  مـى گاهى هم كه وارد كـار شـديم،   . گاهى از كار هم با خبر نيستم

كـارى وطبعـا    دوبـاره  خود ايـن . شود رهايش كرد زحمتى كشيده شده و ديگر نمى

از اين جهت . شود رفتن نيرو مى ارزش شدن كار وهدر كردن سبب كم سطحى عمل

در اين حوزه با اين اعاظم كه نوشته و گفته  بنده متواضعانه پيشنهادم اين است كه

پژوهش است، استادان و طالب همه هماهنـگ  و سند  شان سنديتى است براى ما

 .يك مركز تحقيقاتى واحدى براى برنامه واحد پديد بياورند عمل بكنند و

نـه  . بكنـيم  منظور بنده اين نيست كه بخواهيم هي  كدام از اين مراكز را تعطيـل 

اگر بيش از اين هم   كنند، بلكه تنها اين هشتاد يا صد تا كه در حوزه دارند كار مى

كه سياسـت واحـدى گذاشـته     داشته باشيم، باز كم است، بلكه سخن در اين است

جوادى آملـى فرمودنـد ـ     حضرت آيت اللّه شود و جمعى از اعاظم ـ همين طور كه 

هـاى ديگـر را بـه دقـت      و برون دينى و حتى زمينـه  اين خطوط كلى درون دينى

ام از اين مراكز را به كنند و در درون يك برنامه هماهنگ هر كد ترسيم و مرزبندى

  .از كار كالن وادارند، بلكه هر گروه در حوزه خاصى كار كند بخشى

همـين  . داريـم  هاى مختلف در اين دانشگاه واقعا به تحقيقات نياز ما اآلن در زمينه

حوزه و نياز را با آنها در ميان  دروس معارف، يك روز كه ما آمديم خدمت استادان

دينى و ربـانى اسـت ـ معـارف را تهيـه       أن يك عالم بزرگنهاديم ـ همانطور كه ش

بقيـه اعـاظم   . جوادى است  هم از خود آيت اللّه اش يك مقاله. كردند و به ما دادند
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نامشان هم در كتاب نيامده  اما اين كتـاب بـراى بازگشـايى     هم همين طور  حتى

نظـر     تجديـد بايست كار كاملتر شود  تجديد چاپ شود بود و بعدها مى ها دانشگاه

روانشناسـى، خـود    شناسى دينى، فلسفه حقوق، فلسفه شود و ما نتوانستيم جامعه

حدود بيسـت و چنـد تـا    . بنگاريم روانشناسى، روانشناسى دينى، مديريت دينى را

فلسـفه هنـر، فلسـفه    . خالى از متـون الزمنـد   ها داريم، ولى واقعا رشته در دانشگاه

هـا چـه    پيش برويد، ببينيد ما در ايـن زمينـه  همين طور  اخالق، فلسفه سياست و

 كارهايى كرديم؟

كـار   اينها چيزى نيسـت كـه بشـود يـك روزه، دو روزه، كسـى بنشـيند آن جـا و       

اى  نيـاز گسـترده   تحقيقى بكند  بخصوص امروز با اين زمينه گسترده و با اين همه

جـايى بـا   كسـى در يـك     كه ما داريم و اين تحقيقات پراكنده بدون برنامه كه هر

ها  باشد كه مورد نياز امروز دانشگاه ذوق خودش بى آن كه بتواند زمينه يابى كرده

  !ها و جامعه چيست و حوزه

ــاره  ــامعى پـ ــجد جـ ــاب مسـ ــه جنـ ــد اى از زمينـ ــا را فرمودنـ ــر. هـ ــده اگـ  بنـ

. طـول بكشـد   دانشگاههاتوضـيح بدهم،شايدچندسـاعت   مبـرم  نيازهاى درباره بخواهم

 . د در يك جايى ساماندهى بشودپيداست كه اين كار باي

موظفيم آن را  خوريم و ام كه ما همان طور كه غم بيت المال را مى بنده بارها گفته

مگـر يـك   .مصـرف شـود   حفظ كنيم، وقت ما هم بيت المال است و نبايد بيهـوده 

هـدر دادن آن آيـا حـرام    ! اسـت؟  ساعت وقت يك محقق كمتر از فالن مبلغ پـول 

رواست؟ آيا پيشگيرى از اين كار وظيفـه مـا    و سطحى كردننيست؟ آيا كار مكرر 

آيـا  . السـالم اسـت   دين است، توحيد و سيرت ائمه عليـه  نيست؟ در اين حوزه مبنا

باشيم تا با تهاجم اعتقادى با القاء شبهات مكرر و مخـرّب   نبايد يك گروهى داشته

 مقابله كند؟

اين را شما  هر كس بگويند آقاآيا نبايد يك جمعى بنشيند و تقسيم كار كنند و به 

شسته و رفته و تميزى  در طول فالن مدت پاسخ بدهيد و بعد بيايند در يك قالب
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خوب بكنند و آن را در يـك قالـب    جمع بندى كنند، جوابش را بسنجند، ويرايش

 !آيا اين وظيفه نيست؟! ادا بكنند؟

انى اينترنت كه جه كارهاى پژوهش واقعا امروز گسترده شده بخصوص با اين شبكه

ــك مــدم مــى  ــاى ي . تحقيقــات و دانشــگاهى رود درون مراكــز محقــق نشســته پ

اشـخاص و برنامـه آنهـا را كـه وارد      هاى شرق و غرب و حتى در كتابخانـه  دانشگاه

فهمد كه فالن كـار در زمينـه تـاريخ انجـام      مى آورد و شبكه اينترنت شده، در مى

نامه جديدى با اين ابزار جديـد ضـرورت   ديگر يك بر  گرفته است   با اين وضع آيا

 ندارد؟ آيا نبايد از

جهتـى هـدايت    ميان طالب افراد هوشمندى را انتخاب كنيم و هر كدام را در يك

. اكنون هي  مشكلى هم نيسـت  بكنيم؟ البته اينها بايد ضرورتا زبان بيگانه بدانند و

دارد زبان بيگانـه  شرعى را نبايد به كسى داد كه  شد كه وجوه يك روزى گفته مى

بعـد از فروپاشـى   . كنيد كه جزو ابزار اوليه كـار اسـت   مالحظه مى امروز. خواند مى

اگزيستانسياليستها  حتى رفتند سراغ بسيارى از كارهاى سطحى و ابتدايى شوروى

 .در مغرب زمين

آماده باشـيم تـا از    بايست با اين وضع ما در اين جامعه چه تكليفى داريم؟ آيا نمى

غربش، امروز به صـورت يكپارچـه    پيدا شده استفاده كنيم؟ از شرق عالم تا فرصت

عـرض كـردم يـك    . موجـود ملمـوس روبـرو شـويم     درآمده و ما بايدبا اين واقعيت

گذاشته شود كه اصول را كه اشاره فرمودند، يقـين بكنـيم و در    سياست كلى بايد

 .چارچوب برنامه ريزى علمى و اجرايى بكنيم آن
كـنم،   مـى  شما عـرض  ام و متواضعانه خدمت ها از آن رنج برده را كه بنده ساليك مطلبى 

ماالً حـوزه اگـر از فقـه و اصـول فاصـله       دهيم  نمى هاارزش ازرشته اى پاره ما به است كه اين

دانـم چـون    شود، قبالً اين گونه بود، حاال چگونه است؟ نمـى  مى بگيرد، بى سواد محسوب

از پـنج   اما شمارى از دوستان را فرستاديم بـه دانشـگاه، بعـد   متن جريان نيستم،  زياد در

حوزه بيـرون رفتيـد، بـى     كنند كه شما از گويند دوستان ما را نكوهش مى شش سال، مى
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برخورد كرد و يا نه، براى كارهاى تحقيقاتى  آيا واقعا بايد با مسائل اين گونه! سواد مانديد

پانزده سـال در مـورد مـديريت اسـالمى      اگر يك كسى رفت ده يك جايگاهى باز كرد كه

كند به رشـته   كرد، او را همانند آن محقق ديگر به حساب بياوريم، تا طلبه رغبت تحقيق

  .هايى از قبيل تاريخ اسالم و ادبيات و اديان روى آورد

ماالً در زمينه تـاريخ   بايد زمينه هايى فراهم ساخت كه طلبه وقتى مقدمات را فرا گرفت،

ها نيـاز مبـرم بـه آن     ما امروز در دانشگاه بكند، بخصوص در تاريخ اسالم كه كار تخصصى

هـا   تفسير قرآن كريم تـازگى . و هم براى دروس تخصصى داريم   هم براى دروس عمومى

 دانـيم كـه سـى چهـل سـال پـيش تفسـير        جايگاهى پيدا كرده است و اال مى ها در حوزه

زمينـه قـدم برداشـت،     س آمد در ايـن شد و هر ك خواندن يك نوع بى سوادى حساب مى

اعاظم بـه بسـيارى از    است كه خود اگر آن مركز تشكيل بشود، طبيعى. نوعى اياار كرد

 . دهند اين جهات ارزش مى

تحقيقـاتش در هـر    اين ارزش گزارى پشتيبان خوبى است و وقتى طلبه بداند كـه 

آن اهميـت   علمى است و حـوزه بـه   اى مورد قبول جامعه و بخصوص جامعه زمينه

 .خواهند رفت دهد، طبيعى است به سراغ آن مى

يـا كـم كـار     هاى فراوان كه كار تحقيقى در آنها نشـده و  در اين صورت اين زمينه

مطلـوب نزديـك    كنند و به حـد كمـال   آيند، رشد مى شده، از اين وضع بيرون مى

 . خواهد جدى مى طور كه گفته شد برنامه ريزى و اين، همان. شوند مى

بياورند كه خاكش  ها بايد تحقيق به عمل خواهند يك سدى بسازند مدت تى مىوق

ساختن سـد چـه جايگـاهى دارد؟     هاى زير سد چطورند؟ خود چگونه است؟ زمين

ها هست و آن رشـته يـافتن    اى در دانشگاه رشته مقرون به صرفه است و اصالً يك

تخصصى كه ايـن مـواد   به لحاظ اقتصادى يك رشته . ها است كارخانه محل احداث

بـرود، چـه    خواهد بيرون برند؟ وقتى مى شوند، چگونه خرج مى اين جا حمل مى به

فرهنگى عميق و ظريفى  جورى است؟ سود دهى دارد يا خير؟ اين زمينه كار، كار

نيايد و حتى براى آن كار تحقيقاتى و  است كه بايد انجام شود و تا آن جمع فراهم



 59 

 .آيد انتخاب نشوند، چندان توفيقى بدست نمى دىكارشناسى اوليه هم افرا

طـالب بايـد زبـان     گروهى از. از ضروريات اين حوزه آموزش زبانهاى زنده دنياست

يـك زبـان التـين كـه ريشـه       يك زبان يونانى،. تنها يك زبان كافى نيست. بدانند

به لحاظ به صراحت بگويم . بايد بدانيم زبانهاى اروپايى است، سه چهار تا زبان زنده

قرآن كريم دارم، حتى يك ترجمه به زبـان فارسـى    آگاهى كه كمابيش به ترجمه

به محّ اين كـه شـوروى از هـم فـرو پاشـيد،      . زبانهاى ديگر نداريم، چه رسد به

 يك ميليـون و دويسـت هـزار نسـخه انجيـل در همـان روزهـاى اوليـه         ها اتريشى

در . بكنـيم  وانسـتيم كـارى  فرستادند براى شوروى و ما براى آن طرف ارس هم نت

و حوش خـود را نگـاه    تك كار كردن و پراكنده كارى طبيعى است هر كسى حول

بدهد، با آن كـه نيـاز تشـخيص     تواند نياز تشخيص كند كه مى كند و خيال مى مى

 .خواهد دادن خودش كلى مطالعات مى

كـه نيـاز    حسن السئوال، نصف العلم يك قسمتش هـم ايـن اسـت كـه آدم بدانـد     

 يست؟چ

آيـد   زبانم بند مى بنده با آگاهى مختصرى كه از وضع نياز مردم به دين دارم، واقعا

شناسايى كند، ارزش بدهـد،    پس بايد اين مركز افراد را. و فرصت هم نيست بگويم

اساس افـراد را شناسـايى و شـعبه شـعبه      بر آن. زمينه يابى بكندنياز سنجى بكند

 .كند، در جاهايى  هم افت دارد

اينهـا همـه    .شود ه نفر كه شما انتخاب بكنيد چهار پنج نفر بيشتر استحصال نمىد

بايـد وارد كـار    هاى مختلف و با اين گسـتردگى كـه اشـاره كـرديم،     در اين زمينه

اين كارهاى مكرر سبب . بشود بشوندتا جلوى پراكنده كارى و سطحى كارى گرفته

د كـه جايگـاه ايـن بخـش     خودش را ببيند و ندانـ  شود كه هركس حوزه خاص مى

اى دارد، اما اينها وقتى دست به دسـت هـم بدهنـد،     رابطه خاص با آن ديگرى چه

  . توانند نيازى را برطرف بكند، اما وقتى غير از اين شد، نمى توانند مى

هـا   بخـش  كند، آن بايـد بـا بقيـه    آن قسمتى را كه االن در اين حوزه كار ادبى مى
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ديگر، در حوزه مشهد و  در مراكز علمى. ها كمك بگيرند دانشگاههماهنگى كند، از 

گيرد و گاهى هم متـداخل   صورت مى در خود آستان قدس رضوى كارهاى فراوانى

 . شود اينها بايد گرفته مى و مكرر، بنابراين جلوى همه

شـما يـك    بنده شايد از ده سال پيش به دوستان وزارت علـوم عـرض كـردم كـه    

نامـه ـ چـه فـوق      خواهـد موضـوع يـك پايـان     كه هر كس مـى  مركزى داير كنيد

ثبت شده باشد كـه تكـرارى    ليسانس، چه دكترى ـ بگيرد، در آن مركز اين عنوان 

بايد معلوم شـود كـه وقتـى االن    . بگيرد  همين كار در اينجا هم بايد انجام. نباشد

اين بسـتر  يك جايگاه خودش رادر . نظيرش هست يا نه كنم، فالن واحد را داير مى

 كامالً از كار گذشته و آينده همديگر بخصوص با اين كامپيوترى شدن بيابد و اينها

حفـظ بيـت    و اين همان. كارهاى تحقيقاتى آگاه باشند، تا كار مكرر صورت نگيرد

يـك كـار   . افراد هدر بـرود  اين همان است كه ما نگذاريم بيهوده وقت. المال است

خواهـد بنويسـد، بايـد     نامه خوب مـى  آدم يك. گيرد مختصر كردن مدتها وقت مى

پرداختن به يك كـار تحقيقـى   . نگارش يك كتاب برايش وقت بگذارد، چه رسد به

  . اين كار بايد جلويش گرفته شود. شود المال مصرف مى گيرد، بيت وقت مى

زمينـه واحـدى    پس اگر آن مركز را اعاظم داير بكنند، سياست گذارى بكنند، يك

هاى مختلف مورد نياز  رشته ارهاى تحقيقاتى بخصوص دين پژوهى دربراى همه ك

بشود، با همان زمينه هايى كه عـرض كـردم    فراهم بشود و نيرو هم برايش تربيت

ها ارزش داده بشود، همان طور كه در فقه ارزش داده  زمنيه اگر به تحقيق در همه

ديگـر   ها در جاهاى وزهها و بعد از ح شاهد شكوفايى تحقيقات در حوزه شود، ما مى

 . خواهيم بود

كـنم راه حـل    مـى  اين عرض اساسى و اصلى بنده است و اگر دقت بفرماييد خيال

تحقيقـاتى و از همـه مهمتـر ديـن      بسيارى از مشكالت است كه براى راه كارهاى

 . پژوهى قرار دارد

هم  انسوىآمده، فر زبان، زبان انگليسى حوزه بايد چندين كنم دراين بازهم بايد عرض
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را  اى عـده  مـا بايـد بتـوانيم   . بيايـد  هم بيايد، زبانهاى ديگر هم بايد آمده، بايد آلمانى

هـا   اين چنينى ،نبايد از ايـن قبيـل نعمـت    يك حوزه. زبانها آشنا كنيم اصول اين به

شود وبعالوه جلوى بسيارى  تأسيس آن مركز فراهم مى محروم بماند و اينها همه با

 خداونـد بـه حرمـت   . هاى تحقيق هم گرفته خواهد شـد  بسامانىو نا از اصطكاكات

هـاى دينـى    حـوزه  كه درهمـه  حرمت اوليا وپاكانى وسلم وبه آله و عليه اهلل پيغمبر صلى

عالمـه   بخصوص در اين حوزه و بخصوص محققان وبزرگانى مانند مرحـوم  بودند ـ 

و خداونـد بـه   . بكنـيم  طباطبايى ـ توفيقى بدهد كه بتوانيم به اين آرزو دست پيدا 

عنايت بكند كه خودشان پيشـتاز و   مقام معظم رهبرى، توفيق و تأييد و طول عمر

و خداوند همه مـا را  . اند كارهاى پژوهشى بوده تأكيد كننده بر سر اين تحقيقات و

 !مند فرمايد اى كه براى حوزه هايش پيش آمده است، بهره فرخنده از بركات ايام
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 الرّحمن الرّحيم  اللّه بسم

كنم به همه سروران، اسـاتيد و خـوهران وبرادرانـى كـه در      عرض سالم و ادب مى

نهايـت اختصـار و در عـين     كنم در سعى مى. اى چند خواهم بود محضرشان دقيقه

دين پژوهى خـدمت سـروران عـرض     هاى حوزه درباره بايستحال دقت مطلبى را 

 .كنم

تبليغات اسالمى حوزه  در سال گذشته در مركز مطالعات و تحقيقات اسالمى دفتر

آن . اين باره مطالبى را عرض كـردم  علميه قم در طى دو نشست نسبتا مفصل، در

اما به هر در آن دو جلسه عرض كردم داشت،  مطالب جاى بسط بيشتر از آن را كه

در اين جلسه كه محضر سـروران هسـتيم،   . آن مقدور نبود حال تفصيلى بيشتر از

 آيـد بسـيارى از   تكرار مطالب آن دو جلسه را ندارم، اگر چه به نظر مـى  اصالً قصد

تا حـدى   مطالب را كه در اين جلسه خواهم گفت، فقط آن پس زمينه قابل بيان و

مطالبى از مطالب قبل را   كنم كه هي  مىقابل فهم است، ولى در عين حال سعى 

كه در اين جلسه خواهم گفت، فقـط   به عبارت ديگر مجموع چيزهايى. تكرار نكنم

 . مطالبى كه در دو جلسه گذشته گفته شد در حكم تكميلى است بر آن

هـايى اسـت كـه بـه      حوزه تحقيقات دين پژوهى به معناى عام خودش شامل همه

كـالم، اخـالق، فقـه و علـومى كـه       تباط دارند  يعنى حـوزه نحوى از انحا با دين ار

علومى كه ربطى با يكى از اين سه تـا علـم    مقدمتا براى يكى از سه تا علم دينى و
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كشور ما مخصوصا بعد از انقالب اسالمى نشاطى و هيبتى  اين حوزه در. دين دارند

 چندان به نظـر قبل پيدا كرده است، اما در عين حال اين نشاط و هيبت  نسبت به

بـه  . كـار  بيشتر نشاط و هيبتى است در گستره كار، نـه در ژرفـاى  . آيد عميق نمى

اسالمى ايران شـده   تعبير ديگرى كميت كارها خيلى بيشتر از قبل پيروزى انقالب

 .صورت نيست است، اما كيفيت كارها الاقل به نظر بنده به اين

خدمت سروران عرض  خواهم ىاى در باب كيفيت كارهاى تحقيقى م من چند نكته

خطا در آن هسـت و بنـابراين خـود     كنم احتمال مطالبى كه بنده عرض مى. بكنم

شـايد بتـوان در   . بپذيرند، اما جـاى تأمـل دارد   بنده هم انتظارى ندارم همه آن را

 . نكات صوابى يافت ميان مطالبى كه گفتم

تحقيق هنوز بـه نظـر   كه در امر  نكته اولى فكر نه زمانمند است و نه مكانمند

پرداخته نشده، اين است كه تحقيق فقط تحقيق اسـت   من به صورت جدى به آن

به اين معنا كه تحقيق يك جستجوى حق و دفاع از حق است، در  نه غير تحقيق 

بگيرد، كسى  حال كه مطلب شريفى است و در جاى خودش كامالً بايد انجام عين

تحـزى  . غير از تحقيق اسـت  اما به هر حال خواهد از قدر و اهميت آن بكاهد، نمى

تحقيـق  . كنم كـه حـق اسـت    گمان مى حقيقت غير از دفاع از چيزى است كه من

 . يعنى اين

علـى الخصـوص    تا آن جا كه بنده اطالع دارم از كارهايى كه در تهران، قم، مشهد،

مـن   اطالع دارم، در اين جهت كارهايى كه در اين سه شهر انجام گرفته فراوان هم

معناسـت كـه محقـق از اول پـيش فرضـى       تحقيق به ايـن . كه نديدم كارى بشود

كنم ما دفاع از  باز تكرار مى. بوده است كه حق را بيابد نداشته است و در طلب اين

 وقتى مـا . دانيم، اما دفاع از حق را غير از تحقيق بايد دانست درست مى حق را امر

بسـادگى بـه    اين سير چه بسـا . ى هستيمقائل به تحقيق باشيم، قائل به يك سير

ديالكتيـك و پويـايى پيـدا     چه بسا خيلى حاالت به گفته غربيان،. رسد نهايت نمى

وقتى شما . بعد، نه چيزى بيشتر از اين كند و هر گامش مقدارى است براى گام مى
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رسيده است، به نظر من مبتنى بر ايـن اسـت كـه     احساس بكنيد تحقيق به پايان

توانيم بگـوييم   ما مى. تحقيق پايان پذير نيست. ايد نكرده تحقيق را فهمشما هنوز 

 ايم كه محققان بعـد از مـا   تحقيق ما به پايان رسيده است  يعنى آماده يك مرحله

محققـان   بيايند و گام بعدى را بردارند و محققان بعدى هم گام برتـر را بـر عهـده   

نظـر مـن تصـورى     پايان رسـيده، بـه  برتر از خودشان بگذارند، اما اينكه تحقيق به 

 . به هر حال اين نكته است. نادرست است

شناسد علمـاى   نمى اگر بنابراين باشد ما به اين توجه بكنيم كه حق، زمان و مكان

خـواهم نظيـر آن سـخن را،     مـى  گفتند  من ما در مباحث مابعدالطبيعه سخنى مى

قـدماى مـا   . ار كـنم نظير آن سـخن را تكـر   گويم سخنم عين آن سخن است، نمى

امر مجرد مكان ندارد و : گفتند مجرد، و خودشان هم مى فكر امرى است: گفتند مى

 من كارى به بحث مابعدالطبيعى ندارم كه آيـا فكـر امـرى مجـرد    . ندارد زمان هم

را اين جا تكرار  خواهم نظير اين حرف است، درست است يا نه، ولى به هر حال مى

شود فكرى  مكان ندارد، نمى امرى است مجرد و زمان و اگر معتقديم كه فكر. كنم

پذيرفت يا به صرف انتصابش به زمان خاصـى   را به صرف انتصابش به زمان خاصى

شود فكر را به صرف انتصابش به مكان خاصى قبول  ترتيب نمى رد كرد و به همين

  . يابه صرف انتصابش به مكان خاصى وازد كرد

نـه زمانمنـد    ات تحقيق در كشور ما اين است كـه فكـر  امروزه يكى از بزرگترين آف

كجـا زمانمنـد تلقـى    . مكانمنـد  شود و هم است نه مكانمند  هم زمانمند تلقى مى

كم نيستند كسانى كه فكرى . فكر كهنه شود فكر نو و شود؟ وقتى كه گفته مى مى

را قبول كه نو بوده و كم نيستند كسانى كه فكرى  اند، فقط به دليل اين را پذيرفته

 . اين كه كهنه بوده است اند، فقط به دليل كرده

. بـدوزيم  ما در مقام تحقيق اصالً نبايد به كهنـه بـودن و نـو بـودن فكـرى چشـم      

اند كه در عين ايـن   فراوانى و فكرهاى. اند فكرهاى فراوانى اند كه نو هستند، درست

انـد،   ل كـه كهنـه  اند كـه در عـين حـا     فكرهاى فراوانى. اند كه نو هستند، نادرست
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فكر نـو  . عين اين كه كهنه هستند، نادرست اند اند كه در درست و فكرهاى فراوانى

  . و كهنه نداريم

كه فكر زمـان   كنم كند به اين كه من گمان مى نو و كهنه انگاشتن افكار داللت مى

  . دارد

كند؟  مىجلوه  آن هم كجا كه. دانند از آن سو كسانى هستند كه فكر را مكاندار مى

كسانى كه فكرى را قبـول   باز كم نيستند. كنيم فكر غربى است آن جا كه فكر مى

كه فكرى را رد كردنـد چـون غربـى     كردند، چون غربى بوده و كم نيستند كسانى

رد كردند، چون شرقى بوده يا قبول كردنـد،   بوده و كم نيستند از آن سو فكرى را

فكر نـه شـرقى دارد و نـه    . داشته استفكر غربى و شرقى ن .چون شرقى بوده است

 . دارد و نه كهنه غربى و نه نو

فكـر  . هسـتيم  ما در كشور خودمان مع االسف بعد از انقالب، بيشتر گرفتار اين امر

اين كه غربى است، رد شده  به صرف اين كه غربى است، پذيرفته شده يا به صرف

ن كه نـو اسـت، رد شـده    شده، يا به صرف اي به صرف اين كه نو است، قبول. است

اش خوب است، آن فكر نيست  اگر چيزى هست كه كهنه اين را بايد بپذيريم. است

 نواش خوب نيست، آن فكر نيست و اگـر چيـزى كـه از شـرق بيايـد،      و اگر چيزى

نـه غـرب    مـا . خوب است، فكر نيست و اگر از شرق بيايد، بـد اسـت، فكـر نيسـت    

م تحقيق اگر حق باشد، مطلبى از شـرق آمـده   در عال . دانيم دانيم، نه شرق مى مى

 اين يـك نكتـه، مـا   . كنيم كنيم و اگر از غرب آمده باشد، قبول مى مى باشد، قبول

مـن هرجـا    . مكانمند بودن و زمانمند بودن فكر را از همان اول بايد تعطيل بكنيم

كـه اسـت، محقـق نيسـت       گويند اين فكر غربى است، شخص هر شنوم كه مى مى

 . باشد، اما محقق نيست ممكن است باشد، مروّج ممكن استمبلّغ 

محقق فكرش همـه   .محقق اصالً كارى به غربى و شرقى، كارى به نو و كهنه ندارد

اى كه خودم  است يا اين انديشه اين است كه آيا اين انديشه كه بر من عرضه شده

مطـابق بـا   . يسـت واقع است يا مطابق با واقع ن خواهم عرضه بكنم، آيا مطابق با مى
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پذيريم، از هر جا و از هر زمـان   مطابق با واقع هم نيست نمى پذيرم، واقع است مى

 .كه باشد

مطلـب واضـح    چه بسا دوستانى بداننـد كـه ايـن   . سروران در اين نكته تأمل كنند

ام كـه   ولى عنـدالعمل ديـده   كنم كه در مقام نظر واضح است، بنده قبول مى. است

  .اين يك مطلب. نداردبراى اكار ما وضوح 

 

 دين نيازمند معرفى است نه تبليغ

. تبليغ ديـن  اين كه ما در حوزه دين پژوهى بايد معرفى دين بكنيم، نهنكته دوم 

اسـت كـه خيلـى     ايـن يـك نكتـه   . دين ما نياز به تبليغ ندارد، نياز به معرفى دارد

متاعى مورد دارد  جنسى و ببينيد كه تبليغ به معناى پروپاگاند براى. اهميت دارد

اين جـا بايـد   . دهد خودش را نشان نمى كه خودش گوياى خودش نيست  خودش

اما اگر ما معتقديم كه سخن ما، سـخن آيـين مـا و     . تبليغش كرد  پروپاگاند كرد

فقـط بايـد   . دهـد  ايـن ديگـر خـودش، خـودش را نشـان مـى       كيش ما حق است،

دينمان را نبايـد بـا تبليـغ ديـن     ما معرفى . اين نكته مهمى است .اش كنيم معرفى

 . خطا كنيم خودمان

تلويزيون كـه   گويد كه اين در مسائل اقتصادى ماالً تلويزيون فروش براى شما مى

اين تلويزيون را بپرسيد،  ترين مسأله فنى شما كوچك. دارم، بهترين تلويزيون است

ن تلويزيـونى  گويد اي دائما مى. شود نمى بلد نيست  يعنى هيچى از تلويزيون سرش

. اين مبلغى است كـه معـرف نيسـت   . ديگر بهتر است كه من دارم، از هر تلويزيون

ايـن  . بايد بگوييم كـه ايـن تلويزيـون داراى ايـن اوصـاف اسـت       ما! كنيد توجه مى

 خـواهيم آيـين   دائما كه مـى . اين نكته را بايد به آن توجه بكنيم. دارد ها را ويژگى

ارزشى استفاده  مردم معرفى كنيم، دائما از صفات خودمان را، كيش خودمان را به

ترين اسـت، ايـن بـى     اين كامل گوييم اين خوب است، اين بهترين است، مى. كنيم

ايـن الفـاظ ارزشـى    . اينها الفاظ ارزشى اسـت  كند  ترين است، اين هدايت مى نقص
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 .مصرف خودشان را دارند

قبل از ايـن   دين ما چيست؟ قبل از آن كه بگوييم دين ما خوب است، بايد بگوييم

چيسـت؟ آن چيسـت كـه     ترين دين است، بايد بگوييم دين مـا  بگوييم دين ما كاملكه 

در . تـر از ايـن بايـد صـورت بگيـرد      دقيـق  معرفى دين به نظر من خيلى. ترين است كامل

عرق دينى داريم، چـون حميـت دينـى داريـم، چـون       آيد كه ما بسيار از موارد به نظر مى

 .دينى داريمغيرت 

به محّ اين كه در  شود اين باعث مى. اين عرق و حميت و غيرت كامالً قابل قبول است

. كنيم در مقام مبلـغ دينمـان در آمـديم    مى آييم، ناگهان احساس مقام معرفى دين بر مى

حتـى فرزنـدان خودمـان كـه در همـين آب و خـا  بـزرگ          آن وقت در عين حال همه

 داننـد دينشـان   ترين دين است، ولى نمى دانند دينشان كامل مى حال كه اند، در عين شده

تـرين   كامـل  هاى من و شما هسـتند كـه ديـن را حـق نداننـد،      كدام يك از بچه. چيست

 ندانند؟ اما كدامشان هستند كه بدانند دين اصالً چيست؟
 

در تحقيق ما بايد دين خودمـان را معرفـى   . اين نكته به نظر من نكته مهمى است

دهـد  نيـاز بـه     بشود، ديگر خودش، خودش را جلوه مـى  دين ما اگر معرفى. كنيم

 .اين هم يك نكته است. مشاورانى مال من و ما ندارد آرايش

 

 نقد ميراث فرهنگى خودمان

فرهنـگ   كه در تحقيقات بايد به آن توجه شود ايـن اسـت كـه تـراث     نكته سوم

ايـم، در   سال يافتـه  1477ن ما ميراث فرهنگى عظيمى در اي. خودمان را نقد كنيم

فلسفه، عرفان، اصول فقـه، تفسـير    اخالق، فقه،: كنم عرض مى. هاى مختلف زمينه

مـا تـراث عظيمـى پيـدا     . حديث و اماال ذلك قرآن، شرح حديث، علوم وابسته به

اين نقادى براى چيست و براى چه ما . نياز به نقادى دارد اين تراث عظيم. ايم كرده

اش حول قـرآن   م؟ براى اين كه اين تراث عظيم در عين حال همهبكني بايد نقادى
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فرهنگـى   ميـراث عظـيم  . اش با هم سازگار نيست همه. روايات متبلور شده است و

. سـازگرا نيسـت   اش ـ البته متبلور حول قرآن و سنت ـ خودش هـم بـا همـه      همه

انديشـيدندو اخـتالف    مى باالخره كيست كه معتقد باشد همه متفكران ما مال هم

  ! نظر بين متفكران نبوده است؟

. نقادى جدى بكنيم ما اول كارى كه بايد بكنيم اين است كه اين سنت خودمان را

گفتم فوق بى  خواستم، مى اگر مى خواهم بگويم نقادى بى رحمانه بكنيم، ولى نمى

ريم، اصالً با خـود  كه ببينيم اين تراثى كه ما دا ما بايد نقادى جدى بكنيم! رحمانه

است؟ چقدر سازگار است؟ همه ميراث فرهنگى كه با قرآن و  قرآن و سنت سازگار

ثالث و  سازگار نيست و ما هم قبول نداريم كه در كنار قرآن و سنت، چيزى سنت

دينى هستيم، تنها  اگر دينى هستيم، از آن رو كه. رابع و خامس هم داشته باشيم

ما در آن چون و چرا نداريم،  است و تنها سخنى كه سخنى كه براى ما فوق سؤال

 . خاص است هاى قرآن و روايات با قيدها و شرط

معصـوم قائـل    ما چهارده تـا . ديگر غير از قرآن و روايات، به معصومى قائل نيستيم

صدراى شيرازى باشد؟ كـه مـا    آن نفر پانزدهم. شناسيم هستيم و نفر پانزدهم نمى

مجلسى هم باشد، قائل نيسـتيم كـه معصـوم     عالمه. باشد قائل نيستيم كه معصوم

خواهيم دفاع بكنيم، ديگر معنا نـدارد كـه كـل ايـن      مى ما از قرآن و روايات. است

بـاالخره اگـر   . سنتى كه با قرآن و روايات سازگارى ندارد. بكشيم سنت را به دوش

مـان  ه فرمايد، پس صدراى شـيرازى در  مجلسى در فالن مطلب درست مى عالمه

 . ببينيم كه اين دو با هم ناسازگارند. فرمايند مطلب نادرست مى

 

 نقد باورهاى خودمان
اين يـك  . سازگارى دارند اين اوالً كه ما بايد نقد كنيم كه دريابيم چقدر با قرآن و روايات

. نقد كنيم كه چقدرش امروز قابل دفاع اسـت  نكته، نكته دوم اين كه باورهاى خودمان را

تـوانيم بـراى مخاطبـان     آن چـه كـه مـا مـى    . از آن دفاع كنـيم  توانيم هرچيزى را نمىما 
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 ايـن كـه ايـن   . بكنيم، اين بعضى از سنت و اين بيان با نقـادى معلـوم شـود    امروزى بيان

 .نقادى صورت بگيرد

فرهنـگ دينـى را در    كنم و آن نكته اين كه ما بايد كـل سـنت   من يك نكته را عرض مى

اى از  ها بياوريم، نه يك دست چين شده دانشگاه هاى علمى خودمان و زهمنظر و وراى حو

 در فلسفه كدام سنت است كـه بـه قيمـت   . كنم نمونه هايى را عرض مى من. اين سنت را

هـاى علميـه مـا     حوزه االن. پشت سر نهادن بقيه روى صحنه آمده است؟ حكمت متعاليه

. كنـد؟ حكمـت متعاليـه    فلسفه را كار مـى  اگر بخواهد فلسفه كار بكند، انصافا كدام بخش

 پس حكمت مشاء چى شد؟
 

سـنت فلسـفه    شيخ اشراق و حكمت اشراقى چى؟ ببينيد االن فقط يـك بخـش از  

آهسته آهسته مغفـول   بقيه دارند. كنيم مان مطمح نظر ما است و به آن توجه مى

 . شوند عنه واقع مى

چـه سـنت    دين طوسـى در سنت كالمى مان غير از سنت كالمى خواجـه نصـيرال  

در . كردنـد  فكـر نمـى   كالمى ديگرى؟ آخر همه متكلمان ما كه مال خواجه نصـير 

كتاب هايى مال طهارة االخـالق و   سنت اخالق مان غير از اخالق ارسطويى كه در

اخالق محتشمى و خواجـه نصـير الـدين طوسـى      طهارة االعراق و اخالق ناصرى و

ولى آيا . گرى االن در نظرمان قوى نيستاست، سنت اخالقى دي آمده و بزرگ شده

ولـى در   شود انسان اخالق اش، مقتبس از كتاب و سـنت باشـد،   نظر شما نمى  به

با اخالق محتشـمى،   عين حال موافق با طهارة االعراق ابن مسكويه نباشد؟ مطابق

تواند فكر فلسفى داشته  انسان نمى شود؟  اخالق ناصرى و خواجه نصير نباشد، نمى

حكمت مشاء كار بكند و در حكمت اشراق كار بكند يـا   ، ولى در عين حال درباشد

بينم ـ ممكن است البتـه    االن چيزى كه من مى حكمت رابع يا خامسى؟  اصالً در

 بينم، سنت ما به صورت جامع براى ما شـناخته شـده   مىچيزى كه  اشتباه بكنم ـ ولى 

مگـر ابـن   . انـد  كـرده  هاى علميه كـار  حوزهنيست  حتى براى كسانى كه هفتاد سال توى 
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توحيدى جزو سنت فرهنگى ما هسـت   خلدون جزو سنت فرهنگى ما نيست؟ آيا ابوحيان

خواهد كار بكند، بايد محـى الـدينى    كجا عرفان نظرى مى يا نيست؟ در عرفان نظرى، هر

آيـد كـه    مى عرفان نظرى كار بكند و محى الدينى نباشد؟ به نظرم شود انسان نمى باشد؟

انـد و االن   شـعبى كـه گـل كـرده     كنيم در همه شعب اش، چه ما اگر عرفان را معرفى مى

اند و آهسته آهسته دارنـد مغفـول واقـع     صحنه رفته اند و چه شعبى كه پشت روى صحنه

 هاى سنت ما كه مغفول واقع شـده،  با توجه به اين كه بسيارى از بخش شوند، خصوصا مى

  .ت از آن بخش هايى كه رايج و دارج استتر اس اتفاقا قابل دفاع

 اند استمداد از علومى كه وابسته به دين

عمـق   در باب اين كه دين پژوهى به گمان بنده امكان نـدارد بـه   يك نكته ديگر

جزو خـود ديـن،    بايسته خودش برگردد مگر اين كه ما از علوم وابسته به دين كه

ديـن در واقـع دو   : كنم عرض مى فقطحاال چرا؟ . مستقيما نيستند، استمداد كنيم

دارد دربـاره ارتبـاط انسـان و خـدا سـخن       دين. قطب دارد  دو قطب انسان و خدا

كـنم كـه    پردازد  بنده عرض مى امور اجتماعى نمى البته نفرماييد دين به. گويد مى

 پردازد، اما ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خـودش،  اجتماعى مى دين به امور

چهـار قسـم    هاى ديگر و ارتباط انسان با عالم طبيعـت، هـر   ارتباط انسان با انسان

گويم دين بعد اجتماعى  نمى گويد و بنابراين من اش سخن مى ارتباط را دين درباره

است ارتباط مردم بـا خـدا، بـا خـودم، بـا       كنم كه دين آمده ندارد  بنده عرض مى

هم تعليمش را بگويد و هـر حكمـش را     براى من هاى ديگر و با طبيعت را، انسان

ولـى در عـين   . هايش را بگويد و هم بايد و نبايدهايش را بگويد هم هست و نيست

اگـر   بيند  يعنى حتـى  چهار قسم ارتباط را دين در قلمرو انسان و خدا مى حال هر

اين ارتباط چـه   كند، خدا در باب هاى ديگر را بيان مى وقتى ارتباط انسان با انسان

. كند، در همين راستا است مى ارتباط انسان با خودش را هم وقتى بيان. فته استگ

 .در همه صور مختلفش در واقع دين ارتباط انسان است با خدا،

خداى خود دين و  حاال شما چگونه است كه همين خداى اديان و مذاهب را و ماالً
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آقـا شـما   : بگويد كسى به شما كنيد، اگر مذهب ما را در فلسفه كلى ازش بحث مى

ايد به بحث واجب الوجـود   ديگر چرا پرداخته مگر قرآنتان درباره خدا سخن نگفته،

  وجوب و علت و معلول و اماال بحث هـايى كـه در الهيـات    و بحث برهان امكان و

فهـم  : گوييـد  مـى  االخص داريم آنها را چرا؟، بيايد به قرآن كفايـت كنيـد،   بالمعنى

من كارى بـه  . پذير نيست امكان قرآن جز با اتكا به فلسفه بعضى از خفايا و زواياى

درست نيست، ولـى بـاالخره آن كسـى كـه      اين ندارم كه اين ادعا درست است يا

كنـد، در نهـان خانـه دلـش و در سـر       اسالمى كار مى عمرى به اصطالح در فلسفه

 هخواهد بگويد لطائفى در قرآن شريف درباره خدا آمده اسـت كـ   مى سويداى دلش

عمقـش   رسـم، در عرفـان نظـرى بـه     اين لطائف را من در حكمت به عمقـش مـى  

خيلى سخن گفته شده  كنم در قرآن راجع به انسان هم رسم، اما من عرض مى مى

كنيد؟ خوب نظير اين سخن را بايد  نمى چرا شما به علوم انسانى ديگر توجه. است

ن سخن گفته، خـوب علـومى   اگر قرآن درباره انسا. بگوييم درباره علوم انسانى هم

 ما آن علوم را بايد ياد بگيريم تا شـايد . اند كه درباره انسان سخن گفته هم هستند

است كـه مـن    بعضى از لطائف نظريات قرآن را راجع به انسان بدانيم  يعنى چگونه

كنم ،ولـى بـراى    رجوع مى براى فهم آن چه قرآن درباره خداگفته است، به فلسفه

شناسـى رجـوع    است، به علوم انسان ا در قرآن درباره انسان گفتهفهم آنچه كه خد

شناسـى رجـوع    كـنم؟ چـرا بـه روان    رجـوع نمـى   شناسـى  كنم؟ چرا به جامعه نمى

رأى روان شناسان را بپذيرم، بلكه براى اين كـه بـا ورود    كنم؟ نه براى اين كه نمى

 . كنم روان انسان فهمشناسى بعضى از لطائف سخنان قرآن را درباره  روان به قلمرو

شناسى را، تا به جـد   روان  بنابراين من اعتقادم بر اين است كه ما تا به جد نگيريم

شناسى را، تا علوم سياسى را بـه   معرفت شناسى را، تا به جد نگيريم نگيريم جامعه

علوم تتبع جدى نكنيم، فهم ما از قرآن فهـم مطـابق بـا     جد نگيريم و واقعا در آن

يك چيز . خواهيد، اين را بپذيريد خواهيد، بگوييد نه، و اگر مى مى اگر. واقع نيست

بالكل صرف  گويم اگر اين طور است، شما از فلسفه هم مى: گويم من به شما مى را
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را بـاز كنيـد و بگوييـد     نظر كنيد، از عرفان نظرى هم صرف نظر كنيد  فقط قرآن

ـ   خوب براى فهـم همـين  . گويد هرچى همين مى هرواالوّل و  »راى فهـم  قـرآن، ب

بـراى فهـم   . نظرى و به فلسفه نياز داريـد  شما به عرفان« االخروالظاهر والباطن

كان فيهما الهره  »براى فهـم  . حكمت نياز داريد به «ء هالك االوجهه كل شى»

خلق االنسان هلوا اذا »چگونه براى فهم . حكمت نياز داريد به «لفسدتا  اال الل ه

  شناسى نياز نداريد؟  به انسان «مسه الخير منوئاجزوئا اذا  مسّه الشر

 

 نگر باشد نه كلى بايد تحقيقات جزيى

ما تا جزئى  خواهم عرض كنم اين است كه تحقيقات كه من مىيك نكته ديگرى 

هرجـا بـراى تحقيقـات     اگر دقت كرده باشيد شـما . رسند نگر نشوند، به جايى نمى

گوييـد عنـوان    تحقيقى را ببينيد، مى روژهمورد مشاوره قرار بگيريد، وقتى عنوان پ

يكـى از علـل   . ايـم  گسترده و كلى عـادت كـرده   ما با عناوين. خيلى گسترده است

كننـد    غرب اين است كه خيلى در بحث جزئى فكر مـى  پيشرفت امر تحقيقات در

درباره   نظر اسالم! نظر اسالم درباره انسان: آيد بگويد وقت محققى نمى يعنى هي 

اجـزا و اقسـام فرعـى     يك پروژه نيست، صدتا پروژه است و بنابر اين بايد بهانسان 

هـا را بگيـرد و    يكـى از باريكـه   خودش كامالً انتساب پيدا كند و هر محققى بيايـد 

تحقيقات متتبعانه، وگرنه ما فقط يك اقيانوسـيم   مجموعه اين تحقيقات بشود يك

ات ما لحاف هايى است چهل معموالً تحقيق! عمق يك وجب به عمق نيم وجب، به

  .اى تكه

تحقيق شده  كنيم گذاريم، فكر مى يك تكه از اين جا و يك تكه از اين، بغل هم مى

تا آن جايى كه وسع بشر  تو برو يك مطلب بسيار بسيار ريز را بگير تا بتوانى! است

اكار پروژه هايى كه در كشور مـا اجـرا   .رسد، به عمقش برسى، به غورش برسى مى

آقـا شـما چـى    : گوينـد  مى. اسباب مضحكه است شود، از ديد يك محقق غربى مى
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ايـن كلـى نگـرى    ! شناسى در اسالم پروژه نيست به معرفت كنيد؟ راجع تحقيق مى

 .كه اوالً تحقيقاتمان عمق پيدا نكرده و ثانيا تحقيقات دائما تكرار شود باعث شده

كلى كم اند  آن  ب عناويندهى، خو چون وقتى عناوين كلى به تحقيقات مى! چرا؟

بينى در مشهد  بنابر اين مى .كنند وقت طبعا تحقيقات برهم تصادق جزئى پيدا مى

كنيـد؟ مـن    شما درباره چـى كـار مـى    كند با يك عنوانى   يك كسى دارد كار مى

كنيد، خيلى جاها دربـاره   قرآن وقتى كار مى خوب درباره. كنم درباره قرآن كار مى

برويد عناوين كلـى را اخـذ بكنيـد، كارهـا طبعـا تكـرارى        و اگر كنند قرآن كار مى

ما  تكرارى شدن به نظر من خيلى از نيروى انسانى و مضافا نيروى مادى شود و مى

 .را از بين برده است

 

 احاطه علمى محق ق به كارهاى پيشينيان

تواند از صـفر   نمى تحقيق هي  وقت: خواهم عرض بكنم هم مىيك نكته ديگرى 

اى كـه   مـن در ايـن حـوزه    شروع بشود تحقيق همه وقت معنايش ايـن اسـت كـه   

انجـام گرفتـه اسـت، بـه آن      كنم، آن چه را كه در اين حوزه تـا كنـون   تحقيق مى

گام جلو ببرم، يـك فـاز كـار را جلـو      خواهم كار را يك احاطه علمى دارم، حاال مى

اش  دانيـد نتيجـه   كنيم، مىوقت از صفر شروع ب ها بخواهيم همه اگر ما انسان. ببرم

اش ايـن   كايدز ـ فيلسـوف معـروف آلمـانى االصـل ـ نتيجـه        شود؟ به قول چى مى

 رسند بـه آن جـايى كـه    خواهند از دنيا بروند، تازه مى ها وقتى مى آدم شود كه مى

ها  ها، گنجشك خروس ها، چرا معلومات مرغ. وقتى پدرشان از دنيا رفت، رسيده بود

خروسى، هر بلبلى، هر خرگوشى وقتـى   ند؟ چون هر مرغى، هرك افزايش پيدا نمى

كند كه پدر و مادرش شروع كرده بودنـد،   شروع مى آيد، از همان جايى به دنيا مى

خوب از صفر شروع كرد، بعدش عمرش كـه بـه آخـر    . كند مى يعنى از صفر شروع

 اطر آنكند، بـه خـ   بيند، پيشرفت مى انسان كه مى. همان جا رسيده بود رسيد، به

را در فاصله  آيد، اول پدر و مادرش تمام تجارب عمرشان است كه وقتى به دنيا مى
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بعـد  . گيـرد  سال ياد مى اينها را در دو ـ سه . گذارند دو ـ سه سال در اختيارش مى 

كنـيم و   داشته باشد، مـا رشـد مـى    سنت وقتى وجود. كند به جلو رفتن شروع مى

انـد، ايـن را    بايد ببينيم ديگران چـه كـرده   يشهما هم. توانيم رشد بكنيم گرنه نمى

  . وقت بگوييم يك گام جلو برويم درست دقت بكنيم، بعد آن

اول بايـد دقـت    گيرد، اگر بخواهد موفق باشـد،  در كشور ما هر تحقيقى صورت مى

چـه گفتـه شـده و چـه      بشود كه در سرتاسر جهان درباره موضـوع مـا نحـن فيـه    

ها احاطه كامل پيـدا بكنـد،    به آن قق بايد اول نسبتمح. كارهايى انجام شده است

گفتـه شـده، حـاال ايـن سـخن را در حـال        بعد بگويد اين سخنان كه تا ايـن جـا  

در جهت نقادى اش كار بكنم، در يكى از اين سه  اش يادر جهت تكميلش يا توسعه

اش بدهم يا تكميلش بكـنم يـا نقـدش     اين تحقيقات را يا توسعه خواهم مى. جهت

بابى كـار   گويم شما در چه خورم، مى اما فرض كنيد من به يك كسى بر مى . نمبك

گويم شما  وجود دارد، مى كنيد، در باب فرض كنيد لغات غير عربى كه در قرآن مى

كنيد؟  توجه مى. ايد را در اين باب ديده ايد، آربلو كارهاى فلوگل را در اين باب ديده

اگـر از صـفر شـروع    . خواهم از صـفر شـروع كـنم    مى يعنى چه؟ يعنى! گويد نه مى

هـا   آن محققان را داشته باشى، تمام استعداد و بهره هوشى آن بكنى، تمام امكانات

 رسـى كـه آنهـا    باشى، تمام جديت آنها را داشته باشى، تازه به آن جا مى را داشته

خواهم  ن مىم تو اول، كارهاى آنها را خوب ببين، چه كردند، بعد بگو. رسيده بودند

 . اين كار را در جهت توسعه و نقدش كارى بكنم

دنيـا تحقيـق    به نظر بنده ما بايد ابتدا در باب ديـن خودمـان هرچـه در سرتاسـر    

كه غربى هستند، چه  اول ببينيم آنها چه كار كردند، چه آنها. صورت گرفته ببينيم

يم خودمـان دربـاره   ببينيم، بعد ببينـ  آنهايى كه عرب هستند، بايد تحقيقات آنهارا

تحقيقات درباره دين خودمان صـورت گرفتـه    بسيارى از. دين خودمان چه كرديم

دهـد، بـه پايـان     حوزوى يا دانشگاهى كارى را انجام مـى  كه حاال وقتى يك محقق

 محقـق  بينم يك دهم كار كه هشتادسال پـيش يـك   اش را من مى پروژه رساند، مى
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آلمانى انجـام داده   صد سال پيش محقق. فته استانجام داده، تازه انجام نگر آلمانى

هاى ديـن مـا نيسـت اال     زمينه اى از گويم در هي  زمينه بنده با قاطعيت مى. است

گوييد اشتباه كردند؟ مگر مـا   شما مى .اى اند، در هر زمينه اين كه غربيان كار كرده

ـ     مى !كنيم؟ در تحقيقمان اشتباه نمى ! داريم؟گوييد غرض دارند؟ مـا مگـر غـرض ن

عارف و بسيار پاكيم؟ هركسى در كارش ممكن است غرضى  هاى بسيار همه ما آدم

ما . كند مى هركس در كارش خطا. باشد، مرض هم ممكن است داشته باشد داشته

كارهـاى آنهـا را   . بـدهيم  تـوانيم انجـام   تا كارهاى آنها را نبينيم، كارى جدى نمـى 

كشيدند، به رايگان استفاده بكنيم، بعد هم  ببينيم، از زحماتى كه آنها با صرف عمر

گردد  بنابراين تحقيق بر مى. تكميل كنيم، توسعه بدهيم خواهيد، نقد كنيم، اگر مى

در عالم تحقيق شرقى و غربى معنا ندارد، نو : اى كه گفتم اولين نكته به نكته اول  

بـه هـم    حلقهدر واقع اين برگشت به همان نكته اول و سر آن . كهنه معنا ندارد و

 .نباشد اميدوارم مطالبى كه گفته باشم خيلى از مرحله پرت. رسيد
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 الرّحمن الرّحيم  اللّه بسم

 وضعيت توسعه يافتگى در كشورهاى اسالمى ( الف

بيش از نيمى از  كشور، سهم مسلمانان 67كشور، در  153در جهان امروز، از ميان 

حـال اگـر   . شـوند  ميليون نفر مـى  62جمعيت آن جاست كه حدود يك ميليارد و 

كشورها را نيز بـر ايـن رقـم بيـافزاييم، مجمـوع       جمعيت مسلمانان ساكن در ساير

ميليون و  431ـ معادل يك ميليارد و   1225آمارهاى  مسلمانان جهان ـ بر اساس 

خواهد شد كه تقريبا به مفهوم آن است كه از هر پن  نفـر سـاكنان    هزار نفر 552

 .زمين، يك نفر مسلمان است كره

هاىكشـورهاى   تا قبل از فروپاشى اتحاد جمـاهير شـوروى، يكـى از دسـته بنـدى     

بود كه مبناى آن، بـيش   ه جهان اول، جهان دوم و جهان سومجهان، تقسيم آنها ب

دسته بنـدى ديگـرى كـه معيـار     . بود از آن كه اقتصادى ـ اجتماعى باشد، سياسى 

گرفت، شامل پيشـرفته، در   تعارف را به خود مى دقيقى نداشت و در مواردى شكل

وب با فروپاشى بلو  شـرق، اصـطالح شـمال و جنـ    . مانده بود حال توسعه و عقب

كارشناسـان   ،1227از اوايل دهه . شد كه بيشتر داراى مفهومى ذهنى بود متداول

جديدى دست يابند كه نتيجه  سازمان ملل متحد، كوشش كردند كه به معيارهاى

مبناى دقيق آمارى دارد و ثانيـا عـالوه بـر     آن ابداع شاخص معتبرى است كه اوالً

بناى قدرت خريد مردم هر كشـور بـه   دالر بلكه بر م معيار اقتصادى ـ نه بر اساس 

 ـ از دو معيار(سرانه ناخالص داخلى واقعى، دالر برابرى قدرت خريد محصول)دالر 
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درمان و تغذيه  ديگر، يعنى اميد زندگى ـ كه خود تابعى است از وضعيت بهداشت، 

هاى تحصيل  ميانگين سال تركيبى از درصد با سوادى بزرگساالن و)ملت ـ و سواد  

تركيب سه معيار فوق، شاخصى بدست آمده  از. استفاده شده است( ر كشورافراد ه

 HUMAN DEVELOPMENT)توسـعه انسـانى    يا شـاخص  HDIبه نام 

INDEX )تواند برابر يك باشد مى كه حداكار آن. 

شـد كـه اميـد     بنا به تعريف سازمان ملل، حداكار مذكور به كشورى داده خواهـد 

ميانگين سطح تحصيالت  صد جمعيت، باسواد،سال، صددر 85زندگى مردم كشور 

به طور متوسـط قـدرت خريـد دالرى     و( يعنى نزديك به ليسانس)سال  15ملت، 

هزار دالر باشد، كه چنـين   برابر چهل( سرانه داخلى محصول ناخالص)سرانه ساالنه 

 .داراى شاخص توسعه انسانى برابر يك خواهد شد كشورى فرضى

سواد باشـند   بى سال باشد و تمامى ملت 25اميد زندگى از آن سو اگر در كشورى، 

سال باشند، داراى شـاخص    دالر در 277اى برابر  و فقط داراى قدرت خريد سرانه

 .توسعه انسانى برابر صفر خواهند شد

كه هي  كشورى،  حاكى از آن است 1225وضعيت شاخص توسعه انسانى در سال 

 .وضعيت در حد شاخص معادل يك نداشته است

آن، سـوئيس بـا    ، پس از%232باالترين شاخص مربوط به كشور كاناداست با عدد 

شاخص مذكور براى ايران . دارند ، قرار%228، سوئد و نروژ با %222، ژاپن با 231%

%. 121توسعه انسانى مربوط به كشور كينه است بـا   كمترين شاخص. است% 654

فاسو، افغانستان، سيرالئون و نيجـر  با چهار كشور اسالمى بوركينا اين كشور، همراه

 . باشد ترين كشورهاى جهان مى عقب مانده از

كشورهاى توسعه بـاال، از   را به عنوان% 877سازمان ملل، كشورهاى باالى شاخص 

به پايين را كشورهاى توسعه % 442و  را كشورهاى توسعه متوسط% 522تا % 577

ا را پيشـرفته، ميانـه و عقـب مانـده     گزارش آنه پايين نام نهاده است كه ما در اين

 . ايم ناميده
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و % 487اسـالمى   ، كشـورهاى %647ميانگين شـاخص توسـعه انسـانى در جهـان     

كشورهاى غير اسالمى از شـاخص   در واقع. باشد مى% 537كشورهاى غير اسالمى 

الزم به توضـيح اسـت   . كشورهاى اسالمى برخوردارند اى به مراتب بيشتر از توسعه

 حاضر، عضويت در كنفرانس اسالمى مبناى تشخيص اسالمى بـودن  سىكه در برر

. كشور بوده اسـت  51يك كشور دانسته شده و تعداد اعضا به هنگام انجام بررسى، 

 هـاى  براى شناخت وضـعيت شـاخص توسـعه انسـانى در حـوزه      (1نمودار شماره )

تعمق بيشـتر   اى در نظر گرفته شد، اما مختلف كشورهاى اسالمى، ابتدا معيار قاره

مذكور ـ ماالً كشورهاى   نشان داد كه نبايد جهان اسالم را صرفا بر مبناى شاخص

تقسيم كرد، بلكـه بايـد در ايـن تقسـيم      ـ... مسلمان آسيايى، مسلمان آفريقايى و

 بندى سه عامل نزديكى

بـه پـنج    با اين ديدگاه، جهـان اسـالم  . جغرافيايى، زبان و مسلك را در نظر گرفت

  : شود يم مىحوزه تقس

. 5غيـر عـرب     آسـياى .4عـرب   آسـياى . 3آفريقـاى غيرعـرب    .2عرب   آفريقاى. 1

 .كشورهاى وابسته ب اتحاد جماهير شوروى سابق

. آفريقاى عرب شامل شش كشور مصر، سودان، ليبى، الجزاير،مراكش و تونس است

سـومالى، گينـه،   سيرالئون، اوگانـدا،   آفريقاى غير عرب شامل نوزده كشور نيجريه،

بنين، سـنگال، گامبيـا، بوركينافاسـو، موريتـانى،      كوناكرى، چاد، نيجر، موزامبيك،

آسـياى عـرب شـامل    . گينه بيسائو، كومور و جيبوتى اسـت  كامرون، مالى، كابون،

 عربستان، يمن، عمان، امارات، بحرين، كويـت، عـراق، اردن، سـوريه،    دوازده كشور

تركيه، ايـران،   سياى غير عرب مشتمل بر نه كشورلبنان، قطر و فلسطين است و آ

 .و برونئى است افغانستان، پاكستان، بنگالدش، مالديو، مالزى، اندونزى

آذربايجـان،   پنج كشور وابسته بـه اتحـاد جمـاهير شـوروى سـابق شـامل آلبـانى،       

ميانگين شاخص توسعه انسانى در  .باشد تركمنستان، تاجيكستان و قرقيزستان مى

جماهير شوروى سـابق، از چهـار گـروه ديگـر بيشـتر و       وابسته به اتحادكشورهاى 
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 ، آسـياى غيـر عـرب بـا    %655آسياى عرب در رتبه بعـدى بـا   . است %621معادل 

% 262فقـط   ، و نوزده كشور مسلمان آفريقاى عرب،% 554، آفريقاى عرب % 552

ـ   (2نمودار شماره .)باشد مى ا شـاخص  در ميان كشورهاى اسالمى، كشور برونئـى ب

كشـورهاى   ، باالترين شاخص توسعه انسانى را در ميـان %828انسانى برابر  توسعه

هسـتند كـه در ميـان     اسالمى دارد و در واقع برونئى و كويـت، تنهـا دو كشـورى   

بنابراين، فقـط  . قرار دارند( پيشرفته) كشورهاى اسالمى در گروه توسعه انسانى باال

اگـر  . دهـد  رهاى اسـالمى تشـكيل مـى   را كشـو  يك درصد از كشورهاى پيشـرفته 

گروه از كشورهاى پيشرفته، حدوسط و عقب مانده را به  شاخص توسعه انسانى هر

هـا،   پيشرفته اسالمى و غير اسالمى بررسى كنيم، خواهيم ديد كه در ميان تفكيك

%( 815و % 887)مسلمانان  وضعيت شاخص توسعه انسانى غير مسلمانان بيشتر از

نيـز مسـلمانان كمتـر از غيـر مسـلمانان       ها در ميان عقب مانده و به همين ترتيب

تـر از   عبارت ديگرغيـر مسـلمانان پيشـرفته، پيشـرفته     به%(. 358و % 262)هستند

بررسى تك تك  .تر از غير مسلمانانند مسلمانان عقب مانده، عقب مانده مسلمانان و

ميـد زنـدگى   حاكى از آن اسـت كـه ا   دهنده شاخص توسعه انسانى، عناصر تشكيل

، سهم بـى سـوادان در   (سال 52و  62)براى غير مسلمانان بيشتر از غيرمسلمانان 

، متوسط سالهايى كـه  %(13و % 45)چهار برابر غير مسلمانان  ميان آنان نزديك به

در آمـد    ،(سال 5سال و  5/3)اند، به مراتب كمتر از غير مسلمانان  مدرسه رفته به

محصـول سـرانه    و( دالر 5845و  2542)مسـلمانان   سرانه مسلمانان كمتر از غير

نماينده قـدرت خريـد مـردم     كه بيش از درآمد سرانه،)ناخالص داخلى واقعى آنها 

 .است( دالر 3226و  2684)نيز كمتر از ديگران ( است

ترى نسبت  نامناسب توان گفت كه مسلمانان جهان، زندگى مادى به اين ترتيب مى

هست كه بسيارى از آنها، د رفقر  ضمن آنكه اين گمان نيزبه غير مسلمانان دارند، 

جمله مواد معدنى كه مهمترين آن نفت است،  اما بر روى ثروتى از منابع طبيعى از

هاى فوق در اكار موارد  ميزان انحراف استاندارد ميانگين از آن سو. زندگى كنند
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عنوان  به. نابرابرى باالستآن است كه در درون كشورهاى اسالمى نيز  باال نشانگر

سال،  8ها  و غير اسالمى 54/17ها  ماال انحراف استاندارد اميد زندگى در اسالمى

محصول سرانه ناخالص داخلى واقعى  سال و 1/13و  5/23درصد بى سوادى آنان 

در مقايسه تك تك كشورهاى اسالمى، اين فاصله . است دالر 1682و  1825آنان 

 سال در 55رد، آن چنان كه اميد به زندگى در كويت خو چشم مى بيشتر به

هاى تحصيل  سال سال است و يا ميانگين 68سال و در ايران  32سيرالئون فقط 

درآمد سرانه در امارات متحده  .و در بوركينافاسو فقط دو ماه است 2/6در آلبانى 

 .دالر و درموزامبيك، فقط نود دالر است 437هزار و  21عربى 

 

 

 شهرنشينى ( ب

% 55. است سهم مسلمانان روستا نشين در جهان، به نسبت بيش از غير مسلمانان

كنند در حـالى كـه ايـن     مى مسلمانان در مناطق روستايى كشورهاى خود زندگى

 %( 45و  55) نسبت در كشورهاى غير مسلمان كمتر است

 

 زبان( ج

ـ  %(5/45)نزديك به نيمى از مـردم كشـورهاى مسـلمان     عربـى،   انى بـه جـز  بـه زب

هـاى   ماننـد زبـان    كننـد  هاى بين المللى تكلم مى انگليسى، فرانسه و يا ساير زبان

ــاال  ــدونزيايى، گـــ ــالى، انـــ ــك ،(GALLA)بنگـــ ( AMHARIC)امهاريـــ

بنـابراين  . آلبانيايى، تركى و فارسى (MALAY)، مااليى (DHIVEHI)هيواهى

دهند، از نظر  تشكيل مى پانزده كشور اسالمى را ميليون مسلمان كه ساكنان 555

 اگر درصـد . محصوالت ارتباطى دنياى خارج، مشكالت زبانى دارند توان استفاده از

نظـر بگيـريم،    هاى تحصيل كشورهاى اسالمى را نيز در بى سوادى و ميانگين سال

ارتبـاطى آنهـا نيـز قابـل      ضمن آن كه توليـدات . اين موضوع، وضوح بيشترى دارد
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ميليـون نفـر از سـاكنان كشـورهاى      555سـت و در واقـع   استفاده جوامع ديگر ني

زبان ـ با ملل ديگر هستند و به عبارت ديگـر    اسالمى دچار موانع ارتباطى ـ از نظر 

 .مسلمان محصور در نوعى جزيره ارتباطى است از هر سه مسلمان، يك

در چنـين   زبان فارسى باسهمى برابر حدود پـنج درصـد زبـان جهـان اسـالم نيـز      

انـد در مجمـع    شـده  شايد به همـين دليـل اسـت كـه مجبـور     . رار داردوضعيتى ق

سيزده منشور كنفرانس، دو زبان  طبق ماده( كنفرانس اسالمى)هاى مسلمان  دولت

خارج از جهـان اسـالم ـ يعنـى انگليسـى و       از سه زبان رسمى كنفرانس رازبانهايى

يتنـد ـ تعيـين    مسلمانان بـا يكـى از آن دو آشـنا ه    از% 16فرانسه كه فقط حدود 

 .كنند

هيجـده كشـور را    كنند كه سـاكنان  جمعيت مسلمان به زبان عربى تكلم مى% 21

با ملل هفـده كشـور ديگـر     دهند و در واقع هريك ازآنها قادر به ارتباط تشكيل مى

 .هستند

زبانهاى فرانسـه يـا    اگر كمتر از يك درصد مسلمانانى را كه در كشورشان عالوه بر

بيافزاييم، نسـبت مذكوربـه حـدود     شود، به اين رقم نيز تكلم مىانگليسى به عربى 

ملـل مسـلمان بـه يكـى از دو زبـان فرانسـه و       % 1/15 .افزايش خواهد يافت% 22

 .كنند حدود يك درصد به يكى ديگر از زبانهاى اروپايى تكلم مى ياانگليسى و

. كننـد  مـى صـحبت   ، به جز زبان خاص خود، به يكى از زبانهاى اروپايى نيز2/14%

مستعمره كشورهاى اروپايى بوده  آنها جزو مللى هستند كه كشورشان درروزگارى،

 .است

آشنايى با يكـى از   ملل مسلمان، به دليل% 3/37رسد كه  به اين ترتيب به نظر مى

 .ارتباط هستند تر از بقيه، با ملل ديگر در زبانهاى اروپايى، راحت
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 ها  رسانه( د

منتشـر   عنـوان روزنامـه   24اسـالمى، بـه طـور متوسـط     در هر يك از كشـورهاى  

تعداد در كشورهاى غيـر   در حالى كه اين( روزنامه 51انحراف استاندارد . )شود مى

روزنامـه بـا    52و در جهان ( روزنامه 316 انحراف استاندارد)روزنامه  171مسلمان 

روز در واقـع يـك فـرد غيـر مسـلمان، هـر       . روزنامه اسـت  255انحراف استاندارد 

 بـه . تعداد روزنامه چهاربرابر يـك فـرد مقـيم كشـورى مسـلمان دارد      دسترسى به

كشـورهاى غيـر    در% 88هـا در كشـورهاى اسـالمى و     روزنامـه % 12عبارت ديگـر  

 .شود اسالمى منتشر مى

اسالمى هستند كه  روزنامه، تنها دو كشور 254روزنامه و پاكستان با  322تركيه با 

بـنگالدش، مـالزى ونيجريـه،     انـدونزى، . قابـل توجـه اسـت    هاى آنها تعداد روزنامه

برونئـى،  . كه بيش از بيست روزنامه دارند هستند ايران چهاركشوراسالمى 1225واز

كلمبيا، گينه، موريتانى و نيجر هر كدام فقط يك روزنامه  چاد، سيرالئون، كامرون،

  .دارند

روزنامه منتشر  نسخه 44در كشورهاى اسالمى، به طور متوسط براى هر هزار نفر، 

كشورهاى غير اسالمى ايـن   در حاليكه در( روزنامه 55انحراف استاندارد )شود  مى

نفر، يـك نفـر و در    23كشورهاى اسالمى از هر  در واقع در. نسخه است 162رقم 

 .خواند از هر شش نفر، يك نفر روزنامه مى كشورهاى غير اسالمى

نفـر كمتـر از    ن، گينه و نيجر، براى هر هـزار در چهار كشور اسالمى چاد، افغانستا

نفر، افغانستان هر پنج  در چاد براى هر ده هزار. شود يك نسخه روزنامه منتشر مى

نفـر يـك نسـخه روزنامـه      2577 نفر و در گينه براى هر 3344هزار نفر، نيجر هر 

 .يابد انتشار مى

كيلو گـرم   41/1 به طور متوسط، در كشورهاى اسالمى، هر فرد در مدت يك سال

نسـبت دركشـورهاى    ايـن  .كنـد  مطبوعات ـ اعم از روزنامه و مجلـه ـ مطالعـه مـى     

به طور متوسط، در هر  1225در سال  .است(كيلوگرم 51/17)برابر 5/5غيراسالمى
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 2113انحراف استاندارد )كتاب منتشر شده است 1355 يك از كشورهاى اسالمى،

از  پـس (. عنـوان  6822)نتشر شده است بيشترين عنوان كتاب در ايران م (.كتاب

كتـاب،   3548 مـالزى بـا  . كتب قرار دارنـد  5258و تركيه با  6373آن اندونزى با 

هسـتند كـه بـيش از هـزار      كتاب از كشـورهايى  1562و نيجريه با  2522مصر با 

كشـور اسـالمى اعـالم     22كتاب  آمار انتشار. اند عنوان كتاب در سال منتشر كرده

انتشار كتابشان اعالم شده اسـت، نيجـر بـا     از ميان آنهايى كه آمار نشده است، اما

درميان كشورهاى اسالمى، بيشترين . ترين رده قرار دارد پايين پنج عنوان كتاب در

 .عنوان 1772كتاب مذهبى منتشر شده نيز متعلق به ايران است، با  تعداد

مـالزى و مصـر    عنـوان،  385تركيه با . عنوان قرار دارد 822پس از آن اندونزى با 

كشورهاى اسالمى هستند كـه   عنوان از 55و اردن با  142عنوان، نيجريه با  221

كمترين نسبت كتب مذهبى منتشـر  . اند كرده  بيش از پنجاه كتاب مذهبى منتشر

و  1/1/، 1تركمنستان و آذربايجان است كه به ترتيب فقـط   شده مربوط به آلبانى،

 اين نسبت در ايران كه باالترين. ده آنان مذهبى استاز كتب منتشر ش درصد 5/1

، يعنـى پـس از هشـتاد سـال از تأسـيس      1225در سـال   .باشـد  مى% 8/14است، 

 فرستنده راديويى در جهان، بـراى هـر هـزار نفـر از سـاكنان كشـورهاى       نخستين

انحـراف سـتاندارد    بـا  457و غير اسـالمى   162با انحراف استاندارد  278اسالمى 

تعداد راديو به هزار نفر متعلق به  در ميان كشورهاى اسالمى، بيشترين. تاس 362

، 444، قطـر  538، بحـرين  635عمـان بـا    پـس از آن . گيرنده 835لبنان است با 

راديو، جزو كشورهايى هستند كه بـيش از   328مصر با  و 365، كويت 437مالزى 

ده راديو در بوركينافاسـو  كمترين گيرن.راديو براى هر هزار نفر دارند سيصد گيرنده

سـال از   52، يعنـى پـس از   1225هزار نفر، در سـال   گيرنده براى هر 25است با 

فرسـتنده تلويزيـونى در جهـان در مقابـل هـر هـزار نفـر جمعيـت          تأسيس اولين

 241 و در ساير كشورهاى جهان 142با انحراف استاندارد  173اسالمى  كشورهاى

 .ده استگيرن 128با انحراف استاندارد 
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 ها  شاخص مصرف رسانه( ه 

و تلويزيـون   بررسى اطالعات بـه دسـت آمـده در بـاره مصـرف مطبوعـات، راديـو       

سطور باال مورد تحليل قـرار    دركشورهاى اسالمى و ساير كشورهاى جهان، كه در

در ميان كشورهاى اسالمى جهان اسـت،   ماندگى نسبى گرفت، نمايانگر نوعى عقب

هـايى   شـاخص . تمركز عقب ماندگى را مشخص كـرد  توان نمى ولى با اين اطالعات

ها به هزار نفر كـه بـه آنهـا     گيرنده راديو، تلويزيون و يا نسخ روزنامه همچون تعداد

سازمان ملل  ها پيش تنها معيار سنجش شد شاخص هايى هستند كه از سال اشاره

ن، از اواخـر دهـه   عالوه بـر ايـ   اند، ها در هر كشور بوده براى مقايسه وضعيت رسانه

مطبوعات ـ كه تركيبى از تيـراژ، تعـداد      شاخص جديدى به نام وزن سرانه 1287

است ـ مورد استفاده سازمان ملل قرار گرفت كه مـا    صفحات، قطع و فاصله انتشار

 .اسالمى آن را مورد استفاده قرار داديم نيز براى كشورهاى

كشور، بـا ديگـرى    مذكور در هر هاى اما با توجه به آن كه مقدار هر يك از شاخص

همچون يك شاخص اصلى كـه   توان با كنار هم قرار دادن آنها، متفاوت است، نمى

ها در هر كشور باشد، وضـعيت را تحليـل    رسانه نمايانگر تمامى اطالعات مربوط به

توانـد   نمى( ماالً تلويزيون به هزار نفر)ها  كدام از اين شاخص ضمن آن كه هر. كرد

ديگـر   به عبـارت . كه اين رقم به اصطالح خوب است يا خوب نيست كند مشخص

كشـورهاى ديگـر    هاى مذكور نماينده رتبه وضـعيت هـر كشـور در ميـان     شاخص

 .نيست

برگيرنده چهـار   براى حل اين مسأله پارامتر جديدى ابداع شد كه ضمن آن كه در

داكار موجود در جهان با ح  تواند بيانگر فاصله مقدار پارامتر پارامتر قبلى است، مى

نسخه روزنامـه   22ايران براى هر هزار نفر  گوييم در به عنوان ماال وقتى مى. باشد

كند، ايـن   در سال ششصد گرم مطبوعات مصرف مى شود و يا هر ايرانى منتشر مى

اگـر همـان   . كند كه تا چه حد با حداكار در جهـان فاصـله دارد   نمى عدد مشخص
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هزار نفر  نسكو را مد نظر قرار دهيم كه تعداد روزنامه بهيو 1267اوايل دهه  توصيه

ايـران ايـن تعـداد كـم      در هر كشور بايد صد نسخه باشد، نماينده اين است كه در

نسخه است، نماينده ايـن اسـت    114اما آيا در كشور برونئى كه رقم مذكور . است

كنـيم، پاسـخ   همان صد نسخه يونسـكو اسـتناد    اگر به! كه اين تعداد خوب است؟

هي  دليل منطقى براى تعيـين مـرز صـد نسـخه وجـود       مابت است، در حالى كه

 .ندارد

باالترين ميزان مصرف  براى ساختن شاخص مذكور به شيوه زير عمل شد كه ابتدا

ـ بـه شـح زيـر      1225ــ در سـال    ها در كشورهاى مختلف جهان هر يك از رسانه

 :نتايج به شرح زير بود. شد مشخص  P وNTR استخراج و با حروف 

  R  =2118 بيشترين تعداد گيرنده راديو به هزار نفر در اياالت متحده آمريكا يا

  T  =815يا  بيشترين تعدا گيرنده تلويزيون به هزار نفر در اياالت متحده آمريكا

 N =676بيشترين تعداد روزنامه به هزار نفر در نروژ يا 

 كيلو  P =8/53ئد يا بيشترين وزن سرانه مطبوعات در سو

، تلويزيون را R حال اگر  تعداد گيرنده راديو به هزار نفر در كشورى مانند ايران را

T روزنامه را ،N را با حرف  و وزن مطبوعات را مورد مطالعه سرانهP  ،نشان دهيم

دسـت يافـت كـه نـام آن را شـاخص يـا        توان بر اساس فرمول زير به شاخصى مى

  MCI (MASS و بــا حــروف  نــاميم مــى هــا ضــريب مصــرف رســانه  

OMMUNICATION INDEX )دهيم مى نشان: 

MCI = 14 (RR + NN + PP) 

هـا  در آن   رسانه تغييرات اين شاخص در هر كشور از يك سو تابع تغييرات مصرف

مصـرف رسـانه در جهـان     كشور و از سوى ديگر تابع تغييرات در بـاالترين ميـزان  

ها در هر كشور را بر اساس  مصرف رسانه وضعيت به عبارت ديگر اين شاخص. است

به عنوان ماال با . دهد ها در جهان نشان مى مصرف رسانه مقايسه با باالترين ميزان

 دسـتگاه  63دستگاه گيرنده راديو،  232كه در ايران براى هر هزار نفر  توجه به آن
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گرم گزارش كيلو %6نسخه روزنامه و مصرف سرانه مطبوعات  22گيرنده تلويزيون، 

 : خواهد شد% 615و برابر  %1شده، شاخص مذكور طبق محاسبات زير كمتر از 

( (232/2118 + 63/815 + 22/676 + 6/53،841 MCI= 

  MCI = 7615ايران 

تعـداد راديـو و    ها در ايـاالت متحـده آمريكـا كـه بيشـترين      شاخص مصرف رسانه

كـه بيشـترين مصـرف     نـروژ و در % 816تلويزيون به هزار نفـر را در جهـان دارد،   

سـوئد كـه بـاالترين وزن سـرانه      و در% 651روزنامـه بـه هـزار نفـر را دارد، برابـر      

 .است %572مطبوعات در جهان را دارد، 

و كشـورهاى   %875كشـورهاى اسـالمى    MCIبا توضيحات فوق، ميانگين مقدار 

كشـورهاى  اطالعـات مربـوط بـه     . اسـت % 2448غير اسالمى سه برابر آن، يعنـى  

 MCIسابق، آن چنان ناقص است كـه محاسـبه    وابسته به اتحاد جماهير شوروى

اما در ميان چهار دسته باقى مانده كشورهاى آسياى عـرب   پذير نيست، آنان امكان

 هاى بعدى به ترتيب مربوط به آسياى غير عرب رتبه. رأس قرار دارند در% 165با 

بسـيار عقـب    و آفريقاى غير عـرب % 57و آفريقاى عرب، در حدى مشابه و حدود 

دهد كه بيشترين مسـئله در   روابط زير نشان مى . است% 772مانده و معادل فقط 

وزن سـرانه  )كشورهاى اسالمى مربـوط بـه مصـرف مطبوعـات      ها در مصرف رسانه

اسـالمى   است كه شاخص ميزان مصرف آن در كشـورهاى غيـر  ( مطبوعات مصرف

در كشـورهاى غيـر    شـاخص مصـرف روزنامـه   . تبرابر كشورهاى اسالمى اسـ  5/5

بـه  . برابـر اسـت   3/2( هـردو )و تلويزيون  برابر و شاخص مصرف راديو 5/3اسالمى 

مصرف راديو و لويزيون ـ كه هردو در اكار كشـورهاى    عبارت ديگر، رشد و توسعه

و  هـا  انحصار دولـت اسـت ـ بسـيار بيشـتر از رشـد و توسـعه روزنامـه         اسالمى در

 .ده استمطبوعات بو

از كشـورهاى   براى آن كه بتوان وضعيت مصرف رسانه در هر كشور و يا هر دسته 

همـان اسـت كـه در     جهان را بهتر مشاهده كرد، مدلى ابداع شـد كـه مبنـاى آن   
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ـ تأليف نگارنده ـ توضيح داده   ارتباط جمعى و توسعه روستايى 64تا  62صفحات 

شـاخص مصـرف    Tاديـو،  شـاخص مصـرف ر   نماينـده R در اين مـدل . شده است

سـرانه وزن مصـرف مطبوعـات اعـم از روزنامـه و مجلـه        Pروزنامـه،  N تلويزيون،

 .توسعه انسانى است شاخصHو

و دو كشور شاخص  در صفحه بعد مدل مذكور براى جهان اسالم، جهان غير اسالم

نشان ( برونئى و سوئد)و غير اسالمى  توسعه انسانى باال از ميان كشورهاى اسالمى

 . داده شده است

 

 ها  هنجارى مصرف رسانه( و

هـا در   رسـانه  حال با توجه به نتايج فوق، سؤال اين است كه آيـا وضـعيت مصـرف   

ندارند ـ نرمال است يا نرمال  كشورهاى اسالمى ـ با توجه به امكاناتى كه دارند و يا

هـا در   رسانهناهنجار يابهنجار بودن مصرف  توان نيست؟ به عبارت ديگر، چگونه مى

در دستيابى به پاسخ اين سؤال، تكيه بر اين نكتـه شـد    هر كشور را تشخيص داد؟

 توان به دو متغيير ضريب همبستگى بااليى وجود داشته باشد، مى كه هرگاه ميان

مجهول مصرف  مقدار( Y)كمك معادله رگرسيون با در دست داشتن مقدار معلوم 

يـافتيم كـه بيشـترين     مـى  ن بايـد متغيـرى را  بنـابراي . را تخمـين زد ( X)ها  رسانه

 .ها را داشته باشد همبستگى با مصرف رسانه

كـرد كـه ميـان     سال پيش، دانيل لرنر اين نظريه را مطرح حدود چهل دانيم كه مى

همبسـتگى وجـود دارد و    هـا در هـر كشـور    نسبت شهر نشـينى و مصـرف رسـانه   

تصـحيح كـرد كـه نسـبت شـهر       را ها بعد، لرنر اين نظريـه خـود   دانيم كه سال مى

بنـابراين نخسـتين   . كمترى خواهد داشـت  نشينى وقتى از حدى بيشتر شد، نقش

همبستگى ميان نسبت شهر نشينى و شاخص ابـداعى،   آزمايش اين بود كه ضريب

براى اين محاسـبه، نسـبت شـهر     ها در جهان چه ميزان است؟ رسانه يعنى مصرف

هـاى آنهـا    يا مصرف رسانه MCIاستخراج و شاخص  كشور جهان 125نشينى در 
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ضريب مذكور . اين دو، ضريب همبستگى پيرسون محاسبه شد نيز محاسبه و ميان

. بـود % 655و كشورهاى غير اسالمى% 577، كشورهاى اسالمى %655جهان  براى

و ( MCI)هـا   رسـانه  اما وقتى ضريب همبستگى پيرسون ميـان شـاخص مصـرف   

% 542محاسبه گريـد، عـدد    كشور مذكور 125در ( HDI)شاخص توسعه انسانى 

هـا   اسـالمى )مربوط به شهر نشينى بود  بدست آمد كه ضريبى باالتر از همبستگى

توان گفت كه در جهـان امـروز، ميـان     در واقع مى%(. 555 ها و غير اسالمى% 661

كدام  ها همبستگى است، اما اين كه توسعه انسانى و شاخص مصرف رسانه شاخص

احتمـاالً كـنش    توان اظهار نظرى جـز ايـن كـرد كـه     عامل ديگرى است، نمى يك

و ضـمنا معلـول ديگـرى     تواند علت متقابلى ميان اين دو وجود دارد و هركدام مى

 .باشد

كـه اگـر همـان     به اين معنـا . آورد ادامه محاسبات، مجهول عجيبى را پيش رو مى

سالمى محاسبه كـريم، بـراى   ا ضرايب همبستگى را كه براى جهان، اسالمى و غير

محاسبه كنيم، با تعجب خواهيم ديد كه در  ها نيز ها و عقب مانده ها، ميانه پيشرفته

كشورهاى نفتى اسالمى در ميان آنهاست ـ بين شاخص  كشورهاى ميانه ـ كه اكار

% 263 ها و شاخص توسعه انسانى كمترين ميزان همبستگى ـ يعنـى   رسانه مصرف

و در % 582 ى كــه ضــريب مــذكور در كشــورهاى پيشــرفتهوجــود دارد، در حــال

رسد كه در كشورهاى ميانه  مى بنابراين به نظر. است% 465كشورهاى عقب مانده 

كمتر از آن آثارى از حضور عامـل پنهـان    بيش از همه و در كشورهاى عقب مانده

بـارتى  هـا و بـه ع   ها با رسـانه  مربوط به رفتار حكومت ديگر يوجود دارد كه احتماالً

( NORMATIVE THEORY OF MASS MEDIA) تئـورى هنجـارى  

 .حاكم بر آنهاست

ناهنجارى در  توان در محاسبه معادله رگرسيون نيز ديد كه بيشترين اين امر را مى

دسترسى مردم ايـن كشـورها بـه     ها در كشورهاى اسالمى مربوط به مصرف رسانه

ها را داشته و نماينده  لق به دولتكمترين تع ترين رسانه بوده، ها كه سياسى روزنامه
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به طوريكه در هفتاد درصـد كشـورهاى   . شود است، ديده مى بيشترين تكار گرايى

 هاى آنها به جمعيتشان در همبسـتگى بـا شـاخص توسـعه     تيراژ روزنامه اسالمى،

عبارت ديگر كمتر  به. انسانى كه دارند، كمتر از مقدارى است كه بايد داشته باشند

عنوان ماال معادله رگرسـيون   به. است كه معادله رگرسيون انتظار دارداز مقدارى 

شاخص توسعه انسانى كه دارد، بايد براى هر هزار  عربستان سعودى با آن: گويد مى

 نسـخه منتشـر   45در حالى كه . نسخه روزنامه منتشر شود 142 نفر از جمعيتش

در ايـران   ،%65 ، در بـنگالدش %53ايـن نسـبت در پاكسـتان    %( 3يعنـى  )شود مى

هاى ايران افزايش يافته  روزنامه ، شاخص1225احتماالً ظرف دو سال پس از %)56

در برونئى ،با توجه به شاخص توسـعه  . است %52و در امارات متحده عربى ( است

نسـخه نشـان    162رگرسيون مقدار روزنامه به هـزار نفـر را    ، معادله%828انسانى 

 البته در ميان كشورهاى اسالمى. نسخه است 114 حالى كه اين تعداد دهد، در مى

مقـدار مـورد    كشورهايى هستند كه مصرف روزنامه در كشورشـان حتـى بـيش از   

برابـر ميـزان مـورد     55/4 مانند لبنان كه ميزان انتشارش. باشد مى( هنجار)انتظار 

 (.برابر 27/1و تركيه  26/1اندونزى  ،32/1، الجزاير 82/1مالزى . )اشاره است

هـا   ميان رسـانه  توان ديد، مربوط به ميزان همگرايى اهنجارى را ديگرى را كه مىن

 .در كشورهاى اسالمى است

را وضـعيتى   هـا در كشـورهاى پيشـرفته    اگر همبستگى موجود ميان مصرف رسانه

كشورهاى ميانه و عقب  گويد كه از اين نظر نيز در هنجار بدانيم، اطالعات فوق مى

به عبـارت ديگـر   . ضعيت نرمال نيست ه كشورهاى اسالمى ومانده جهان و از جمل

سبد مصرف رسانه صحبت كرده و به طـور تمايلـى    اگر به تقليد از اقتصاددانان از

غذايى جوامع جهانى مقايسه كنـيم، وضـعيت در كشـورهاى     آن را با سبد مصرف

 اداين گونه است كه سوء تغذيه وجود ندارد و ضمنا از هر سه دسـته مـو   پيشرفته

عقـب مانـده،    شود، در حاليكـه در كشـورهاى   غذايى ـ به طور موازى ـ مصرف مى  

رفـع  ( هـا  كوچكى انـدازه دايـره  ) شود ضمن آنكه شرايط گرسنگى بوضوح ديده مى
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اما در كشورهاى حد . شود انجام مى( راديو) گرسنگى با يك نوع ماده غذايى خاص

عى سـوء تغذيـه اسـت كـه     غذايى مختلف نيست، يـا نـو   وسط، تناسبى ميان مواد

 .آن كمى حضور مطبوعات در سفره كشورهاى ميانه است مهمترين نمود

مانده كـامالً   عقب اى در دو گروه كشورهاى اسالمى و غير اسالمى فقر تغذيه رسانه

هـا بـا يكـديگر، در     همبستگى رسانه ، اما(ها مشابهت قطر دايره)به يك اندازه است 

كشورهاى ميانه اسالمى، تلويزيون جايگـاه بـاالترى    در. اين كشورها متفاوت است

اى آنها نيز در مقايسه بـا كشـورهاى غيـر     همبستگى ميان رسانه ضمن آنكه. دارد

 .ميانه متفاوت است  اسالمى

كـه جهـت    دهـد  مقايسه مدل كشورهاى اسالمى و غير اسالمى ميانـه نشـان مـى   

كشـورهاى عقـب مانـده     ها در مواردى متفاوت است و اين تفاوت را در همبستگى

  1.توان ديد اى ديگرمى اسالمى و غير اسالمى نيز به گونه

 

  

                                                           
 

 :ـ توضي  درباره معابع

اسالمى ـ تأليف  اى ارتباط جممى در كشورهاى صفحه 1411مياله حاضر بر اساس پژوهش      

 .نگارنده ـ تعظيب شده است
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 الرّحمن الرّحيم  اللّه بسم

مـن از  . بپـردازم  كنم تا به پاسخ اين سـؤال  ابتدا مقدارى وضعيت روز را عرض مى

جهان بيـرون وضـعيت بـه     در. كنم، يعنى اوائل انقالب پيش شروع مىبيست سال 

جامعه علمى جهان مطرح نبـود، اآلن   شدن تغيير كرده، يعنى آن موقع دين ميان

سال اخيـر از خـارج    27ـ37مجالت دينى كه در اين  به شدت مطرح است، تعداد

ه تعامل علم و نيست، بسيار زياد است، تعداد علمائى كه در زمين آيد كم كشور مى

خسـارتهايى   از طرف ديگر جهان مسيحيت متوجه. اند كم نيست كتاب نوشته دين

خود . كند جدّا دارد كار مى بنابراين. شده است كه روى قضيه گاليله و اماالش داد

كند كـه مسـائل روز را بـه او بگوينـد،      مى پاپ هر سال يك هفته را با علما خلوت

او در . وژى و غيره متوجه دين كرده با او مطرح بكنندتكنول مشكالتى را كه علم يا

علوم  او يك آكادمى. كند ها صحبت مى تابستانى اش يك هفته با اين  اقامت محل

هاى ملحدى  هم آدم گاهى. پاپى دارد كه بعضى از برجستگان علم عضوش هستند

 .كنند نشينند و اينها با هم مبادله افكار مى آنجا مى

بـين   مسـيحيت از ايـن جهـت متوجـه شـده و همچنـين دارد      به هر حال جهـان  

كند، براى  ايجاد مى هاى خودش مال پروتستان و ارتودكس و كاتوليك تقارب فرقه

 . قرار دارد كند در مقابل جبهه بزرگ الحاد اينكه احساس مى

داشـتيم، ايـن چنـين     متأسفانه وضعيت ما عليرغم آن چيزى كه از انقالب انتظـار 

. بينـيم  آثار غرب زدگى را مى تر تر و بيش ايم بيش تر رفته ر چه پيشنبوده است، ه
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جالبى در غرب شده كه بسيار بـه تفكـر    همان طور كه عرض كردم كارهاى بسيار

  .اسالمى ما نزديك است

كه من احساس  به طرف نوشتم. اى از اينترنت دريافت كردم چند شب پيش مقاله

 .كنيد صحبت مى كنم شما به زبان فيلسوفان اسالم مى

موفق مـا،   مترجمين. شود متأسفانه اين قبيل چيزها اصالً به محيط ما منتقل نمى

اش اين است كه  نتيجه اى به ترجمه اين گونه آثار ندارند، افرادى هستند كه عالقه

گـذرد،   محافـل علمـى جهـان مـى     هاى ما اطالعات صحيح از آن چه كـه در  حوزه

ديدم كه به عنوان  ها را مى يكى دو تا از رساله تنفس همين امروز در فاصله. ندارند

كنيـد   وقتى كه شما استناد مى. ماالً در مورد تكامل و غيره پايان نامه نوشته شده

 سال پيش از اين نوشته شده، اگر در يك محيط علمى حرف 57كه   به چيزهايى

 .بزنيد ولو اينكه حرفتان منطقى باشد خريدار ندارد

اين سؤالى كه  ظر بنده، حوزه بايد دو تا كار عمده بكند و اين است كهبنابراين به ن

اسـت، همـان طـور كـه در      يك مرز بسيار دقيقى مطرح. شود فرمودند، مطرح مى

ديگران و تبعيت كامل از آنها، اين كه در  مورد صراط گفته شده است، بين اخذ از

 .دارند اخذ بكنيماينكه اگر چيز مفيدى هم  را به روى ديگران ببنديم، يا

اسـت، يعنـى    هـاى علمـى مـا رايـج     شناسى كـه در محـيط   متأسفانه چون معرفت

نيست، بنـابراين همـه چيـز را     شناسى پوزيتيويستى، شأنى براى وحى قائل معرفت

 .كنيم و ناسره را تواما اخذ مى بايد به زبان علم توجيه كنيم و لذا سره

يعنـى بـه   . نيسـت  باشد متأسفانه موجودها موجود  اتكاء به نفس كه بايد در حوزه

جوانان ندارد و آنقدر كـه بايـد    نظر بنده حوزه برداشت صحيحى از وضعيت فكرى

سكوالريسم و بى اهميت جلوه دادن دين، بـه آن   احساس خطر بكند، از حاكميت

 .واقعا توجه ندارد

ا است كه مـ  شما كافى است يك نگاهى به مجالت منتشر شده بكنيد و اين كارى

شمسى، براى مجالتى كـه   55تا  65در پژوهشگاه علوم انسانى براى فاصله زمانى 
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ببينـيم كـه آنهـا بـه چـه مقـوالتى        خواسـتيم . با امور فكرى مرتبط انـد، كـرديم  

هاى علـم و   مطالبى كه اآلن در بحث. اند داشته آنها غالبا حالت انفعالى. اند پرداخته

چهار تا حرف يا . شود به داخل منتقل مى است، اندكى از آنها دين در خارج مطرح

 هاى روشـنفكرى مـا بـه    كه جان هيك يا ديگران گفتند از طريق محيط اى شبهه

 .شود آنها مى ها وقتشان فقط صرف جوابگويى به ها منتقل شده است و حوزه حوزه

جايگاه علم را روشن  وضعيت. به نظر بنده حوزه بايد وضعيت خودش را روشن كند

ادينگتون علم مال يك تورى است  به قول. م تجربى محدوديت هايى داردعل. بكند

ماهى هايى كه كمتر از سه سانتى متر هسـتند از   كه قطرش سه سانتى متر باشد،

ما جهان بينى اسـالمى را نبايـد دسـت    . افتند توى آن نمى روند و اين تورى در مى

 .كم بگيريم

يسرتمعون   فبش رر عبادالرذين  كـه   درست است. خودمان را نبايد دست كم بگيريم

 . فراموش كنيم بايد در گوشمان باشد ولى آن طرف قضيه را نيز نبايد القول

گفـت   ديدم كه مـى  بنده خودم از يك فيلسوف آمريكايى شنيدم و هم در مقاله او

عقب برويم، از هاكينگ كه بـه   شناسى معاصر را از حاال بگيريم و بطرف اگر كيهان

رويم  و بـه مـن در آمريكـا     طرف وضوح مى رويم از آشفتگى به مىطرف ابن سينا 

گفت وقتى من مقايسه  ابن سينا را ترجمه كنند و مى گفت كه به مالها بگو كه مى

كنم با  فعلى را با وضعيت تامس آكويناس بعد تامس را مقايسه مى كنم وضعيت مى

. شـود  مـى  بيشـتر  رويم وضوح بيشتر و بينم هر چه به طرف عقب مى سينا مى ابن

را جدى بگيـرد و بايـد    بنابراين حوزه بايد خودش. اآلن عمقى كه بايد باشد نيست

 .به مسائل روز آشنايى كامل داشته باشد

و )عـرض كـردم    ام و خدمت مقام معظم رهبرى هـم  بنده مكررا در مقاالت نوشته

به چه . يس شودعلوم روز تدر ها بايد كه در حوزه( معظم له كامالً استقبال فرمودند

الهيـات را بياينـد بـر مبنـاى علـوم روز       نه به اين دليل كـه . گويم دليل اين را مى

گويند كه  آيند و مى آنهايى كه مى. متوجه شويم ها را بسازند، بلكه براى اينكه رخنه
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به قـول آن  . گذرد ز چه مىوجود دارد خبر ندارند در علوم رو ها خط قرمز در حوزه

به  شناسان هنوز سرشان گفت، زيست جايزه نوبل در آمريكا كه مىبرنده ن فيزيكدا

افراد در محيط ما  بعضى از. آمدند سنگ نخورده است واال از ادعاهايشان پايين مى

دهنـد و مابـه خيالمـان تمـام      مـى  آيند مسائلى را به اسم علم به خورد جامعـه  مى

 . كنيم مسائل را با علم حل مى

ولى در ضمن . بگيرد ن است كه حوزه بايد خودش را جدىبنابراين نكته اول من اي
مسـائل جديـدى را پـيش آورده كـه مـن       چند تا رسالت به عهده حوزه اسـت اوّالً علـم،  

متكلمين مسيحى به شدت نگران آنها هسـتند، مسـائلى    هاى مسيحى و ديدم كشيش مى

. غيـره  ت بدهنـد، و پيش آورده، تغييراتى كه قرار است در انسان يا حيوانا كه علم ژنتيك

مسائل صورتش هم در محيط  من متوجه شدم آنها از بعد اخالقى نگرانند، در حاليكه اين

 . باشدوضعيت علم روز اطالع كافى داشته  بنابراين حوزه بايد از. ما مطرح نيست

از انقـالب   آنهـا بعـد  . نكته ديگر اينكه همه جهان اسالم از كشور ما انتظـار دارنـد  

شناسى اسـالمى حـرف    جامعه د كه در اقتصاد اسالمى حرف بزنيم درانتظار داشتن

و نه در دانشگاه بعد از انقالب كار در حدى  بزنيم و غيره، ولى متأسفانه نه در حوزه

اى  به عقيده مـن نكتـه  . امام هي  وقت دير نيست. نگرفت رفت انجام كه انتظار مى

كننـد ايـن اسـت كـه      انـد و روى آن حسـاب مـى    هـدف قـرار داده   هـا  كه خارجى

 اگر بى دينى و بى تفاوتى دينى حاكم شد. ايمان جوانان را زائل بكنند خواهند مى

چنـدتا مجلـه    شماببينيد در مقابل. به راحتى قبضه كردن اين مملكت ميسر است

وضعيت جوانـان در محـيط    سكوالر چند مجله دينى داريد، شما ببينيد تا چه حد

من اينها مسائلى است كه بـراى حـوزه    به نظر. ستدينى ما بررسى تحليلى شده ا

دستهايش را باال بزند و وضـعيت جامعـه را بررسـى     واجب عينى است و حوزه بايد

 .رود از وضعيت بيرون نگران نيست حوزه آن طور كه انتظار مى به نظر من. كند
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