
روز گذش�ته كنفران�س 
فلس�ف���ه  بين المللي 
دي�ن معاصر ب�ا حض�ور انديش�مندان و 
صاحب نظران در پژوهشگاه علوم انساني 

و مطالعات فرهنگي برگزار شد. 
***

  اختاف اس�ام و مس�يحيت بر مفهوم 
فلسفه دين 

دکتر حميدرضا آيت اللهي رئيس پژوهشگاه 
عل��وم انس��اني و مطالعات فرهنگي در مراس��م 
افتتاحيه كنفران��س با ارائه مقاله خود با عنوان 
»رويك��رد اس��امي به فلس��فه دي��ن« ضمن 
برشمردن تفاوت هاي بين اسام و مسيحيت به 
رويكرد فلسفه در اسام و مسيحيت پرداخت و 
گفت: فلسفه دين و بررسي آن در غرب و اسام 
ارتباطي به اسامي بودن يا مسيحي بودن ندارد 
رويكرد اس��امي به فلس��فه دين داراي جهات 
متفاوتي است كه اين مفاهيم سبب تفاوت بين 

فلسفه دين در اسام و مسيحيت شده است. 
رئيس پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات 
فرهنگی ب��ه تفاوت هاي ميان فلس��فه دين در 
اس��ام و غرب اش��اره كرد و افزود: نخس��تين 
تفاوت بين فلسفه اسامي و فلسفه غرب در اين 
است كه فلسفه اسامي به دين نگاه گزاره اي و 

فلس��فه غرب به دين نگاه تاريخي دارد. دومين 
تفاوت ارتباط بين انس��ان و خداست و سومين 
مس��ئله عشق خداوند در مس��يحيت و خداوند 

رحمان در جهان اسام است. 
وي چهارمين تفاوت ميان اسام و مسيحيت 
را در گزاره ه��اي اخاق و سياس��ت دانس��ت و 
تصريح كرد: اسام جنبه سياسي بيشتري نسبت 
به مسيحيت دارد اما در مسيحيت موضوعي به 
نام سياس��ت چندان مطرح نيست در حالي كه 
در اسام سياس��ت از اركان جدايي ناپذير دين 

محسوب مي شود. 
نويس��نده كت��اب »چالش ه��اي بنيادين ما 
در دين، علم و سياس��ت« تف��اوت بين عقل و 
دين در اس��ام را ناش��ي از عقانيت دانست و 
گف��ت: مفهوم عقانيت در اس��ام رويكردهاي 
متفاوتي دارد و بسياري از مفاهيمي كه در باب 
مس��يحيت مطرح مي شود  در دين  اسام ذكر  
نش��ده است از جمله اين موارد تجسم است كه 

در اسام مطرح نشده است. 
دكتر آيت اللهي در ادام��ه افزود: در رويكرد 
اس��امي فلس��فه دين بايد به تفاوت هاي بين 
اس��ام و مس��يحيت توجه ويژه اي داشت چرا 
كه فلس��فه دين نظامي است كه در غرب نضج 
يافته است و در همان فضا به بار  نشسته است 

حال آن كه فلس��فه اس��امي در فضاي اسامي 
شكل گرفته است ضمن آن كه با جهان مدرن و 

فضاي آن هم مواجه شده است. 
  دين و فلسفه مكمل يكديگرند 

پروفس��ور هانس كوچلر رئيس گروه فلسفه 
دانش��گاه اينس��بورگ اتري��ش در مقاله خود با 
عن��وان »وحدت و كث��رت« توجه وي��ژه اي به 
ديالوگ و گفت و گو بين اديان داش��ت و تصريح 

كرد: وحدت در كثرت قرار دارد.
وي با اش��اره به داس��تان موس��ي و ش��بان 
گفت: اين داس��تان به ما اين پي��ام را مي دهد 
كه خداوند انس��ان ها را ب��ا زبان هاي متفاوت و 
ايده ه��اي متفاوت آفري��ده اس��ت و نبايد اين 

سبك هاي گوناگون را ناديده گرفت. 
وي با اشاره به اين كه بايد مفاهيم را به خوبي 
درك كنيم گفت: تعام��ل با ديگران ما را ياري 
مي كن��د به درك عميق ت��ري از خود و مفاهيم 
ديني و خود متعالي برس��يم و خود را نسبت به 
ديگران بهتر بشناس��يم و بتوانيم مفاهيم ديني 

را در ساحت هاي متفاوت ارزيابي كنيم. 
چوكلر مس��ئله اساسي را تفاوت بين فلسفه 
و دين دانس��ت و ياد آور ش��د:نبايد بين دين و 
فلسفه تفاوت قائل ش��د چرا كه اين دو مسئله 
متضاد از يكديگر نيستند بلكه مكمل يكديگرند 

م��ا در دنياي حاضر نمي تواني��م تعامل را قطع 
كني��م بلكه خ��واه ناخواه با يكديگ��ر در تعامل 

هستيم و بايد راه اين تعامل را پيدا كنيم. 
رئيس گروه فلس��فه دانش��گاه اينس��بورگ 
گفت: فلس��فه و عقل را نبايد فقط در س��احت 
اروپا مورد بررس��ي قرار دهيم بلكه بايد بستري 
گس��ترده تر مطرح كنيم تا تمدن هاي متفاوت 

بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند. 
  انتخاب ابزار مناسب براي دستيابي به 

اهداف ارزشمند است 
در ادامه اين نشس��ت، دكت��ر هادي صادقي 
دو نوع مباني مشهور براي عقانيت در معرفت 
انس��ي برش��مرد و گفت: مبنا گروي عقاني با 
اس��تدالل ارائه مي ش��ود و انس��جام گروي باور 
عقاني اس��ت كه با باورهاي فرد انسجام داشته 
اس��ت، عقانيت��ي كه م��ا از آن ي��اد مي كنيم 
عقانيت ارزش��ي اس��ت عقانيتي ك��ه در آن 
بايد به اب��زار و هم اهداف توجه ش��ود انتخاب 
ابزار مناسب براي دستيابي به اهداف ارزشمند 

است. 
كنفرانس بين المللي فلس��فه دين معاصر که 
ديروز با حضور صاحبنظران بين المللي در محل 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي آغاز 

شده بود امروز به کار خود پايان می دهد. 
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امروز فلسفه امتياز دارد. با توسعه  فضاهای دانشگاهی و با گسترش علم و معرفت در بين جوانان، امروز 
وقتی يك  طلبه  فاضِل فلس��فه خوان يا فلس��فه دان در جامعه مطرح می شود، امتياز احترام كسب می كند. 
ب��ه نظر من همين جريان را بايد تقويت كرد. نگذاريد حوزه از مركزيت فلس��فه بيفتد. در اين زمينه هر 
كاری می شود كرد، بايد انجام داد. شما كه جوان هستيد و نيرو و حوصله و نشاط داريد، امروز اين بار بر 

عهده تان است. 
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گزارش  از كنفرانس بين المللي »فلسفه دين معاصر«

نسبت نا گسستنی فلسفه و دین در جهان معاصر

فيلسوفان با براهين عقليه ثابت مي کنند حضور حق تعالي را در هر جا، لکن تا آنچه عقل با برهان ثابت نموده، 
ب��ه دل نرس��د و قلب به آن ايمان ني��اورد، ادب حضور به جا نياورند، و آنان که حض��ور حق تعالي را به دل 
رساندند و ايمان به آن آورده اند گرچه با برهان سر و کار نداشته باشند ادب حضور به جا آورند و از آنچه 
با حضور موال منافات دارد اجتناب کنند. پس علوم رسمي هر چند فلسفه و علم توحيد خود حجابند و هر چه 

بيشتر شوند حجاب غليظ تر و افزون تر گردد. 
 

)بيانات 1361/2/8(

روي خط خبر

 نشست »مديريت راهبردی 
مهدويت و ظهور« برگزار می شود

به هم��ت پژوهش��کده مطالعات 
دين��ی پژوهش��گاه فرهن��گ، هنر و 
ارتباط��ات وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسامی، نشست »مديريت راهبردی 
مهدويت و ظهور« پنجم دی ماه در 

اين پژوهشگاه برگزار می شود.
اين نشست تخصصی  با سخنرانی 
دکت��ر محمد ه��ادی همايون عضو 
هيأت علمی دانشگاه امام صادق)ع( 
و نويس��نده کتاب »تاري��خ تمدن و 
ملک مهدوی« در پژوهشگاه فرهنگ 

هنر و ارتباطات برگزار می شود.
منتظ��ر،  جامع��ه  ويژگی ه��ای   
مديريت راهب��ردی کان و خرد در 
بخش های مختل��ف نظام جمهوری 
اس��امی ايران با توج��ه به مباحث 
انتظ��ار ظهور و ش��رايط آخرالزمان 
ب��رای  ظه��ور  قواع��د  ترس��يم  و  
سياس��تگذاری های کان مديريتی، 
فرهنگ��ی، تربيت��ی و اقتص��ادی از 
مهم ترين محورهای مورد بحث در 
نشست تخصصی »مديريت راهبردی 

مهدويت و ظهور« است.
 كنگره ملي حماسه حسيني 

برگزار مي شود
كنگ��ره ملي حماس��ه حس��يني 
هفت��م دي م��اه در ته��ران برگ��زار 

خواهد شد.
دبي��ر علمي دومين كنگره علمي 
حماس��ه حس��يني با اعام اين خبر 
اي��ن كنگ��ره در مؤسس��ه  گف��ت: 
هدايت تهران و با همكاري مؤسسه 
دارالمعارف ش��يعي برگ��زار خواهد 

شد.
محم��د ج��واد صاحبي ب��ا بيان 
اين كه در اين مراسم از ابراهيم آيتي 
ب��ه عنوان يك عاش��ورا پژوه تجليل 
مي شود، بيان داش��ت: سيد ابراهيم 
حسين  حجت االسام  خسروشاهي،  
عل��ي  حجت االس��ام  و  انصاري��ان 
شيخ االس��امي نيز در اي��ن كنگره 

سخنراني خواهند كرد.
وي با اش��اره به اهداف برگزاري 
اي��ن كنگره، اضافه ك��رد: از آنجا كه 
حوزه اخاقي و عرفاني قيام عاشورا 
كمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت 
اي��ن كنگره ت��اش دارد ت��ا به اين 
بپ��ردازد و آن را  موض��وع بيش��تر 

واكاوي كند.
دبير علمي كنگره علمي حماسه 
حس��يني ب��ا اش��اره ب��ه محورهاي 
برگ��زاري اين كنگ��ره، تصريح كرد: 
تفس��يرهاي عرفان��ي از نهضت امام 
حس��ين)ع(، حري��ت و آزادگ��ي در 
مكتب امام حسين)ع(، آزادي معنوي 
در سيرت و معارف امام حسين)ع(، 
نگاه جميل اهل بي��ت)ع( به حادثه 
عاش��ورا، نفي خش��ونت و ت��رور در 
س��يرت و سلوك امام حسين)ع( در 
كنار بررسي ابعاد اخاقي قيام، عزت 
انس��ان در مكتب امام حس��ين)ع(، 
تواضع در س��يرت امام حسين)ع( از 

جمله محورهاي اين همايش است.
دبي��ر علمي كنگره ملي حماس��ه 
حس��يني ادامه داد: در اين كنگره 10 
مقاله برتر همايش قرائت و از صاحبان 

آثار برتر تجليل خواهد شد.
 جشنواره ملي شيوه هاي نوين 

آموزش قرآن برگزار مي شود
نخستين جشن�������واره مل���ي 
ش��يوه هاي نوين آموزش قرآن كريم 
از زيرمجموعه جش��نواره هاي قرآني 
»آيات« در رش��ته هاي قرائت، حفظ 

و مفاهيم برگزار مي شود.
بخ��ش  دو  در  جش��نواره  اي��ن 
شناسايي ش��يوه هاي نوين آموزشي 
و  مبتك��ران(  و  صاحب��ان  )وي��ژه 
فراخوان مقاله در دو محور »س��يره 
در  بي��ت)ع(  اه��ل  و  پيامب��ر)ص( 
خص��وص آم��وزش ق��رآن كريم« و 
»اصول و مباني علمي آموزش قرآن 
كري��م بر اس��اس مبان��ي تكنولوژي 

آموزشي« برگزار مي شود.

تازه های نشر

 انتشار مجموعه »لمحات 
في الكتاب و الحديث و المذهب« 

آيت اهلل صافي گلپايگاني
»لمح��ات  ارزش��مند  مجموع��ه 
في الكت��اب و الحدي��ث و المذهب« 
العظمي صافي  اثر آيت اهلل  تازه ترين 
در سه جلد منتش��ر شد. اين كتاب 
عن��وان جديدتري��ن اث��ر عربي اين 
مرجع تقليد شيعيان است كه شامل 
23 رساله فقهي اعتقادي است. اين 
استاد برجس��ته حوزه يكصد عنوان 
كتاب تألي��ف كرده كه برخي از آنها 
مانند »منتخب األثر في االمام الثاني 
عشر« به عنوان كتب مرجع و منبع 
ب��راي محققان و علم  پژوهان معروف 

شده است.

تاريخ دفاع مقدس پر است 
از بزرگمرداني كه جان خود 
را در طبق اخاص گذاش�تند ت�ا از ارزش ها و 
مملك�ت خويش دفاع كنند. ه�ر روز از تاريخ 
اي�ن س�رزمين پر ش�ده از روزهاي ش�هادت 
م�ردان آس�ماني اين م�رز و ب�وم. مرداني كه 
جبهه و جنگ ميدان بزمش�ان بود و شهادت 

آرزويشان. 
ش��هيد س��يدعباس ميرهادي فرمان��ده گردان 

امام  رضا)ع( در سال 42 در روستاي ميشيجان در شهرستان خمين به دنيا آمد. 
در دوران جواني شاهد قيام پرشور مردم عليه طاغوت بود.  او نيز پا به پاي مردم 
ميهن اش به قيام بزرگ مردم پيوست. شهيد ميرهادي در اين راه مجاهدت هاي 
بس��يار كرد و با تمام توان تاش مي كرد تا انقاب اس��امي سرزمين اش به ثمر 
بنشيند.  اما پس از پيروزي انقاب اسامي، او كه شاهد توطئه  دشمنان كشورش 
بود،  تاش مي كرد مانند دوران قبل از انقاب اين توطئه ها را خنثي كند تا بيش 
از اين عرصه بر مردم تنگ نشود. اما دشمن كه از مقاومت اين مردم كينه به دل 

گرفته بود، تاش كرد با تحريك صدام، ايران را وارد جنگي ناخواسته كند.
سيدعباس كه مي دانست آغاز جنگ تحميلي نقطه اوج خصومت دنياي ظلم 
و ستم عليه مردم ايران است، تاش كرد در تمام عرصه هاي جنگ حضور فعالي 

داشته باشد بنابراين به جبهه هاي غرب و جنوب شتافت.
پس از چندي به عضويت سپاه درآمد و به عنوان فرمانده عمليات سپاه خمين 
منصوب ش��د، مدتي نيز مسئول واحد آموزش نظامي بود اما او كه طاقت دوري 
از جبهه را نداشت، مسئوليت هاي پشت جبهه را رها كرد تا در خط مقدم جبهه 
با دشمن رودررو شود.  وي قبل از عمليات والفجر 8 به عنوان فرماندهي گردان 
تعيين ش��د و در اين سمت رشادت هاي بسياري از خود به يادگار گذاشت. وي 
در عمليات  كرباي چهار در سال 65 فرماندهي نيروهاي گردان امام رضا)ع( را 
بر عهده داشت. عملياتي كه در آن سيد عباس معبودش را در آغوش كشيد اما 

دشت شلمچه پيكر مطهرش را همان گونه كه آرزويش بود، در خود جاي نهاد.
  قسمتي از وصيتنامه سردار ميرهادي 

خدايا بگذار كه با ريخته ش��دن خونم در راهت تمام  كبر و غرور من با خونم 
شكس��ته ش��ود و بگذار پروانه وار به دور شمع بس��وزم تا از نور خون خود دنيای 
ظلمت را روش��ن كنم. خداي��ا در تنهايی تمام وجودم بر خ��ود می لرزد و ديگر 
نمی توانم در اين دنيا زندگی كنم و می ترس��م كه وقت بگذرد و چنين سعادتی 
نصيبم نشود. خدايا به من اجازه بده در راهت قربانی شوم و خدايا قبل از شهادت 
مرا آزاد كرده و من اين آزادی را به هيچ چيز نخواهم فروخت. خدايا شهادت مرا 

كه بهتر از همه چيز برای من است، تضمين كن.

عل�ي رحمتي و مجيد نورتقي از جانب�ازان دوران دفاع مقدس پس 
از س�ال ها تحمل درد و رنج ناشي از جراحات جنگ، به قافله شهدا 

پيوستند.
عل��ي رحمتي جانباز 70 درصد دفاع مقدس، پيش از اين مدتي در بخش 
 »آي س��ي يو« بيمارستان ساس��ان بستري بوده اس��ت. مجيد نورتقي جانباز
60 درص��د جنگ تحميلي نيز از عوارض ناش��ي از جراحات ش��يميايي رنج 
مي برد و در بيمارس��تان پاستورنو به شهيدان پيوست. اين شهيد بزرگوار در 
مناطق عملياتي فكه، ش��لمچه، دهاويه و در »لش��كر 10 سيدالشهدا )عليه 

السام(« و » لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص(« حضور فعال داشت.

ياد ياران

گروه دين و انديشه
بشرا شريعتي

 يادي از شهيد سيدعباس ميرهادي فرمانده گردان امام  رضا)ع( 
به مناسبت سالروز شهادتش

ميعــــــادگاه   شلمچـــــه

دو جانباز دفاع مقدس آسماني شدند

رضا پورحس�ين، دانشيار دانش�كده روانشناسي و 
علوم تربيتي دانشگاه تهران، معتقد است رهبرمعظم 
انقاب به پيش�رفت هاي اندك كشور در زمينه ابعاد 
متني و محتوايي تمدن سازي نوين اسامي به نقش 
كمرنگ علوم انس�اني و اجتماعي در روند پيشرفت 

كشور و آسيب ها و كاستي هاي آن اشاره دارند. 
وي درب��اره  چرايي اي��ن وضعيت دو موض��وع را مطرح 

مي كند و مي گويد: نخس��ت اين كه رش��د علوم انساني به طور طبيعي نسبت به 
رشد علوم پايه سخت تر است و زمان بيشتري مي برد. ديگر اين كه ما مرجعيت 
علمي را در اين عرصه از دس��ت داده ايم. در واقع اش��تغال به تكثير علوم انساني 
موجود در كشور نشانه تسليم به مرجعيت علمي ديگران است، در حالي كه بايد 
اين دغدغه را داش��ته باشيم كه بر اساس شناخت شناسي جلو برويم و مايه هاي 
اصلي علوم انس��اني را براي خود تعريف كنيم. پورحس��ين معتقد است در علوم 
انساني، سرفصل ها اسامي شده است، اما پيش از آن بايد انسان شناسي الهي و 
حتي شناخت شناسي ديني را تدريس كنيم.  اين دانشيار دانشگاه تهران طراحي 
مكانيسم هاي علوم انساني بومي را كليد برون رفت از وضعيت آسيب زده كنوني 
مي داند كه مبتني بر انسان شناسي الهي خواهد بود. وي راهكارهاي اجرايي تحقق 
ايده  خويش را اين طور بيان مي كند: بين روانشناسي كه در كتاب ها نوشته اند، با 
انسان شناسي الهي يك حلقه واسط بايد وجود داشته باشد. روانشناسي ما رنگ 
ترجمه به خود گرفته و هر روز تكثير علمي مي شود و مبتني و ناظر به فرهنگ و 
جامعه  ما و ناظر به انسان تراِز ايران نيست. بنابراين بايد يك درس واسط به عنوان 
»فلسفه  علوم انساني« تعريف و تدريس كنيم. از نگاه اين استاد دانشگاه تهران، 
»علوم انساني بومي« در همه  جاي دنيا رايج است و مخصوص كشور ايران نيست. 
اما راه ميانبر از ديد وي نظريه پردازي اس��ت وي معتقد است: »بايد تئوري هايي 
طراحي كنيم كه تئوري غربي را كنار بزند. بعد از مشخص شدن فلسفه، بايد شروع 
به گزاره نويس��ي، تحقيق و تئوري پردازي كنيم. كافي است تئوري پشت تئوري 
آزمايش شود، آن وقت جاي خودش را باز مي كند و نظريه هاي غير بومي خود به 
خود كنار مي روند.«  پورحسين اجراي اين مهم را بر عهده  گروه هايي مي داند كه 
مباني ديني را خوب مي دانند و در رشته  علمي مربوطه هم متخصص اند و بدون 

اين كه تابلويي داشته باشند، توليد علم مي كنند.
مديرکل امور فرهنگی دانشگاه مفيد قم:

 هزينه براي فرهنگ
سرمايه گذاري كالن براي كشور است

مديرکل امور فرهنگی دانشگاه مفيد قم با اشاره به اينکه فرهنگ سازی 
ب�ا هزينه اندک جل�وی زيان ها و خس�ارت هاي کان را می گيرد، گفت: 
هزينه کردن در مسائل و کارهای فرهنگی بايد با نگاه متفاوتی از ساير 

بخش ها مثل عمرانی و توليدی صورت گيرد. 
دکترمحمد عاملی افزود: هزينه  كردن در زمينه فرهنگ س��ازی نه تنها هزينه 
محسوب نمی شود بلکه سرمايه گذاری مطلوب برای مردم و کشور تلقی می شود 
زيرا مي توان از بروز بسياری از آسيب ها و معضات اجتماعی کاست.  اين محقق و 
پژوهشگر حوزه فرهنگ درباره نهادينه شدن تصوری صحيح از هزينه کردن ها در 
مسائل فرهنگی در بين مسئوالن، تصريح کرد: برای نهادينه کردن اين ذهنيت بايد 
نيازهای ضروری فرهنگی کشور شناسايی شوند سپس با آسيب شناسی، شناخت 
مخاطب و تقسيم کارها از موازی کاری نهادهای مختلف در اين زمينه جلوگيری 
شود. پس از آن نيازهای ضروري فرهنگی در بخش های مختلف لحاظ شود چرا که 

مقوله فرهنگ بسيار گسترده است و زيرشاخه ها و زيرمجموعه های فراوانی دارد.

دانشيار دانشگاه تهران:

 بايد يك درس واسط به عنوان
»فلسفه  علوم انساني« تعريف كنيم

گروه دين و انديشه
زينب جباري

ســرفصل های دروس قرآن بايــد متناسب با نيــاز روز باشــد
گزارش  از آسيب شناسی كتاب هاي حوزه علوم قرآن و حديث

ش�ناخت و توجه به ح�وزه علوم قرآني 
يكي از بحث هاي واجب بر هر مسلماني 
است  بنابراين اهتمام به شاخه هاي مختلف علوم قرآني، 
تبيين و تدوين مباحث آن در س�طح دانش�گاهي بسيار 
با اهميت اس�ت. تمام حوزه ه�اي مختلف علوم قرآني به 
شناسايي ابعاد و بخش هاي مختلف ارتباط علوم با قرآن 
به عنوان يكي از مهمترين موضوعات و محورهاي جامعه 

اسامي نيازمند است. 
حوزه علوم قرآني بس�ياري از ش�اخه هاي درس�ي چون 
كام، فقه، مع�ارف، حديث، قرائت قرآن و تاريخ حديث، 
ترجم�ه، زبان ق�رآن و... را دربر مي گيرد ام�ا اين روزها 
برخي از اساتيد صاحب فن در حوزه علوم قرآني مباحثي 
را مط�رح كرده اند مبني بر اين كه منابع و س�رفصل هاي 
كتاب هاي دانشگاهي حوزه علوم قرآني و حديث نيازمند 
بازنگري اس�ت. بدين منظور و ب�راي پرداختن به اهميت 
و ض�رورت به روزرس�اني مباحث در ح�وزه علوم قرآني 
همچون ساير رشته هاي علمي و آسيب هاي مورد تهديد 

در اين حوزه گزارشي بدين شرح تهيه كرده ايم:
***

ض�رورت بازنگري منابع علوم قرآني براس�اس ش�بهات 
نوپديد

يك��ي از مهمتري��ن مس��ائلي كه باي��د پي��ش از پرداختن به 
آسيب هاي موجود در منابع و سرفصل هاي كتاب هاي دانشگاهي 
در رش��ته هاي عل��وم قرآني مورد توجه ق��رار داد، بحث ضرورت 
بازنگ��ري منابع اس��ت، اين كه آيا حوزه عل��وم قرآني نيز همانند 
س��اير ش��اخه هاي علمي نيازمند تجديدنظر براساس منابع روز 
مي باش��د يا خير؟ چرا كه برخي اعتقاد دارند كه كتب اين حوزه 

بايد به روز رساني شوند.
 در اين باره حجت االس��ام علي اكبر بابايي، اس��تاديار گروه 
قرآن پژوهي پژوهش��گاه حوزه و دانش��گاه با اعتق��اد به اين كه 
كت��ب علوم قرآني بايد براس��اس ش��بهات روز بازنگري ش��وند، 
مي گويد: »البته بازنگري اين منابع بايد براس��اس دس��ته بندي 
صحي��ح ش��اخه ها و زيرمجموعه هاي علوم قرآن��ي صورت گيرد 
ك��ه اين روزه��ا در حوزه زب��ان قرآن كريم، روش ه��ا، گرايش و 
روش صحيح تفس��ير قرآني اين به روز رس��اني تاحدودي صورت 
گرفته اس��ت ام��ا در بخش هايي چون معجزه ب��ودن قرآن كريم 
و ارتب��اط آي��ات با يكديگر و فه��م قرآن مش��اهده مي كنيم كه 
نيازمند دقت و پاس��خ به ش��بهات جديد طرح ش��ده از س��وي 
 دش��منان مي باش��يم و در اي��ن زمينه ه��ا بايد تاش بيش��تري

صورت دهيم.«
دكت��ر مرتضي چيت س��ازيان، عضو هيأت علم��ي گروه فقه، 
حقوق و تفسير دانشگاه علوم قرآن و حديث نيز ضرورت بازنگري 
مناب��ع حوزه علوم قرآن��ي را تأييد مي كند و دراين باره مي گويد: 
»منابع علوم قرآني دانش��گاه ها چه كتب و چه سرفصل ها درحد 
مطلوب نيستند و خواس��ته هاي دانشجويان را تأمين نمي كنند، 
بنابراين نيازمند بازنگري گروهي براس��اس منابع دست اول اين 
حوزه هس��تيم. در اين زمينه نيز بهترين روش، فعاليت تطبيقي 
براساس منابع شيعه و سني و تأكيد بر جنبه هاي اعجاز قرآن به 

تناسب رشته هاي مختلف است.«

  فق�دان نظام من�دي، ع�دم انس�جام و پاس�خگويي به 
پرسش هاي جديد مهمترين آسيب هاي حوزه علوم قرآني

ب��ي ترديد آثار موجود در زمينه علوم قرآني اين روزها داراي 
كاستي هايي است و بسياري از محققان و صاحبنظران بدين امر 
تأكيد كرده و ضرورت بازتوليد منابع جديد را اذعان داش��ته اند، 
اما درباره آسيب هاي موجود در اين زمينه نكات مختلفي مطرح 
ش��ده كه بايد مورد توجه قرار گيرد. »حجت االسام دكتر محمد 
اس��عدي«، مدرس حوزه و دانش��گاه و عضو هي��أت علمي گروه 
قرآن پژوهي پژوهش��گاه حوزه و دانش��گاه در زمينه آس��يب هاي 
موج��ود در ح��وزه علوم قرآن��ي معتقد اس��ت ك��ه پراكندگي، 
عدم انس��جام، فقدان نظام مندي مناس��ب و پاسخگو نبودن به 
پرس��ش هاي جديد قرآني از مهمتري��ن ضعف هاي منابع و كتب 
اين حوزه اس��ت. وي در توضيح مي افزايد: »تمركز مؤلفان شيعه 
بر حوزه علوم قرآني و تقدم نويسندگان اهل سنت، فضاي غالب 
بر آثار موجود را بيشتر با نگاه اهل سنت كرده است و خأل مباني 
و منابع شيعي به طور مستند و معتبر احساس مي شود. عاوه بر 
اين ش��تابزدگي و فقدان توجه به ابعاد پژوهشي، عدم اهتمام به 
عرصه ه��اي نو، مفيد و توجه به نگرش هاي تك بعدي، بس��يط و 

موضوعات ميان رشته اي در اين زمينه احساس مي شود.«
در حاشيه طرح اين آس��يب ها حجت االسام بابايي به ضعف 
برخي از اس��اتيد نيز در اشراف به حوزه علوم قرآني اشاره دارد و 
مي گويد: »كتاب ها بايد توسط اساتيد نيز گزارش صحيح شوند، 
شايد در اين زمينه نيز كمبود نيرو وجود دارد، چرا كه اطاعات 
كافي بايد مختصر و مفيد به دانش��جو منتقل ش��ود و س��پس از 

مناب��ع ياد كنيم همچنين بايد متني م��دون در قالب يك منبع 
آموزش��ي راهنمايي موجود باش��د كه خأل اين امر نيز احس��اس 
مي شود، متأسفانه اين فعاليت تنها در حد قواعد تفسير و مكاتب 
آن صورت گرفته و در س��اير زمينه ها متن مدون آموزشي براي 

اساتيد وجود ندارد.«
يكي از آس��يب هايي كه در زمينه منابع علوم قرآني مشاهده 
مي ش��ود و دانشجويان نيز بدان توجه مي كنند، ثقيل بودن متن 
بسياري از مباحث و متون درسي است كه همين امر فهم مطالب 
را براي دانشجو دشوار مي كند. حجت االسام خسرو تقدسي نيا، 
اس��تاد دانش��گاه باقرالعلوم قم مي گويد: »درس��ت است كه بايد 
فرقي بين دانشجوي حوزه علوم قرآني با كسي كه تنها دو واحد 
درسي قرآن در دانش��گاه مي گذراند، وجود داشته باشد، اما اين 
تفاوت نبايد باعث ش��ود مت��ون حوزه قرآني ب��ا كلمات ثقيل و 
سخت همراه شود، بسياري از مباحث قرآني آن اندازه سنگين و 
س��خت هستند كه دانشجو قادر به ترجمه مباحث به فارسي نيز 
نمي باشد. البته در جهت عكس اين امر برخي از متون اين حوزه 
نيز خالي از فلسفه علم مي باشد، به اين معنا كه آن طور كه بايد 

فلسفه مسائل قرآني در آنها كار نشده است.«
اين روزها مشاهده ميكنيم كه برخي از پژوهشگاه ها يا مراكز 
دانش��گاهي به فعاليت هايي چون روزآمد سازي منابع علوم قرآني 
مبادرت كرده اند اما اين تاش ها بايد با توجه به هجمه س��ؤاالتي 
كه به ذهن جوانان كاوش��گر كه برخي از آنها نشان دهنده ورود 

فرهنگ هاي بيگانه است، صورت مي گيرد، بايد بيشتر شود. 
»حوري��ه خداي��ي، مدي��ر حوزه علمي��ه قبا و م��درس حوزه 
و دانش��گاه« با بي��ان اين كه در ح��ال حاضر اس��اتيد به راحتي 
مي توانن��د بهتري��ن منابع موج��ود در رش��ته هاي مختلف را به 
دانش��جويان معرفي كنند، مي گويد: »با اين وجود منابع موجود 
بايد به زبان دانش��جو نوشته شوند و در اين زمينه نيازمند تفكر 
قرآني هس��تيم تا با نگرش به مسائل روز و احاطه به قرآن كريم 

به مسائل نگاه شود. 
مناب��ع معتبر تاريخي باي��د در زمينه هاي مختلف مورد توجه 
قرار گيرد و اتكا به منابع دس��ت دوم و س��وم تنها باعث سطحي 
ش��دن س��واد دانشجويان مي ش��ود. دانش��جويان بايد بتوانند به 

راحتي با قرآن كريم و تفاسير آن ارتباط برقرار كنند. 
خوش��بختانه حوزه هاي علميه براس��اس اهتمامي كه به نظر 
مق��ام معظم رهبري براي بازنگري منابع علوم قرآني داش��ته اند، 
اي��ن روزها بس��ياري از منابع براي نمونه در ش��اخه هاي حديث 
شناس��ي و.... را براساس كتب قديم بازنويسي كرده اند، البته اين 
بازنگ��ري بايد به نحوي باش��د كه به محت��واي غني و علمي آن 

لطمه نخورد.«
يك��ي از مهمترين م��واردي كه مي توان براي رفع آس��يب ها 
و به روز رس��اني منابع درس��ي كتب حوزه عل��وم قرآني در نظر 
داش��ت، اهتمام مشترك حوزه و دانشگاه است. برخي از صاحب 
نظ��ران نيز به چنين اتحادي اذعان دارند، حجت االس��ام بابايي 
معتقد است كه در زمينه هاي ميان رشته اي قرآني اساتيد حوزه 
و دانش��گاه مي توانند با يكديگر همكاري كنند و حجت االس��ام 
تقدسي نيا نيز معتقد است كه كارشناسان دانشگاهي و حوزوي 
بايد به سلسله وارشدن مباحث قرآني و نگارش متون ساده توجه 

نشان دهند.

گروه دين و انديشه
زهره سعيدي

قائم مقام مجمع جهاني تقريب مذاهب:

دشمنان به دنبــــال اســالم ستيزي در جهــان هستند
قائم مق�ام دبيركل مجم�ع جهاني تقريب 
مذاه�ب گفت: اكن�ون ش�اهد تاش هاي 
گس�ترده اسام س�تيزي صهيونيست ها و 
امريكا به منظور ايجاد تفرقه و ش�كاف در 

بين مسلمانان جهان هستيم.
حجت االس��ام والمس��لمين س��يد موس��ي 
موس��وي افزود: پس از پيروزي انقاب اسامي 
و بيداري جهان اس��ام، عاقه مندي جوانان به 

آموزه ه��اي دين��ي و قرآن كري��م افزايش يافته 
است، به همين منظور استكبار جهاني با اسام 
هراس��ي و اسام س��تيزي به دنب��ال جلوگيري 
از اي��ن مس��ئله در جه��ان اس��ت. وي تصريح 
كرد: صهيونيس��ت ها و امريكا ت��اش مي كنند 
ب��ا خونريزي و كش��تار مس��لمانان در برخي از 
كشورهاي جهان، از عظمت دين اسام بكاهند 
تا به خيال خ��ام خود، مس��لمانان را از انقاب 

مأيوس كنند. قائم مقام دبير كل مجمع جهاني 
تقريب مذاهب با اش��اره به برگزاري »كنفرانس 
بين الملل��ي دولت و دي��ن، تقويت تحمل گرايي 
دين��ي در جهان متغي��ر« در باكو گفت: در اين 
هماي��ش انديش��مندان مس��يحي، مس��لمان و 
يهودي با بحث ه��اي عالمانه خود تاش كردند 
هرگونه رفتارهاي خش��ونت آميز ب��ه نام دين را 
محكوم كنند. موسوي تأكيد كرد: انديشمندان 

اس��امي هم به اس��تناد آيات قرآني و احاديث 
معتبر، ثاب��ت كردند كه دين اس��ام همواره با 
برادركش��ي و خش��ونت مخالف بوده و هرگونه 
اسام هراس��ي ريش��ه در القائات دشمن دارد. 
قائم مقام دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب 
اف��زود: بررس��ي اعمال خش��ونت آميز در جهان 
اس��ام نشان داده كه اين اعمال عمدتًا از طرف 

دشمنان اسام انجام مي شود. 
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