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سخن مؤسسه

پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، رسالت حوزه های علمیه را دو 
یک خود به  کرده است؛ نظام اسالمی برای تأمین پشتوانه  تئور چندان 
منظور تصمیم گیری و اجرا باید مبانی علمی الزم را در اختیار داشته باشد، 
و این عرصه ای است که حوزه علمیه در کنار دیگر مجامع علمی باید در 
گسترش مرزهای علوم اسالمی  یرا بدون  آن نقش فعال داشته باشد؛ ز
نیاز  این  اسالمی،  یکرد  رو با  انسانی  علوم  تولید  و  پدید  نو مباحث  به 
یی  پاسخ مناسب نمی یابد� ضرورت مجاهدت علمی به منظور پاسخگو
که  به مطالبات روزافزون و برحّق جامعه  دینی، آنگاه به اثبات می رسد 
یژه   تحوالتی جدید در مجموعه  دانش بشری، به و

ً
در نظر داشت؛ اوال

 زندگی انسان معاصر به واسطه پیشرفت 
ً
علوم انسانی رخ داده است، ثانیا

در علوم و فناوری های جدید، دستخوش تطوراتی شگرف شده است، 
 شکل گیری نظام اسالمی، فرصت مناسبی را فراروی جامعه دینی 

ً
ثالثا

قرار داده است تا به اهداف خود دست یابد؛ از این رو سرعت بخشیدن 
اسالمی  نظام  توانمندسازی  به منظور  حوزوی  علمی  فعالیت های  به 

در این باره ضروری می نماید�
با   1386 سال  از  را  خود  فعالیت  که  عرفان«  و  اشراق  »مؤسسه 
کرده  آغاز  برکاته  اعرافی دامت علیرضا  استاد  یاست عالی  ر و  نظارت علمی 



10

گفتارهایی در باب حوزه و تمدن و انقالب اسالمی

کید بر اصالت های حوزوی، سعی در رفع نیازمندی های  است، در عین تأ
را »پژوهش  یت های خود  رو مأمور این  از  انسان معاصر دارد؛  معرفتی 
اجتهادی  روش  مبنای  بر  مضاف  فلسفه های  و  نو  فقه های  زمینه   در 
صاحب نظر  پژوهشگران  »پرورش  اسالمی« ،  نظام سازی  راستای  در 
و  اسالمی«  نظام سازی  و  فلسفه های مضاف  و  نو  فقه های  در عرصه  
»اسالمی سازی علوم انسانی« قرار داده است تا بتواند به ایفای نقشی 

مؤثر در این مجال بپردازد�
بر  طلیعه ای  چونان  توانست  کنونی  عصر  در  اسالمی«  »انقالب 
گوش  یت تابیده و بانگ جرس »تمدن اسالمی« را به   یخ بشر افق تار
ید  دهد� در این میان »حوزه های علمیه«، به عنوان  حق طلبان عالم نو
خاستگاه انقالب اسالمی مسئولیت هدایت و رهبری این حرکت عظیم 
کتاب حاضر  درنظر دارد نسبت حوزه علمیه  را به دوش کشیده است� 
با انقالب و تمدن اسالمی را تبیین نماید و با تکیه بر ارزش های اصیل 
حوزوی بر بازسازی تمدن اسالمی و احیای مجدد اسالم و مسلمانان در 

کید می ورزد� یت انقالب اسالمی تأ جهان اسالم با محور
مؤسسه اشراق بر خود الزم می داند از استاد علیرضا اعرافیحفظهاهلل که 
گفتارها، توجه خاصی  به دنبال ارائه این بحث در ضمن سخنرانی ها و 
در به ثمر نشاندن این اثر داشتند، تشکر نماید و از تالش های محقق 
ین این اثر تقدیر نموده  ارجمند جناب آقای محمد آزادی در تنظیم و تدو
و  نظارت  در  را  موسوی  سیدنقی  دکتر  حجت االسالم  زحمت  قبول  و 

یابی آن ارج نهد� ارز
همچنین از نکته سنجی های حجج اسالم احمد شهامت، محسن  

کبر و دکتر علی لطیفی در مطالعه این اثر تشکر می شود� پورا
امید است صاحب نظران و اندیشوران دینی، مؤسسه اشراق و عرفان 
را به منظور بهبود تولیدات علمی آینده، از نظرات و پیشنهادات سازنده 

خود بهره مند سازند� 
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پیشگفتار

نسل  زندگی  در  عجیب  فرودهایی  و  فراز  اکرم؟ص؟،  پیامبر  وفات  با 
و  تفکرات  با  گوناگون،  فرمانروایی های  و  حکومت ها  شد�  ایجاد  بشر 
جهان بینی های مختلف بر ابناء بشر حکمرانی نموده و قافله انسانی را به 
گاهی حکومت در اختیار ارباب  سمت هدف های متفاوتی سوق دادند� 
مذاهب قرار گرفت و گاهی تفکرات بشری مستبدانه بر جوامع انسانی حاکم 
شدند� طلوع هر حکومت، با بیم ها و امیدهای مختلفی همراه شد؛ اما با 
یدا شده و ناکارآمدی  گذر زمان، ماهیت حکومت ها و تفکرات گوناگون هو
و انحطاط آن ها نمایان گشت� به خصوص با ظهور عصر مدرن و حاکم 
شدن تفکرات اومانیستی، تفکرات گوناگون بشری مجال ارائه یافته و الگوها 
گردید؛ اما  و نظام های مختلفی برای نیل به سعادت واالی انسانی، بیان 
یج بروز یافته و انسان بیش  ضعف و محدودیت این الگوها و نظام ها، به تدر
یش می دید�  از پیش خود را دور از اهداف ایدئال و سعادت محبوب خو
در میانه های قرن چهاردهم هجری شمسی و درحالی که بلوک شرق و غرب 
که  به اوج رقابت خود رسیده بودند، بارقه هایی از خاورمیانه متجلی شد 
که سخن از دین،  نظر تمام صاحب فکران عالم را جلب نمود! در جهانی 
اخالق و ارزش ها، نوعی انحطاط و بازگشت به عقب محسوب می شد، 
امت مسلمان ایران فانوس آشنایی را احیا نمود که انسان های آزاده دنیا را به 
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گفتارهایی در باب حوزه و تمدن و انقالب اسالمی

سوی خود فرامی خواند؛ فانوسی که در امواج پرتالطم تفکرات و اندیشه های 
بشری، فرزندان آدم را به سوی ساحلی آرام دعوت می نمود� دوباره بشر به 

یت، عدالت، دین و صراط مستقیم الهی فراخوانده شد� سوی معنو
با ظهور انقالب اسالمی، مسلمانان عالم، دوران شکوه تمدن اسالمی 
پایی دوباره این تمدن الهی، امیدوار شدند�  را به یاد آورده و نسبت به بر
در این میان حوزه های علمیه شیعی، به عنوان خاستگاه انقالب اسالمی و 
تنها نهادی که تراث ارزشمند اسالم و ائمه معصومین؟مهع؟ را حفظ کرده و 
سینه به سینه منتقل نموده، به نقطه امید جهانیان تبدیل شد� به این ترتیب، 
کنونی،  عصر  در  گرفت�  قرار  علمیه  حوزه های  عهده  بر  عظیم  رسالتی 
پای اسالمی را راهنمایی و رهبری  حوزه های علمیه باید از یک سو انقالب نو
نموده و به سمت قله های کمال به پیش برند و از سوی دیگر، زمینه های الزم 
پایی دوباره تمدن اصیل اسالمی و هدایت و تربیت بشر مهیا کنند� را برای بر
کتاب حاضر که بر اساس سخنرانی ها و دست نوشته های مختلف استاد 
اعرافی نگارش شده، به عنوان تکمله و دنباله ای بر کتاب حوزه؛ چیستی، 
گذشته، حال و آینده به حساب می آید� در کتاب حاضر، سعی بر آن بوده 
که به طور خالصه، برخی از شاخصه های حوزه تراز انقالب اسالمی و 
حوزه تمدن ساز و بخشی از تحوالت الزم برای نیل به حوزه تمدن ساز و 
از سخنرانی های اخیر استاد   

ً
کتاب، غالبا این  گردد� مطالب  بیان  کارآمد 

اعرافی که در کتاب حوزه؛ چیستی، گذشته، حال و آینده نیامده، انتخاب 
گشته و در جهت تکمیل کتاب سابق نگاشته شده است� مؤسسه اشراق 
کتاب دیگری تحت عنوان اجتهاد تمدن ساز، به چاپ رسانده  و عرفان، 
که در آن مباحث نظری مرتبط با اجتهاد تمدن ساز بیان شده است؛ اما در 
یت با مسائل سازمانی و تحوالت الزم برای دستیابی به  کتاب حاضر، محور
 خالصه ای از مباحث نظری مرتبط با اجتهاد 

ً
حوزه تمدن ساز بوده و صرفا
تمدن ساز مطرح شده است�

محمد آزادی


