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تاریخ29/9/1 :
استاد :خلیلیان

پژوهش در عصر حاضر
اين نوشتار و كتاب ،محصول و نتيجة سالها كوشش و پشتكار عرصة دينپژوهي و در مورد مطالعه در حوزة الهيات و
معارف اسالمي و نتيجه سعي و تالش طالب پژوهشگرِ اطراف و اكناف جهان و همت و زحمات دانشجويان علوم
همه عالم در «جامعة المصطفي  العاليمه» است.
استراتژي اين نهاد حوزوي و بينالمللي كه خواستگاه آن مدينه طيبة قم است را به عنوان يكي از ثمره هاي ارزشمند
انقالب اسالمي ،ساماندهي آموزش و تربيت عالمان مهذّب ،مسئوليتپذير و مؤثر در گفتگوهاي چند طرفه علمي،
پژوهشي و فرهنگي در طراز جهاني بايد عنوان نمود.
مع الوصف نتيجه فعاليتها علمي طالبِ دينپژوه و كنكاش خستگي ناپذير آنان كه از صد كشور جهان در اين مركز گرد
آمدند ،را بايد خيلي قدرشناسي دانست به آنان دست مريزاد گفت .چون از تعارف گذشته ،حاصل اين سعي بليغ اين
كوشش جان فرسا توليد هـزاران پاياننامه دفاع شدة مقطع كارشناسي ارشد ،در حول و حوش با محور قرآن و حديث،
تاريخ اسالم ،اخالق و تربيت ،فلسفه و كالم ،فقه و اصول و رشتههاي عمومي است كه چكيدهاي از مطالب محوري و
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بنيادين آنها در اين مجموعه ارائه ميشود .آري كه اين دانش پژوهان حقاً و انصافاً تمام سعي خود را به كار گرفته ،اين
مجموعه را به سمر نشانده اند.
در اين مورد رويگرداني و وازدگي دنياي معاصر از الگوي مدرنيته و سرمشق ها مطالعاتي و سياست گذاري هاي حاكم
بر آن ،از جمله آمپريسم «تجربه گرايي» و پوزيتيويسم «اثباتگرايي» كه روي هم رفته مي كوشيد تا جهان را در يد
قد رت خود درآورد و كوته نظرانه و نابخردانه تنها به محسوسات [شهود] و نيازهاي مادي انسان توجه و با انكار جهان
نامحسوس (غيب) ،غافالنه رو از خواستههاي معنوي بشر برتافتهاند ،حاكي از ناكارامدي مجراهاي قديمي در معرفت
حقايق است .علت اين ناكارآمدي بدين جهت است كه همه نيازهاي انسان مورد توجه چندان زيادي قرار نگرفته.
علي اي حال چالش جدي مسايل عصر مدرنيسم ،و عدم پذيرش آن علي الخصوص از سوي جريان پست مدرن ،و هم
فكران مطبوع آن بهروشني حاكي است كه ضمير عطشان جهان و دنياي امروز معاصر ،بيش از هر زمان ديگراز تشنگي،
براي رهيافت هاي جديد معنوي و اخالقي و ديني در گسترة علـوم انساني له له مي زند .رهيافتي كه در آن قطع به يقين
ايمان به فيزيك و متافيزيك و غيب و شهود ،اين دو احتياج اساسي بني بشر را بيشتر مالحظه مي توان كرد .نشان به آن
نشان كه اين جدال فرصتي مغتنم فراراه دانشپژوهـان مسلمان قرار ميدهد تا خالء معنوي و استراتژيك موجود را با
ارائه آفاق واضح و روشن از معارف الهي و اسالمي در عرصة دينپژوهي پر و به نيازهاي جديد جامعه بشري جواب
گويند.
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