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تفقه در دین که یکی از آشکارترین مصادیق دین شناسی و دینپژوهی میباشد ،در
دوره معاصر که دوره سیطره مفاهیم و دانش های م،رن است نه تنها اهمیت خود را از
دست ن،اده ٬بلکه با اقبال روزافزون به علوم انسدانی و الهیدا

اسدممی بدر اهمیدت و

اثرگذاری آن افزوده ش،ه است.

قرآن کریم نخستین و مهم ترین منبعی است که توجه مسلمانان را بده جایاداه مهدم
تفقه در دین معطوف کرده است .آیه شدریفه  ۲۱۱سدوره مبارکده توبده دیدنشناسدی و
دین پژوهی را بر گروهی از مسلمانان واجب کرده و از آنها خواسته که پس از شناخت
عمیق دین به آگاه سازی مردم بپردازن .،در روایا

معصومین نیز بارهدا بدر اهمیدت
جمعه

امروزه با گسترش جمعیت مسلمانان جهان دیار احتمال بعی،ی نیست کده اسدمم
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نااه دقیق و علمی به دین تأکی ،ش،ه است.

ظرف دهههای آین،ه به دین اول جهان تب،یل شود .اهمیت این مسأله از آن روست که
با وجود گسترش رسانههای پیشرفته و فراگیر نده تنهدا از اهمیدت و تعد،اد مسدلمانان
کاسته نش،ه بلکه اکنون اسمم دومین دین جهان است و خشونت های گسدترده ای کده
بهنام اسمم در جهان انجام می شود مانعی برای گسترش اقبال به این دین خداتم نشد،ه
است.

این نسبت میان اسمم و رسانه را بای ،یکی از بزنااه های کنونی و آتی دانسدت کده
می توان ،رون ،کنونی گسترش دین اسمم در جهان را دچار چالش یا جهش کن.،

دومین منظر مهمی که بای ،در رون ،گسترش دین اسدمم و نسدبت آن بدا رسدانههدا
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لحاظ شود جایااه ویژه ترویج تشیع به عنوان جایازین و بد،یل جد،ی اسدمم سدلفی
وهابی است که در دهه های گذشته با صرف بودجه هنافت آلسدعود و هدم پیماندانش
ترویج ش،ه و اکنون منجر به خطر بزرگی برای حیا

بشری ش،ه است.

اگرچه توجه به رسانههای ج،ی ،از همان ابت،ا مورد عنایت فقها و علمای شیعه قرار
گرفته بود و رونق تاریخی انتشار نشریا

حدوزوی نجدد در عصدر مشدرو ه نمونده

دیرین و ج،ی این رویکرد زیرکانه است؛ اما به نظر مدی رسد ،کده بده نسدبت سدرمایه
اجتماعی و فرصت تاریخی بزرگی که در نیم قرن گذشته در اختیار حدوزههدای علمیده
قرار گرفته است استفاده از رسانههای گوناگون با کاستیهای ج،ی همراه بوده است.

در این میان برقراری ارتباط مستمر میان مب محقق و مد،قق بدا رسدانههدا بدرای
انتقال آگاهیها و آموزه های دینی دقیق و محققانه به توده های مختلد مردم از اهمیدت
بسیار ویژه ای برخوردار است .مؤسسا

و م،ارس تخصصی حوزوی که محل تعلیم و

تربیت این بخش اثرگذار حوزوی هستن ،با آشنا کدردن ایدن دمب بدا زبدان و شدیوه
رسانههای حرفهای میتوانن ،گامی مهم در راستای رسالت قرآنی «انذار» که حاصل تفقه
است بردارن.،
م،رسه فقهی حضر

امام محم،باقر که سال هاست به تربیدت فقهداو و محققدین

حوزوی اهتمام دارد؛ با انتشار نشریه «تا اجتهاد» کوشی،ه است که چنین امر خطیدری را
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سامان ده .،اکنون در آغاز فصل ج،ید،ی از فعالیدت ایدن نشدریه بدا سدرمایه علمدی
گرانبهایی که حاصل سال ها تمش استادان و مب نخبه این مرکز است مدیخدواهیم
گام مهم دیاری برداریم .امی،واریم این نشریه بتوان ،زبان گویا و صالح نسلی باش ،کده
می کوش ،زمانه خود را بر مبنای عقمنیت اجتهادی منبعث از مبانی مکتدب قرآندی اهدل
بیت بسازد.
امی ،است با استعانت از خ،اون ،متعال و استم،اد از ارواح یبه نبی گرامدی و
ائمه ا هار گامهایی هرچن ،کوچک در این مسیر والنی برداشته شود.
والحمد هلل رب العالمین
مدیر مسئول
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