
ایستاده بر افقی دور
ــی های  ــی ها و ناخوش ــه خوش ــاب؛ چندده ــس از انق ــوزه پ ــت پرورده ح ــت، دس ــت اس ــد روحانی ــی فرزن اعراف
حــوزه و روحانیــت را چشــیده اســت و در برون رفــت از ناخوشــی های حــوزه و ســربلندی و طــراوت انقــاب امــام 
و امــت اندیشــیده اســت. او بالندگــی حوزه هــا را در جهانی ســازی انقــاب اســامی دیــده و بهتریــن خدمــت بــه 
انقــاب و روحانیــت را در پــرورش صدهــا طالــب علــم دینــی فاضــل و انقابــی غیرایرانــی یافــت. چنددهــه تکیه 

گســترده بینش و جهانی اندیــش ســاخت. کرســی مدیریــت حــوزه علمیــه جهانــی المصطفــی، از او عالمــی  بــر 
کــه در بالندگــی حوزه هــای علمیــه داشــت، رهبرفرزانــه انقــاب را بــرآن  گرانســنگ و دغدغه هایــی  ایــن تجربــه 
کوتــاه توانســته اســت  کــه مدیریــت حوزه هــای علــوم دینــی را بــردوش او نهــد. او نیــز در ایــن زمــان  داشــت 

افق هــای جدیــدی را بگشــاید.
بــا شــنیدن شــروع دوبــاره مجلــه حــوزه فروتنانــه بــه جمــع اصحــاب قدیــم و جدیــد مجلــه حــوزه آمــد و از 
گفــت. او در ایــن دیــدار از مشــکات و  دغدغه هــا و برنامه هــا و راهبردهایــش بــرای بالندگــی حــوزه ســخن 
ــگاه او را در  ــا ایــن حــال، ن ــرد. ب ک گلــه  ــه چشــم انداز ۱۴۰۴ حــوزه هســت  ــه در راه رســیدن ب ک پیچیدگی هایــی 
اجــرای برنامه هــای پیش برنــده اش در تربیــت عالمانــی فرزانــه و جهانی اندیــش، خیــره برافقــی دور یافتیــم.
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کثــرت  کثــرت و   لــزوم توجــه بــه سیاســت وحــدت در 
در وحــدت )معنــای عــام حــوزه(

و  نظربگیریم  عـــام در  مــعــنــای  ــه  ب بــایــد  را  حـــوزه  مــا 
محفوظ  و  محترم  اینکه  ضمن  ساختاری  تفاوت های 
کان  است، نباید مانعی برای همکاری ها و همبستگی 
نهادهای بزرگ حوزه باشد. این یک اصل مهم در دیدگاه 
شورای عالی و بنده و مدیریت در این دوره جدید است. 
بنده در کان حوزه و حوزه به معنای عام و اعم، به وحدت 
در کثرت و کثرت در وحدت معتقدم و باوردارم تنوع های 
تکثر  همین طور  و  تشکیاتی  و  ســازمــانــی  و  ســاخــتــاری 
که وجود دارد. بخشی از  مأموریت ها ضرورت هایی است 
که  این ضرورت ها و تنوع ها واقعیت های موجودی است 
یا مطلوب است و بخشی از آن مطلوب نیست اما مضر 
کثرت بایستی در یک نگاه بلند  هم نیست، ولی در این 
و راهبردی به وحدت برسد. نمونه ای از شکل گیری این 
وحــدت، شــورای هماهنگی نهادهای عالی حوزه است 
گرفته  که فعًا با حضور پنج نهاد مدیریت حوزه ای شکل 
است: مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران، 
جامعه المصطفی  علمیه،  حــوزه  اسامی  تبلیغات  دفتر 
العالمیه و مرکز خدمات حوزه های علمیه. این مجموعه 
ــد  دادن تشکیل  دبــیــرخــانــه ای  مساعی  تشریک  بــا  االن 
باید  ما  بنده  نظر  به  گرفته است.  کارگروه هایی شکل  و 
ج  از بعضی رقابت های ناروا ضمن حفظ ساختارها خار
کنار هم بنشینیم و تولید نظریه وحدت  شویم و حتمًا در 
کنیم و عرصه های ارتباطی این مجموعه ها را  و انسجام 
کنیم. البته تا حدی به شکل درون زا و با سازوکار  تعریف 
کنیم در  طبیعی این امر وجود دارد، منتهی ما باید تاش 
حوزه، این مطلب با سازوکار هوشمند و هدایت شده به 
سمت اهداف بلندتر برود. این سیاست وحدت در کثرت 
کان علی رغم  کثرت در وحدت و هم افزایی راهبردی و  و 
تنوع ها و تکثرها، باید در کارهای فرهنگی حوزه و از جمله 

در مجله حوزه و جاهای دیگر دنبال شود.
کان تر نیز ارتقا دهیم؛ اینکه  این نگاه را باید در سطح 
و  علمی  مختلف  ابعاد  در  حــوزه  تمام  بر  راهــبــرد  همین 
کم باشد. در واقع  دانشی و معرفتی و فکری نیز بایستی حا
که ظرفیت های  حوزه یک جایگاه بزرگ و عظیمی است 
فوق العاده ای دارد و می تواند خیلی از تنوعات را در درون 
خودش جا دهد و به انسجام حوزه هم لطمه ای نزند و 

این شدنی است. تجربه تاریخی حوزه های ما، حداقل 
گنجایش و ظرفیت عظیمی  که از  در مقاطعی این بوده 
کلی ثابتی وجود  برخوردار بوده اند، ضمن اینکه خطوط 
تنوعاتی هم  امــا  بــوده انــد  پایبند  آن  به  که همه  داشته 
و  فلسفه  به  معتقدان  هم  حــوزه  در  مثًا  اســت.  داشته 
حکمت مشاء و متعالیه داریم و هم معتقدان به تفکیک.

 نظریه تحول در حوزه
 مقوله بالندگی رشد و تعالی و تحول مقوله ای است 
مناقشات  و  گفت وگو  و  حدیث  و  حــرف  محل  ــم  دائ کــه 
کید  بوده است. تحول، یعنی آنچه رهبری معظم بر آن تأ
داشتند و ایشان از پیشگامان تحول حوزه بودند و البته 
از  تــحــول  بــودنــد.  تــحــول  امـــام دغدغه مند  پیش تر هــم 
مسائل مهمی است که ما باید برای آن نظریه سازی کنیم؛ 
نظریه ای که بایستی مراجع معظم و رهبری و بزرگان حوزه 
هم با آن همدلی نشان بدهند؛ شاید نظریه ای که در همه 
جزئیات به وفاق برسند به دست نیاید ولی ممکن است 
گردآورد. با توجه به اینکه ایده ها  کثریتی را پیرامون خود  ا
و اندیشه های متنوعی در حوزه تحول داریم و بسیاری از 
کاوشی  که  آن هم در متن حوزه محقق شده، نیاز است 
این وظیفه  آید.  به وجود  نظریه جامع  تا  گردد  اساسی 
کار  کمک و  که می توانند در این زمینه  نهادهایی است 

کنند از جمله همین مجله حوزه.

 هویت حوزه
که بایستی دائم  هویت حوزه، امر بسیار مهمی است 
گویند  کسانی هم می  گرچه  بازپردازی و بازسازی شود؛ 
در این زمینه، ضعف و خللی نداریم ولی به هر حال باید 
که هویت  این مطلب  این مقوله پرداخت. موافقان  به 
به  تضعیف است، نشانه هایی درنظردارند  رو  حــوزه ای 
گرایش  که ممکن است درست باشد یا نه. برای نمونه، 
نهادهای دیگر.  در  مــدارک غیرحوزه ای  و  به تحصیات 
دارنـــد،  ــن قصه  ای از  مثبتی  کــامــًا  تفسیر  بــرخــی  ــوب  خ
هم  برخی  و  می کند  ایجاد  جدیدی  کارکردهای  که  چرا
تفسیر منفی دارند. به نظر بنده، هر دو طرف این قضیه، 
کــه هــم جهات مثبت دارد و  ــت؛ چــرا  کمی تــنــدروی اس
از این به هویت حــوزوی باز  هم جهات منفی و بخشی 
اصلی  ساختارهای  و  دستگاه ها  به  بخشی  و  مــی گــردد 
که احتمااًل پاسخگوی یک سری چیزهایی نبودند  حوزه 
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کسانی احساس می کنند باید به سمت دیگری بروند. که 

 سنت های فکری، آموزشی و معرفتی حوزه
بحث سنت های معرفتی، فکری، آموزشی، تحقیقی، 
با  سنت ها  ایــن  مناسبات  و  ــوزه  ح اخــاقــی  و  مدیریتی 
که امروز در نهادهای علمی دیگر وجود دارد،  سنت هایی 
از مقوالت مهمی است که با بحث هویت هم ارتباط دارد، 
ولی به شکل مستقل هم قابل مطالعه و تأمل است. در 
اینجا هم طیفی از نظریه ها وجود دارد: از کسانی که خیلی 
که خیلی باز می اندیشند،  کسانی  سنتی فکر می کنند تا 
تا صاحبان دیدگاه های میانه و وسطی. یکی از چیزهایی 
که ذهنم را درگیر  که بنده با آن مواجهم و سی سال است 
کرده، همین مقوله سنت هاست؛ هم سنت های پیشین 
و هم سنن جدید و هم مناسبات این دو و جایگاه حوزه 
که یا باید  در این میانه. برخی سنت های بزرگی داشتیم 
گردد.  گونه ای بازسازی حفظ  عینًا حفظ بشود یا باید با 
که  جمع این دو به قول عرب ها، االصاله و الحداثه است 
بنده به آن معتقد هستم، اما این اصالت، پشتوانه اش 
حــوزه هــای  در  رســوم  و  آداب  و  سنت ها  از  مجموعه ای 
فکری، معرفتی مدیریتی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، 
آموزشی، تحقیقی، تبلیغی و... است و ما دنیایی از این 
سنن را داریم. شاید بنده در جایی هفتاد، هشتاد سنت 
کدام از آنها هم، تعدادی  کردم. در هر  را نوشتم و تقسیم 
از سنت های مهم را برشمردم. بخشی از آنها حفظ شده 
و بخشی در معرض زوال است، از طرفی سنت های جدید 
کمی نیست. از جمله علوم امروز، همین علوم  هم چیز 
که معتقد به بازسازی و بازپیرایی آنها  انسانی و اجتماعی 

هستیم.

 بین الملل در افق نگاه حوزه
است  بی پایانی  عرصه  بین المللی،  نگاه های  مقوله 
بنده در  فراوانی دارد.  افق های  و  که پیش روی ماست 
اینجا به نمونه هایی اشاره می کنم: یکی از برکات انقاب 
اسامی این است که در بسیاری از کشورها اولین بار نهاد 

روحانیت در حال پایه ریزی است.
که حوزه  مسئله دیگر در بخش بین الملل، این است 
قم در فرهنگ و ادب فارسی در حصار است. شما تصور 
کز و پژوهشگاه های  کنید یک یا دو درصد تولیدات این مرا

که بسیار هم هست، رنگ غیرایرانی پیدا بکند  حوزوی 
تأثیری خواهد داشت!  بــازار علم جهان؛ چه  بــرود در  و 
االن محصوالتمان در یک زندان زبان و ادب و فرهنگ 
فارسی است. البته می دانید که که زبان یک مسئله است 
و فرهنگ و ادب چیز دیگری است. در این بخش هم مثل 
این مجله یا دستگاه های دیگر می توانند افق بگشایند و 
راه هایی نشان دهند و البته به بخش علم سنجی ورود 

کنند.

 آسیب شناسی روحانیت حوزه
کان  هم در حوزه آسیب شناسی و هم در مطالعات 
واقعًا مسئولیت  و حوزه، خود مدیریت حوزه  روحانیت 
گرچه یک مجموعه و یا یک اندیشکده مختصری  دارد. ا
مــرکــز مطالعاتش هم  ــه زودی  ــ ب و  ــت  افــتــاده اس راه  هــم 
صفی  کــار  نمی شود  آنجا  در  طبعًا   می شود،  راه انـــدازی 
جامع انجام داد و حتمًا باید تشریک مساعی شود. بحث 
و  مسائل  اســت.  مهمی  امر  واقعًا  روحانیت  آسیب های 

که باید آمار و ارقام آنها را به دست بیاوریم. آسیب هایی 

 حوزه و نیازهای جامعه
در بحث نیازهای جامعه، جهان، جوانان، دانشگاه ها 
و دنیای امروز، وظیفه حوزه است که به این نیازها جواب 
دهد. االن در قم تقریبًا هفتادهزار روحانی و طلبه داریم 
که حدود سی الی چهل هزار طلبه در سطوح عالی و دروس 
ج هستند و رقم قابل اعتنایی است، اما در این بخش  خار
کمترین تمرکز و سرمایه گذاری وجود دارد. االن نزدیک 
ج و حدود چهارصد الی پانصد درس  شش صد درس خار
ــی ســی صــد درس هم  ســطــوح عــالــی و شــایــد دویــســت ال
که  کام و فلسفه و تفسیر و... در حوزه وجود دارد  مثل 
چهارصد  به  نزدیک  حاال  می شود.  برگزار  آزاد  به صورت 
که عرصه های جدید هنوز جای  درس فقه برگزار می شود 
خودش را در آن درس ها پیدا نکرده است. خوب با توجه 
به این مقدمات، در این حوزه آزاد با چهارصد درس فقه 
که البته باید روزبه روز تحقیقاتش عمیق تر شود، و بنده 
کافی نیست، حتمًا سهمی برای مسائل جامعه  معتقدم 
کرد. در این زمینه خود این  و قلمروهای جدید باید باز 
کمی  باید  این مسائل پرداخته،  به  گاه  که  مجله حوزه 

عمیق تر و به گونه ای جریان ساز، باید وارد شود.


