
احمد واعظی

سه گــــام تحـــــول در حــــــوزه 
برای ترسیم حــوزه مطلوب 

»دربــاره اصــاح، تحــول و بهینه ســازی حــوزه و ایفــای نقــش عمیــق و اثربخــش بــرای آن 
کنونــی حــوزه  گفته انــد و نوشــته اند. امــا آیــا اصــاح و تحــول بــدون شــناخت وضعیــت  بســیار 
کــه ازضــرورت  میســر اســت؟ آن وضعیت شناســی بــا چــه رویکــردی بایــد مطالعــه شــود؟ آنــان 
تحــول در حــوزه ســخن می گوینــد، حــوزه تحــول یافتــه خــود را چگونــه ترســیم می کننــد؟ 
ــه  ــه دســت آید بایســته های رســیدن ب ــه ب ــه ای از حــوزه تحــول یافت ــه ترســیم یگان ک برفــرض 
آن حــوزه چیســت؟ احمدواعظــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه باقرالعلــوم؟ع؟ و رئیــس 
گام ایــن موضوعــات را بررســیده اســت:« دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم، در ســه 

دانشــگاه  اســتاد 
العلــوم؟ع؟ باقــر 
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که درباره اصاح، تحول و بهینه سازی حوزه  هنگامی 
گفته  سخن  آن  ــرای  ب اثربخش  و  عمیق  نقش  ایــفــای  و 
گامی  که هریک  کان به نظر می رسد  می شود، سه محور 

در ایجاد تحول به شمار می آید.

گام نخست: وضعیت شناسی  
امکانات،  آسیب ها،  بررسی  وضعیت شناسی  از  مراد 
فرصت ها، ظرفیت ها و انتظارات بیرونی است؛ هر آنچه 
می تواند تصویر روشنی از وضع موجود به ما ارائه دهد و 
توصیف واقع بینانه و همه جانبه ای از حوزه و روحانیت 
دیــدگــان  نیازمند  وضعیت شناسی  کــنــد.  عــرضــه  ــروز  امـ
بصیری است که ابعاد و زوایای مختلف مسئله را توصیف و 
گاهانه ای از آن  سپس تبیین کند، چنانکه تصویر دقیق و آ
ارائه شود به تبیین و درک وضع موجود یاری می رساند. 
کوتاه مجال پرداختن به همه  گرچه در این یادداشت  ا
زوایای امر نیست برای پویش و تحول در حوزه، در بحث 

وضعیت شناسی دست کم سه جنبه اهمیت دارد:

ــه ســــاخــــتــــی کــــارکــــردی )تــــحــــوالت  ــبـ ــنـ  یــــکــــم. جـ
ساختی کارکردی حوزه به نفع جامعه(

آن  به  باید  وضعیت شناسی  در  که  پراهمیتی  نکته 
به لحاظ  نهاد حــوزه  که در  تغییراتی است  توجه نمود، 
گذشته  ساختار و نهادها و عناصر اثربخش آن، نسبت به 
کــارکــردهــای آن،  خ داده اســت. امـــروزه تعریف حــوزه،  ر

کان حوزه،  عامان و ذی نفعان در 
آشکاری  تفاوت  گذشته  به  نسبت 
یافته است. درگذشته مراجع تقلید 
را  اصلی  نقش  مدیریت،  اعمال  در 
از وجــود نهاد  دارا بودند و حــوزه هــا 
بی نصیب  مصطلح  اداری  و  اداری 
بودند. سازمان و تشکیاتشان بسیار 
محدود بود و آن هم به شیوه سنتی 
تحت نظارت و مدیریت مراجع اداره 
شهرستان ها  و  ایـــاالت  در  مــی شــد. 
مدارس حوزوی توسط علمای باد 
تأسیس می شد و امورشان نیز اغلب 
مؤمنان  کمک  بــا  و  عالمان  توسط 
سامان می یافت. این وضعیت پس 
مرکز  تأسیس  با  اســامــی،  انقاب  از 

مدیریت حوزه، سامان دیگری یافت و سازمان حوزه ها 
امــور  بــه ویــژه در  و  کــرد  شکل منظم و رســمــی تــری پیدا 
آموزشی از هماهنگی و انسجام بیشتری برخوردار گردید. 
از سوی دیگر به دلیل نیازهای گسترده ای که شرایط پس 
از انقاب و تأسیس حکومت اسامی پدید آورد حوزه ها 
گشتند. درحالی که سازمان  روبه رو  با پویش عمیق تری 
نیازهای  از  انبوهی  پاسخگوی  به تنهایی  حــوزه  رسمی 
زمــانــه نــبــود، نــاچــار نهادهای دیــگــری توسط حــوزویــان 
از  پیرامون مرکزیت حوزه سربرآوردند و عهده دار بخشی 
کارکردهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغ حوزه شدند. بدین 
بازیگران  روحانیت،  و  حوزه  کان  کارکردهای  در  ترتیب 
وضعیت  کنون  ا که  به گونه ای  گردیدند،  متکثر  صحنه 
تبلیغ،  عــرصــه  در  مــثــال،  بـــرای  اســـت.  شـــده  پیچیده 
تا جایی متکثر شده اند  تبلیغ حــوزوی  بازیگران صحنه 
که عاوه بر نهادهای متعدد حوزوی مانند دفتر تبلیغات 
اسامی، سازمان تبلیغات و دفاتر مراجع و اوقاف، حتی 
گاهی برخی از نهادهای غیر حوزوی عاقه مند به فضای 
کرده اند. نمونه  فرهنگ دینی نیز به این بخش ورود پیدا 
بــه تأسیس حــدود  پــژوهــش،  و  آمـــوزش  دیگر در بخش 
حوزه  در  پژوهشی  و  آموزشی  مرکز  و  مؤسسه  هفت صد 
که از مرکزی واحد، مدیریت  کرد  علمیه قم می توان اشاره 

نمی شوند.
از طرفی نهادهای پیرامون حوزه، تنها به آموزش های 
کتفا نمی کنند، بلکه از  سنتی ا
روش هـــــای مــتــعــدد آمــوزشــی 
ــره مــی گــیــرنــد تـــا نــیــازهــای  ــه ب
پــاســخــگــو  را  ــد  ــدیـ جـ دوران 
باشند. از آموزش های منتهی 
ــوزوی  ــ ــه مـــــدارک رســـمـــی ح بـ
گــرفــتــه  در ســـطـــوح مــخــتــلــف 
ــا آمــــوزش هــــای مــنــتــهــی به  تـ
مــــدارک دانــشــگــاهــی، هــمــه را 
آموزش های  می شود.  شامل 
نهادهای  توسط  دانشگاهی، 
مـــدیـــریـــت  بــــــا  و  حـــــــــــوزوی 
برپا  حـــوزوی  شخصیت های 
می گردد و دانش آموختگان در 
عمده  به طور  دانشگاه ها  این 

کان حوزه و روحانیت،  کارکردهای  در 
متکثر  توانشان  به قدر  صحنه  بازیگران 
که بخواهد  شده اند و مرکزیت واحــدی 
کند وجــود  ــور را مــدیــریــت  تــمــام ایــن امـ
نــدارد. البته در وضعیت شناسی معاصر 
حــــــوزه، ایــــن پـــرســـش مــهــم اســــت که 
یا فاعان  بازیگران صحنه  تکثر  بدانیم 
حوزوی، امری مطلوب تلقی می شود یا 
خیر. البته این تکثر برآمده از احساس 
به خودی خود  و  اســت  بــوده  نیازهایی 
ــا بـــه نظر  مـــی تـــوانـــد مــطــلــوب بــاشــد امــ
گــشــودن عــرصــه هــای جدید،  مــی رســد 
ــر اســـاس نقشه راهـــی منطقی اتــفــاق  ب

نیفتاده است.
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از  دیــگــری  بخش  می شوند.  گزینش  حــوزویــان  میان  از 
آموزش ها منتهی به مدرک نیستند و با هدف دانش افزایی 
و مهارت افزایی طاب و نیازهای محیطی ارائه می شود. 
برخی از این بخش ها از نظر مالی توسط نهادهای حوزوی 
دریافت  دولتی  بودجه  بعضی ها  می شوند،  پشتیبانی 
می کنند و برخی توسط خود حوزه یا مراجع تقلید حمایت 
می شوند و گاهی از منابع مالی متکثر خود بهره می گیرند. 
و  حــوزه  کــان  کارکردهای  در  گفت  مــی تــوان  به طورکلی 
روحانیت، بازیگران صحنه به قدر توانشان متکثر شده اند 
که بخواهد تمام این امور را مدیریت  و مرکزیت واحدی 
کند وجود ندارد. البته در وضعیت شناسی معاصر حوزه، 
که بدانیم تکثر بازیگران صحنه  این پرسش مهم است 
یا فاعان حــوزوی، امری مطلوب تلقی می شود یا خیر. 
البته این تکثر برآمده از احساس نیازهایی بوده است و 
به خودی خود می تواند مطلوب باشد اما به نظر می رسد 
گشودن عرصه های جدید، بر اساس نقشه راهی منطقی 

اتفاق نیفتاده است.

 دوم. جنبه دانشی)حوزه علمیه و دانش های عینی 
متکثر(

در  اســامی  انقــاب  از  پــس  کــه  تغییراتــی  ازجملــه 
امتیــازی  و  داده اســت  خ  ر حــوزه 
می شــود،  تلقــی  حــوزه  بــرای 
علمــی  تمــاس  ســطح  رفتــن  بــاال 
علــوم  بــا  امــروز  حــوزه  آشــنایی  و 
حــوزه  در  به ویــژه  انســانی 
مختلــف  شــاخه های  و  فلســفه 
سیاســی  فلســفه  حــوزه  فلســفه، 
حــوزه  سیاســی،  اندیشــه  و 
علــوم  و  روان شناســی  اقتصــاد، 
فضــا  از  عــده ای  اســت.  تربیتــی 
حوزه هــا  ایــن  بــا  روحانیــان،  و 
مقبولــی  آشــنایی  دانــش،  از 
کــه  پیشــرفتی  و  امتیــاز  یافته انــد؛ 
گذشــته  بــه  نســبت  امــروز  حــوزه 
تک ســتاره های  درگذشــته  دارد. 
کــه  داشــتند  حضــور  پرفروغــی 
جســورانه از فضــای علــوم رســمی 
می گذاشــتند  فراتــر  را  پــا  حــوزوی 

تکاپــو  بــه  علمــی  حوزه هــای  ســایر  بــا  آشــنایی  بــرای  و 
می افتادنــد. امــروزه، ایــن تماس هــا از طریــق ترجمه هــا 
گاهــی اوقــات از طریــق  کتــب فارســی موجــود بــوده و  و 
مراجعــه مســتقیم بــه منابــع دســت اول حاصــل می شــود.

کــه از تغییــرات دانشــی حــوزه، حکایــت  اتفــاق دیگــری 
نشــان  را  موجــود  وضــع  از  دیگــری  جنبــه  و  می کنــد 
عینی تــر  درک  امــروز  حــوزه  کــه  اســت  ایــن  می دهــد، 
بخشــیدن  تحقــق  موانــع  و  مشــکات  از  واقعی تــری  و 
از  قبــل  اســت.  کــرده  پیــدا  دیــن  اجتماعــی  وجــه  بــه 
و  علمــا  از  برخــی  و  حــوزوی  متفکــران  برخــی  انقــاب 
ارزش هــای  و  آموزه هــا  بــه  زمــان،  آن  شــخصیت های 
آنــان معتقــد  اجتماعــی دیــن توجــه فراوانــی داشــتند. 
کــه ایــن ارزش هــا می بایســت در عرصــه اجتمــاع  بودنــد 
در  به ویــژه  جریــان  ایــن  باشــد.  داشــته  بــروز  و  ظهــور 
بــا جریــان اصاح طلــب  طیــف انقابیــان حــوزه همســو 
ــرد، یعنــی ادامــه حرکت هــای  جهــان اســام حرکــت می ک
کــه بــا ســید جمــال اســدآبادی شــروع شــده بــود  اصاحــی 
کبــی، محمــد عبــده، رشــیدرضا،  کوا و بــا ادامــه آن توســط 
کشــورهای دیگــر موجــی  حســن البنــاء در ســوریه، مصــر و 
کــه اســام دینــی فــردی و انزواطلبانــه  پدیــد آورده بــود 
نیســت بلکــه وجــه حکومتــی و اجتماعــی هــم دارد. ایــن 
نگرش در دوران پیشــاانقابی، 
کمتــر  چنــدان برجســته نبــود و 
میــان حوزویــان اقبــال عمومــی 

یافــت.
کار آمدن جمهوری  با روی 
تاش هــا  آغازیــدن  و  اســامی 
و  به کرسی نشــاندن  بــرای 
کــردن آموزه هــای دینــی  عملــی 
تشــکیل  اجتمــاع و  عرصــه  در 
دینــی  جامعــه  و  حکومــت 
نه تنهــا وجــه اجتماعــی دیــن 
گردیــد، بلکــه ســبب  برجســته 
دشــواری ها،  بــا  حوزه هــا  شــد 
مشــکات و موانــع تحقــق وجــه 
آشــنا  بیشــتر  دیــن  اجتماعــی 
نیــز  کنــون  ا گرچــه  ا گردنــد. 
خام اندیشــی  و  سهل اندیشــی 
حوزه هــا  در  انقــاب  از  پیــش 

ــود،  ــ ــوج ــ ــیـــت م ــمـ کـ ــا خـــاســـتـــگـــاه حـ
حوزه های علمیه است و این انقاب 
ــای  ــوزه هـ ریـــشـــه در روحـــانـــیـــت و حـ
ــوزه  ــ ح بـــنـــابـــرایـــن،  دارد.  عــلــمــیــه 
کــنــون بــه حــوزه  مــطــالــبــه گــر دیـــــروز، ا
البته  اســـت.  شــده  تبدیل  پاسخگو  
این مسئله می تواند هم فرصت و هم 
کنش  تهدید به شمار آید و باید دید وا
ــاره ایــن پــدیــده چیست؛ از  ــوزه دربـ ح
یک سو ممکن است به پویش حوزه 
بینجامد و زمینه تحول را فراهم آورد و 
از سوی دیگر ممکن است ناتوانی در 
پاسخگویی حوزه به مطالبات جامعه 
به  را  آن  اجــتــمــاعــی  موقعیت  ــنــی،  دی

مخاطره اندازد.
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دیــن  اجتماعــی  وجــه  دربــاره 
همچنــان  آن  کــردن  اجرایــی  و 
اســت،  محســوس  و  ملمــوس 
ــوزه  ــترده ای از ح گس ــای  بخش ه
گاهــی  بــه این گونــه موضوعــات آ
کــه امــروز  یافته انــد. روشــن اســت 
کلیــات در امــور دینی،  دیگــر بیــان 
نیازهــای  و  مشــکات  راه حــل 
اجتماعــی نیســت، امــا متأســفانه 
وجــه  تبییــن  بــرای  الزم  دانــش 
کــردن  اجتماعــی دیــن و اجرایــی 
آن حاصــل نشــده اســت و هنــوز 
ضعــف آشــکاری از نظریه پــردازی 
ایــن  در  اســامی  علــوم  تولیــد  و 
جبــران  کــه  دارد  وجــود  عرصــه 
کارکردهــای مهــم  ایــن نقیصــه از 

می آیــد. به شــمار  حــوزه 

ــوم. جــنــبــه پــاســخــگــو بــــــودن)از مــطــالــبــه گــری تا  ــ  س
پاسخ گویی(

موضوع دیگری که حوزه امروز را از حوزه دیروز متفاوت 
می سازد و ارتباط وثیقی با جنبه قبلی دارد، این است که 
کمیت  حوزه دیروز، حوزه مطالبه گر و به نوعی نسبت به حا
کنش و موضع  موجود ستیزه جو و پرخاشگر بوده است. وا
اجتماعی  و  فرهنگی  نابسامانی های  تمام  دربــاره  حوزه 
ایــراِن قبل  جامعه و تمام آسیب های مربوط به جامعه 
بوده است.  و منتقد  انقاب، مطالبه گرانه، ستیزه جو  از 
ک اجتماعی خاصی داشت،  این موضع گیری حوزه، پژوا
کرده است، نه اینکه به  اما حوزه امروز جایگاهش تغییر 
اختیار خودش تغییر کرده باشد بلکه شرایط پس از انقاب 
با نظام و  اسامی به ویژه پیوند میان حوزه و روحانیت 
کمیت موجود،  کمیت چنین کرده است. خاستگاه حا حا
حوزه های علمیه است و این انقاب ریشه در روحانیت و 
حوزه های علمیه دارد. بنابراین، حوزه مطالبه گر دیروز، 
این  البته  تبدیل شده است.  پاسخگو    به حوزه  کنون  ا
آید  به شمار  تهدید  هــم  و  فرصت  هــم  می تواند  مسئله 
از  ــاره این پدیده چیست؛  کنش حــوزه درب باید دید وا و 
زمینه  و  بینجامد  به پویش حــوزه  اســت  یک سو ممکن 
تحول را فراهم آورد و از سوی دیگر ممکن است ناتوانی 

در پاسخگویی حوزه به مطالبات 
جامعه دینی، موقعیت اجتماعی 

آن را به مخاطره اندازد.
سه گانه،  جنبه های  کنار  در 
ناحیه  دو  از  علمیه  ــای  ــوزه ه ح
ــار آشــفــتــگــی هــســتــنــد: یکی  ــ دچ
تحول  دغدغه  که  کسانی  اینکه 
حـــوزه را دارنـــد، بـــدون تــوجــه به 
بــدون  و  الزم  وضــعــیــت شــنــاســی 
و  مطلوب  حـــوزه  از  عمیق  درک 
فعالیت  بــرای  راه،  نقشه  ترسیم 
بــه عــرصــه آمـــده انـــد؛ همین امــر 
بسیاری  مشکات  ایجاد  سبب 
شده اســت. امــروز برخی فاعان 
ــول، خـــود مــانــعــی در  ــح عــرصــه ت
نقشه  فاقد  آنــان  تحولند.  مسیر 
در  را  ــان  ــودش خ کــه  معنا  بــدیــن  هستند،  ــواره ای  ــاهـ مـ
تا بتوانند با تحلیلی عمیق و  یک سطح باال نیاورده اند 
کنند و نقشه  علمی، وضعیت را بشناسند و هدف گذاری 
دیگر  آشفتگی  دهــنــد.  ارائـــه  تحول  بــرای  مشخصی  راه 
خنثی کردن و آسیب رساندن به مزیت های مطلق و نسبی 
که وقتی چند نفر روی  موجود حوزه است، بدین ترتیب 
کار می کنند تا  کارکردهایی دارد،  که عیب ها و  سیستمی 
این سیستم را اصاح کنند، اصًا با هم هماهنگ نیستند 
و مدل تعریف شده ای برای اصاح این سیستم ندارند. 
بنابراین حرکت آنان غیر از این که وضع موجود را بر هم 

می زند، ثمر دیگری ندارد.

گام دوم: ترسیم حوزه مطلوب  
دارد.  وجــود  آرا  معرکه  مطلوب«  »حـــوزه  ترسیم  در 
ــوزه مــطــلــوب و مــؤلــفــه هــای آن،  گــی هــای حـ دربــــاره ویــژ
درگرفته  درازدامــن  بحث های  و  جدی  اختاف نظرهای 
اشاره  رویکرد می توان  به دو  است. دراین باره دست کم 
ــکــرد پسینی  روی و  هــنــجــاری  و  ــکــرد پیشینی  روی نــمــود: 
و  برون دینی  که  پسینی«  »رویــکــرد  در  کارکردگرایانه.  و 
کارکردگرایانه است به زمینه های متحول شده و محیط 
برآمده از زمانه توجه می شود. در این رویکرد، تحوالت 
گروه های مرجع  که توسط عوامل و  اجتماعی و تغییراتی 
رصد  می آید  پدید  دانشی  و  فرهنگی  محیط  در  اثــرگــذار 

کــه بین احــکــام و  مشکل ایــن اســت 
ارزش های کلی تا بستر عینی جامعه، 
کــه بــرای حل  فــاصــلــه ای وجــود دارد 
واســطــه ای  حلقه های  نیازمند  آن، 
برای مثال  نظریه پردازی هستیم.  از 
ــش دیــنــی  ــ ضــمــن بــهــره مــنــدی از دان
ــداری اســـامـــی،  ــکـ ــانـ ــأســیــس بـ در ت
ــی از دانـــش  ــاف ک ــات  ــاعـ تــکــیــه بــر اطـ
اقــتــصــاد و ســاخــتــار مــوجــود اقتصاد 
ایــران ضــروری اســت. در حال حاضر 
خــروجــی تــاش هــای فقهی حـــوزه، 
پیچیدگی های  و  شــرایــط  متناسب 

دنیای امروز نیست.
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که به دگردیسی در سبک زندگی مردم  می شود. تغییراتی 
کارویژه های روحانیت  متأثر از مدرنیته انجامیده، برخی 
کرده است. چنین زمینه و زمانه ای  را دستخوش تغییر 
کارکردهایی به طور عینی و بالفعل برای روحانیت ترسیم 
کیف فعالیت و حضور این نهاد را در عرصه  کّم و  می کند و 
آن  بــر  پسینی  رویــکــرد  می کند.  ترسیم  کنونی  اجتماع 
که تحول در حوزه باید متناسب این واقعیت ها و  است 
پذیرد.  صــورت  روحانیت  بــرای  باقی مانده  کارویژه های 
اســت،  هنجاری  و  ــی  ــن درون دی پیشینی«  ــکــرد  »روی امــا 
بایسته های  و  منابع دینی  به  با مراجعه  که  بدین معنا 
تعامل  ــی،  ــ ارزش نگاهی  ــا  ب و  فرهنگ  و  اجــتــمــاع  ــوزه  حـ
می گردد.  تعریف  جامعه  و  فرهنگ  با  علمیه  حوزه های 
به نظر می رسد این رویکرد نسبت به رویکرد قبل عام تر 
که منفعل بوده و شرایط  باشد و برخاف رویکرد پسینی 
متغیر محیطی موضوع تحول و به تبع آن وضع مطلوب 
را ترسیم می نماید، فعال تر است. ُحسن روش دوم این 
که مسائل حادث شده در جامعه، زمانی مسئله  است 
کــه بــر اســـاس آمــوزه هــای دیــنــی، چنین  تلقی مــی شــود 
وظایف  پیشینی،  هنجاری  نگاه  با  آن گــاه  شــود.  تصور 
ــســان، جــامــعــه، فرهنگ و  ان بــه  کــارکــردهــایــی نسبت  و 
ترتیب  بدین  و  شــده  حــوزه هــا  متوجه  انسانی  مــقــوالت 
وضع مطلوب روحانیت و حوزه ها براساس این مؤلفه ها 
ترسیم می گردد. رویکرد پیشینی به تحول حوزه ها وجه 
آرمان گرایانه دارد و خواهان ترسیم کارویژه های روحانیت 
بر اساس بایسته ها و ارزش هاست و از لزوم آماده سازی 
حوزه ها برای ایفای نقش درخور و تغییر شرایط و واقعیات 

موجود سخن می گوید.
ــال، در رویـــکـــرد  ــثـ مـ ــور  ــه طـ بـ
پیشینی و با ارجاع به آموزه های 
که  ــی  ــش ــوان دیــنــی بـــر اســــاس خ
را  ــاســـت  و ســـیـ دیــــــن  نـــســـبـــت 
جنبه های  ــد،  ــی دان م همبسته 
کارکردهای  اجتماعی  و  سیاسی 
بنابراین  می شود.  تقویت  حــوزه 
عمومی،  ــیــازهــای  ن از  بــحــث  در 
حــوزه هــای  مــی شــود  گفته  گاهی 
ــمــیــه تــنــهــا مـــی بـــایـــســـت بــه  ــل ع
مردم  دینی  و  فرهنگی  نیازهای 

پاسخ دهند؛ این نگرشی از وضع مطلوب است. گاهی نیز 
گفته می شود عاوه بر نیازهای فرهنگی و دینی جامعه، 
می بایست به نیازهای نظام اسامی نیز پاسخ داده شود؛ 
کادرسازی، برون داد و تعامل  که این امر در آموزش،  چرا
گاهی  از اهمیت بسیاری برخوردار است.  با نظام  حوزه 
که حیطه  هم از نیازهای حوزه بین الملل یاد می شود؛ چرا
تعامل اسام و حوزه را از جامعه شیعه یا جامعه اسامی 
بر  می دهد.  گسترش  اسامی  جامعه  از  فراتر  فضای  به 
که در حوزه بین الملل،  این اساس این باور پدید می آید 
رسالت هایی متوجه حوزه است و حوزه باید در این بخش 
که  گزاره ها حیطه نیازهایی را  نیز فعال باشد. همه این 
حوزه باید درگیر آن شود ترسیم می کند و نشان می دهد 
در  می تواند  چه اندازه  تا  مباحث  این  در  نظر  تفاوت  که 

ترسیم وضع مطلوب حوزه تأثیر داشته باشد.
ــرای تحول در دانش  ب رویــکــرد حتی  ایــن  با تکیه به 
گر اهداف  دینی و یا سبک زندگی می توان الگو ارائه داد. ا
کــان حـــوزه را تولید و تــرویــج دانـــش دیــنــی از یــک ســو و 
به  پاسخ  و  ســیــاســت ورزی  و  اجتماعی  مسئولیت های 
کنیم،  قلمداد  ســو  دیگر  از  اســامــی  حکومت  نیازهای 
حوزه مطلوب باید امکان دستیابی به این اهداف را مهیا 
سازد. بدین ترتیب وجه اجتماعی در حوزه مطلوب باید 
برجسته باشد. ازاین روی می بایست به نظریه پردازی و 
کردن ارزش ها  ارائه راه کارهای عینی در جهت عملیاتی 
ــوزه هـــای دیــنــی در بستر جــامــعــه پــرداخــتــه شــود.  و آمـ
شود  اسامی  اقتصادمان  بخواهیم  چنانچه  برای مثال 
امروز  حــوزه  نمی کند.  کفایت  اسامی  کلی  احکام  بیان 
درک می کند برای داشتن اقتصاد 
ــکــــداری اســـامـــی  ــ ــان ــ اســــامــــی، ب
بانکداری اسامی  ضــروری است. 
اقـــســـام مشکات  ــواع و  ــ انـ بـــا  نــیــز 
ــروز و نــظــام مــالــی امــروز  دنــیــای امـ
ایـــن اســت  روبـــه روســـت. مشکل 
کلی  ــای  ارزش هـ و  احکام  بین  که 
فاصله ای  جامعه،  عینی  بستر  تا 
آن،  حـــل  بــــرای  کـــه  دارد  وجــــود 
از  واســطــه ای  حلقه های  نیازمند 
نظریه پردازی هستیم. برای مثال 
دانــش دینی  از  بهره مندی  ضمن 

ــا به  ــه طــور عــمــده ی حـــوزه هـــای مــا ب
مــبــاحــث مــبــنــایــی و تــنــقــیــح مبانی 
ــد یـــا مــعــطــوف بـــه بــیــان  ــردازنـ مـــی پـ
ــرات  ــیـ اهـــــــــداف و ارزش هــــــــــا و خـ
گمشده  اجــتــمــاعــی هــســتــنــد، امـــا 
اصــلــی در ایـــن مــیــان دانــش هــایــی 
که بتواند بــرای وصــول به آن  اســت 
غــایــات و اهـــداف و خـــروج از وضع 
موجود به وضع مطلوب، راهکار و 

راه حل ارائه دهد.
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از  کافی  در تأسیس بانکداری اسامی، تکیه بر اطاعات 
ضروری  ایــران  اقتصاد  موجود  ساختار  و  اقتصاد  دانــش 
اســت. در حال حاضر خروجی تاش های فقهی حوزه، 
متناسب شرایط و پیچیدگی های دنیای امروز نیست و 
برای پویایی فقه می بایست با چشم گشوده، واقعیت های 
کرد و نوعی اجتهاد را رقم زد  پیچیده جهان امروز را درک 
تا گره گشای مسائل زمانه باشد. بدین روی، ترسیم حوزه 

کردن وجه اجتماعی آن است. مطلوب درگرو برجسته 

گام سوم: بایسته های تحول حوزه  
زمانی مقام معظم رهبری در جمع حوزویان، تحول و 
بالندگی حوزه را به روزشدن ساختارها، تکامل برنامه ها، 
نوآوری در روش ها و افق گشایی در فرآیند مدیریت دانش 
دینی )تولید، توزیع و بهره وری( تعریف کردند. این تعریف 
می کند.  بیان  را  حــوزه  در  تحول  بایسته های  به روشنی 
تحول در ساختارها، برنامه ها، روش ها و فرآیند مدیریت 
دانـــش دیــنــی، اصــلــی تــریــن مــحــورهــای تــحــول در حــوزه 
را حوزه ای  گر حوزه مطلوب  ا بنابراین،  به شمار می آید. 
باید  که وجه اجتماعی آن برجسته است، حال  بدانیم 
که چگونه می توان سوگیری تحول حوزه را در  اندیشید 

محورهای فوق سامان بخشید.
به نظر می رسد اولین اقدام برای خروج از آشفتگی ها 
نهاد  بهینه سازی  و  حــوزه  در  پیشرفت  و  تحول  ایجاد  و 
بسیار  فکر  اتــاق  تشکیل  علمیه  حــوزه هــای  و  روحانیت 
اســت.  بیرونی حــوزه  و  بــا حضور نخبگان درونـــی  قــوی 
این اتاق فکر نخبگانی باید با اولیای حوزه مرتبط باشد 
وضع  مثبت  گی های  ویژ که  اقداماتی  انجام  به جای  و 
و آشفتگی  ناهنجاری  و  کند  قــدری مخدوش  را  موجود 
کند و برهم خوردن سیستم را در پی داشته باشد،  ایجاد 
در حوزه ها  تحول  فکر طراحی شده ای،  و  باتدبیر  بتواند 
از ناحیه  بــیــاورد. در حــال حاضر صداهایی  را به وجــود 
کی از کمال  بعضی تحول خواهان به گوش می رسد که حا
می شود  مشاهده  گاهی  ــت.  اس ناآشنایی  و  ناپختگی 
ح  مطر پیشنهادهایی  کم سابقه  طــاب  برخی  ســوی  از 
موجود  مطلوبیت های  بــه  زدن  ضربه  جــز  کــه  مــی شــود 
حوزه چیز دیگری نیست. به طور مثال گاهی به اصل علم 
ابواب  از  اصــول حمله می کنند و خواهان حذف بعضی 
که اندک آشنایی به  علم اصول هستند، درحالی که کسی 
اجتهاد فقهی داشته باشد می داند که بدون پشتوانه علم 

کتب درسی حوزه و  اصول، اجتهادی صورت نمی گیرد؛ 
زیر ســؤال مــی رود بدون  به  حتی شیوه مرسوم فقاهت 
ارائه شود.  ح روشن و محتوای آموزشی بدیل  آن که طر
که نه تنها  این مثال ها نشان می دهد ما فاعانی داریم 
از وضع موجود بلکه از وضع مطلوب هم ترسیم روشنی 
ندارند و این گونه وارد میدان شدن، زمینه را برای تخریب 

هرگونه اقدامات مطلوب ایجاد می کند.
و  نیمه بنیادین  نظریات  تولید  دیگر،  شایسته  اقدام 
توسعه ای جدید است. آموزه ها، بیان اهداف و ارزش ها 
اما  می شوند.  قلمداد  مطلوب  امــور  ترسیم  و  هدایتگر 
مناسبات  جامعه،  عینی  بستر  در  باشید  خواسته  گــر  ا
نظریه های  تغییر دهید،  ارزش هـــا  یا  آمــوزه هــا  وفــق  بر  را 
واسطی برای این امر الزم است، یعنی در حوزه اقتصاد 
باید درباره خدمات، تولید، بانکداری و نقش پول نظریه 
اقتصاد،  ــوزه  ح ملموس  واقعیت های  باشیم.  داشــتــه 
نابسامانی های عینی و ضعف های ساختاری موجود را 
بر این نظریه های واسط  که مبتنی  تا نسخه ای  بدانیم 
گره بخورد تا بتواند آن را تغییر  نوشته می شود، با واقعیت 

دهد.
و  مبنایی  مباحث  به  یا  عمده  به طور  ما  حــوزه هــای 
و  اهــداف  بیان  به  معطوف  یا  می پردازند  مبانی  تنقیح 
ارزش ها و خیرات اجتماعی هستند، اما گمشده اصلی در 
که بتواند برای وصول به آن  این میان دانش هایی است 
غایات و اهداف و خروج از وضع موجود به وضع مطلوب، 

راهکار و راه حل ارائه دهد.
ــه تــحــول در ســاخــتــارهــا و  ــوط ب ــرب ــر، م ــگ بــایــســتــه دی
دگردیسی  نیازمند  حــوزه  کــار،  این  بــرای  برنامه هاست. 
از وظیفه محوری به مسئله محوری است.  در رویکردها 
امروز تجربه جدیدی در دفتر تبلیغات اسامی به عنوان 
یک نهاد حوزوی در حال اجراست. تأسیس قطب های 
در  مــی تــوانــد  مسئله محور  ــکــرد  روی بــا  فرهنگی  علمی، 
کارآمد برای تحول در  صورت موفقیت، به مثابه الگویی 
حوزه به شمار آید. حوزه در این رویکرد برای خود زیست 
مسائل  بر  تمرکز  با  و  اســت  مسئله محور  بلکه  نمی کند 
تاش  رصــدشــده  پیش  از  علمی  و  اجتماعی  و  فرهنگی 

می کند به نیازها و مسائل پاسخ دهد.


