
مجلــه حــوزه بــا چهاردهــه ســابقه فعالیــت در حــوزه علمیــه همــواره مــورد توجــه همــه 
بــوده اســت. علیرضــا پیروزمنــد، قائــم مقــام  جریان هــای فکــری صنــف روحانیــت 
فرهنگســتان علــوم اســامی قــم، بــه نمایندگــی از جریــان فکــری ایــن فرهنگســتان در 
گفت وگــو بــا مجلــه حــوزه دربــاره موضوعــات و نقشــه راه آینــده مجلــه، ایــده مرکــزی را 
گیــرد، بحــث حــوزه انقابــی و حــوزه  کــه می توانــد محــور مجلــه و فعالیت هــای آن قــرار 
تمدن ســاز دانســته اســت. او عقیــده دارد بحــث از چیســتی، ضــرورت، چگونگــی، 
الزامــات، موانــع، راهکارهــا، معارضــات بیرونــی و درونــی آن نیــز می توانــد به عنــوان 

گیــرد. نظــام موضوعــات و نقشــه راه قــرار 
گفت وگو را در ادامه بخوانید: گزارش این 

حوزه باید هم زمان سه وظیفه
حفظ، ترمیم و بالندگی 

را عهده دار باشد

علیرضا پیروزمند
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 توجــه بــه ســه جریــان انقابــی، جریــان روشــنفکر و 
گذشــته نگر جریــان 

ــه هــم در  ک عــلــت جــریــان ســازی مجله در ایـــن بـــود 
پرداخته می شد،  آن  بــه  کــه  هــم در مطالبی  و  مــوضــوع 
حساسیت برانگیز بود و حوزویان نمی توانستند نسبت به 
آن بی تفاوت باشند. و باید مجله همین حالت را داشته 
باشد تا بتواند جریان ساز باشد. برای این منظور باید به 
سه جریان موازی در حوزه توجه داشته باشیم و در بستر 
بین  تعارضات  و  تعامات  و  برویم،  جلو  جریان  سه  این 
کنیم، و با ایجاد رقابت بین این  این سه جریان را رصد 
سه به شکل مدیریت شده، بستر مناسب را برای جریان 
کنیم. این سه جریان، عبارتند  اصیل تر و صحیح تر فراهم 
که حوزه را به این سمت  از: جریان انقابی و تمدن ساز 
این جهت دنبال می کند؛  را در  بالندگی حــوزه  و  می برد 
جریان روشنفکر و سکوالر در حوزه یا حداقل متمایل 
و  متداول  و  مصطلح  علمی  گرایش های  که  سکوالر  به 
کم  ادبیات علمی را در حوزه وارد می کند و به دنبال حا
کردن آن هست و محور و متغیر اصلی در ایجاد تغییرات 
سیر  درگذشته  که  ســوم  جریان  مــی دهــد؛  قــرار  دانشی 
می کند و به نوعی پا به پای انقاب جلو نیامده است، اما 
که  افراد متعبد و متشرعی هستند. ما باید بدانیم حرکتی 
کدام جناح و جریان را تقویت می کنیم و باید  می کنیم، 
بدانیم این حرفی که می زنیم، دو جناح دیگر چه قضاوت 
نــاراحــت  یــا  از آن خوشایند  مــیــزان  تلقی دارنـــد و چــه  و 
کنش مثبت یا منفی نشان  خواهند شد و یا چه میزان وا

خواهند داد.
برای اینکه رقابت نیز جدی تر شود، باید از نمایندگان 

کرد  اســتــفــاده  نیز  جــریــان هــای دیگر 
و  گیرد  قــرار  آنها  اختیار  در  تربیون  و 
دیدگاه های آنها در ترکیب به چالش 
را  رونـــدی  بتوانیم  تــا  شـــود،  کشیده 
بدنه  که  است  این  مهم  ببریم.  جلو 
فاضل و جوان حوزه، ذهنش با این 
موضوعات درگیر شود و مشتاق شود 
گرچه  ا کند،  دنبال  را  مسائل  این  تا 
اتفاقی  چنین  مجله  یــک  ــا  ب ــًا  صــرف

نمی افتد، اما بسیار مؤثر است.

 حفظ، ترمیم و بالندگی حوزه
کید ماست،  آنچه در اینجا مورد تأ

البته  بود.  بالندگی حوزه خواهد  و  ترمیم  الگوی حفظ، 
الگو  تبیین  در  منحصر  بحث،  نــبــودن  یکنواخت  ــرای  ب

نمی شویم.
فرمایشات  از  بنده  را  بالندگی  و  ترمیم  حفظ،  تعبیر 
در  که  ایشان  جامع  سخنرانی  در  رهبری  معظم  مقام 
فیضیه در سال ۷۴ انجام دادند، به عاریت گرفتم. ایشان 
تعبیری داشتند که حوزه باید هم زمان سه وظیفه حفظ، 
کلمه هم زمان،  ترمیم و بالندگی را عهده دار باشد. این 
خودش بار دارد؛ بدین معنا که حفظ، ترمیم و بالندگی در 
تعارض با یکدیگر نیستند. پس وقتی می گوییم حوزه باید 
که به حفظ و  بالنده و متحول شود، بدین معنا نیست 
کنیم. ترمیم نیاز ندارد. ما باید هم زمان هر سه را مراقبت 

 تعریف حفظ، ترمیم و بالندگی حوزه
آیندگان  به  کردن میراث سلف  منتقل  حفظ یعنی 
بدون اینکه بخواهیم تصرفی در موضوع، محتوا و روش 
نسبت بــه آنچه درگــذشــتــه اتــفــاق افــتــاده اســت، انجام 
در  انباشته  مهارتی  و  دانــشــی  ظرفیت  باید  مــا  دهــیــم. 
صدها سال تاش حوزه های مقدس شیعه را به صورت 
که  کم، موجز و کارآمد نسل به نسل منتقل کنیم؛ چرا مترا
میراث گران بها، ارزشمند، بی بدیل، تأثیرگذار و همچنان 
دانــش  هــر  مثل  اســت  طبیعی  البته  داریـــم.  را  مفیدی 
دیگر، در فرآیند تحول یک سری از حرف ها، موضوعات 
و روش ها فرسوده می شوند؛ اما این به معنای آن نیست 

که نسبت به اصل آن بی تفاوت و بی اعتنا باشیم.
که با حفظ دارد، به حوزه مسائل  ترمیم تفاوتی اصلی 
و موضوعات جدید وارد می شود. یعنی حوزه ای که ترمیم 
که دامنه دغدغه های علمی  یافته است، حوزه ای است 
بـــه دغـــدغـــه هـــای  مـــحـــدود  آن 
گذشته  پــرســش هــای  و  مسائل 
نیست و به استقبال پرسش های 
ــد مــــــــــی رود. حــــــال ایـــن  ــ ــدی ــ ج
پرسش های جدید، ناشی از چه 
هستند و خاستگاه درون حوزوی 
یـــا بــــرون حـــــوزوی دارنـــــد بحث 
درهــرصــورت،  هــســت.  مستقلی 
حوزه  ترمیم گر به پیشرفت، تغییر، 
تحوالت ملی و جهانی و افزایش 
گاهی ها و تغییرات تمدنی توجه  آ
پــاســخــگــوی  ــد  ــای ب الــبــتــه  و  دارد 

ــتـــی کــه  ــرکـ ــــد بـــدانـــیـــم حـ ــای ــ مــــا ب
کــدام جناح و جریان را  می کنیم، 
تقویت می کنیم و باید بدانیم این 
حرفی که می زنیم، دو جناح دیگر 
چه قضاوت و تلقی دارنــد و چه 
میزان از آن خوشایند یا ناراحت 
خـــواهـــنـــد شـــد و یـــا چـــه مــیــزان 
کــنــش مــثــبــت یــا مــنــفــی نشان  وا

خواهند داد.
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موضوعات نوپدید نیز باشیم.
بالندگی یک قدم از ترمیم باالتر 
است، و آن اینکه، هر آنچه را ترمیم 
دیگر،  خصوصیات  به اضافه  دارد 
استقبال  بــه  یعنی  دارد.  خــود  در 
مسائل و موضوعات جدید می رود، 
پاسخ  و  بــرای حــل موضوعات  امــا 
بــه پــرســش هــای جــدیــد، صــرفــًا به 
گذشته  دانــــش  و  روش  ــی،  ــان مــب
مــی دهــد  ــازه  ــ اج و  نمی کند  کــتــفــا  ا
ارائــه  و  موضوعات  به  پاسخ  در  که 
جدید  دانش  جدید،  پرسش های 
گر الزم شد نسبت  تولید کند. حتی ا
گــذشــتــه، بــرخــورد  بــه دانـــش هـــای 
آســیــب شــنــاســانــه داشــتــه بــاشــد و 
تــرس و  تحول آفرین ظاهر شــود، و 
ابایی ندارد از اینکه در بخش هایی 
پاسخ گو  حـــوزه  فلسفه  کــه  بگوید 
انـــــدازه پاسخگو  ــن  ایـ یـــا  نــیــســت؛ 
هــســت، ایـــن انــــدازه نــیــســت؛ فقه 

حوزه در اینجا پاسخگو هست، در اینجا نیست؛ و یا روش 
سازمان دهی  روش  نیست؛  و  هست  پاسخگو  فقاهت 
این  نیست؛  و  هست  پاسخگو  حــوزه  در  برنامه ریزی  و 
نوگرایی  که  اســت  وقتی  تحول  اســت،  تحول  معنای  به 
محدود به پرداختن به مسائل نو نمی شود؛ بلکه نوگرایی 
به چگونگی پاسخ دادن به مسائل نو هم مربوط می شود؛ 

این معنای بالندگی است.

  تمایــز ســه مســئولیت حفــظ، ترمیــم و بالندگــی از 
یکدیگــر، نقطــه عزیمــت پویایــی حــوزه

و  امــروز  تعاریــف، مســئله  ایــن  بــا  و  اســاس  ایــن  بــر 
ــه ایــن حفــظ و  ــه چگون ک ــود  ــردای حــوزه ایــن خواهــد ب ف
ترمیــم اتفــاق بیفتــد و در چــه حــد اتفــاق بیفتــد و از همــه 
مهم تــر اینکــه چگونــه بالندگــی اتفــاق بیفتــد و درنهایــت 
اینکــه چگونــه ایــن بالندگــی بهبــود بخشــیده شــود. صــرف 
کــه حوزویــان بــه ایــن بــاور برســیم  توجــه بــه ایــن مطلــب، 
کــه وظیفــه مــا فقــط حفــظ و ترمیــم نیســت؛ بلکــه وظیفــه 
بــا یکدیگــر  ایــن ســه  نیــز هســت و تفــاوت  بالندگــی  مــا 
گام بــه جلــو  چیســت؟ خــود ایــن مطلــب فی نفســه یــک 
ــر در ایــن زمینــه هیــچ صحبتــی نکنیــم،  گ هســت، حتــی ا

و  نیســت  این گونــه  الحمــداهلل  کــه 
ادبیــات قابل اعتنایــی تولیــد شــده 
گــر ادبیاتــی نباشــد،  اســت. حتــی ا
در  حــوزه  پویایــی  عزیمــت  نقطــه 
ایــن اســت کــه ایــن ســه مســئولیت را 
متمایــز از هــم بشناســد؛ و هیچ کــدام 
را بــه نفــع دیگــری حــذف نکنــد، و در 
برنامــه تکاملــی خــودش بــرای اینهــا 
ســهم های متفــاوت قائــل شــود، و 
هرکــدام  درصــد  و  ســهم  مشــخصًا 
را مشــخص نمایــد. مــا بایــد بیــش 
و پیــش از آنکــه دیگرانــی از بیــرون 
کننــد،  حــوزه بخواهنــد مــا را نقــد 
ــرود  ــه فرازوف ــمان ب ــان حواس خودم
حــوزه باشــد؛ و بتوانیــم بــرای رونــد 
ترســیم  نمــودار  حــوزه  تغییــرات 

کنیــم.
 ۴۰ در  بگوییــم  مثــًا  مثــال: 
اســامی  انقــاب  کــه  پیــش  ســال 
پیــروز شــده، ازنظــر حفــظ، ترمیــم و 
کــه ۴۰  بالندگــی؛ حــوزه مــا در چــه وضعیتــی بــوده و االن 
گذشــته در چــه وضعیتــی هســتیم و ۴۰ ســال آینــده  ســال 
در چــه وضعیتــی خواهیــم بــود. ایــن نــوع محاســبات، 
ع بــر ایــن اســت  ارزیابی هــا و آینده نگری هــا همــه متفــر
کــه تفــاوت ایــن ســه را بــا یکدیگــر بفهمیــم، بــه رســمیت 
بشناســیم، بــه الزامــات آن تــن دهیــم و بــرای هرکــدام رونــد 
کنیــم. بنابرایــن حتــی حفــظ می توانــد  پویایــی تعریــف 
ــا ایــن اســت  ــا باشــد. یکــی از مشــکات حــوزه امــروز م پوی
کــه یــک دانــش انباشــته ای بــرای پــرورش فقیــه الزم بــوده، 
و مــا نظــام آموزشــی را بــر محوریــت فقیــه پــروری شــکل 
دادیــم؛ بعــد از انقــاب نیــز به تدریــج متوجــه ایــن مطلــب 
فیلســوف،  بلکــه  نمی خواهیــم  فقیــه  فقــط  کــه  شــدیم 
خ، مفســر، قاضــی، مدیــر و... می خواهیــم. البتــه از  مــور
کــم نکردیــم، امــا ســرفصل ها و منابــع و درس هــای  آن 
کــه  کردیــم و نتیجــه ایــن شــده اســت  جدیــد را اضافــه 
کــه ســطح را بــه اتمــام می رســاند همــه کاره و  طلبــه ای 
گرفتــه اســت،  هیــچ کاره هســت. انبوهــی از دانش هــا را فــرا 
امــا مــا بــه او می گوییــم تــازه دانــش اولیــه ای از همه چیــز 
از  الــی ۱۵ ســال   ۱۰ فــرد،  ایــن  بنابرایــن  گرفتــه ای.  فرا را 

ــوزه امـــروز  ــ یــکــی از مــشــکــات ح
ــــش  ــــک دان ــــه ی ــت ک ــ ــن اسـ ــ ــا ایـ مــ
ــــرورش فقیه  ــرای پ انــبــاشــتــه ای بـ
ــوده، و مــا نــظــام آمــوزشــی  ــ الزم ب
ــروری  ــ ــه پـ ــی ــق ــوریـــت ف ــحـ ــر مـ ــ را ب
ــقــاب  ــعــد از ان شــکــل دادیــــــم؛ ب
نـــیـــز بــــه تــــدریــــج مـــتـــوجـــه ایـــن 
کـــه فــقــط فقیه  مــطــلــب شـــدیـــم 
فیلسوف،  بلکه  نــمــی خــواهــیــم 
ــی، مــدیــر  ــاضـ خ، مــفــســر، قـ ــور ــ ــ م
کم  آن  از  البته  می خواهیم.  و... 
منابع  و  سرفصل ها  اما  نکردیم، 
و درس هــــــای جـــدیـــد را اضــافــه 
کــردیــم و نتیجه ایــن شــده است 
که سطح را به اتمام  که طلبه ای 
مــی رســانــد هــمــه کــاره و هیچ کاره 

هست.
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اســت،  کــرده  صــرف  را  عمــرش  ســال های  مفیدتریــن 
حداقلــش  دانشــگاه،  در  ســال   ۱۲ همیــن  درحالی کــه 
دکتــری اســت و مســیر و رونــد مشــخص اســت. بنابرایــن 
ــه  ــه ای ریخت ــد، برنام ــن رون ــودش در دل ای ــد خ ــه بای طلب
باشــد، و جوششــی داشــته باشــد، و تبدیــل بــه یــک مبلــغ، 

مــدرس و... شــود.
کــه بدانیــم حتــی حفــظ  ایــن مثــال بــرای ایــن بــود 
ــد در  ــم بای ــی می دانی ــی وقت ــد، یعن ــا باش ــد پوی ــز می توان نی
رونــد روبه جلــو حجــم دانش هــا و مهارت هــای یــک طلبــه 
گذشــته  کنــد؛ بایــد در انتقــال حرف هــای  افزایــش پیــدا 
نــوآوری داشــته باشــیم. و بایــد ایــن انتقــال به گونــه ای 
کمتــری اتفــاق  کیفیــت، در زمــان  کــه بــا حفــظ  اتفــاق افتــد 

بیفتــد.
کــه  کانونــی مباحــث مــا تــا اینجــا در ایــن بــود  نقطــه 
بحــث دانــش چــه جایگاهــی در حــوزه دارد. و همچنیــن 
تحــول در حــوزه را از طریــق تحــول در دانــش پــی بگیریــم.

کانونی حوزه   بحث علمی، نقطه 
کانونــی حــوزه و فعالیــت و مأموریــت اصلــی آن،  نقطــه 
گذشــته را  گــر می خواهیــم  بحــث علمــی اســت. بنابرایــن ا
کنیــم و آینــده جلوتــری را بــرای حــوزه  بــرای آینــده ترســیم 
تحــول  ایــن  بگوییــم  اول  قــدم  در  بایــد  کنیــم،  ترســیم 
ــرار اســت اتفــاق بیفتــد چیســت. البتــه ایــن  ــه ق ک علمــی 
کــردم، وصــف حــوزه  کــه عــرض  حفــظ، ترمیــم و بالندگــی 
اســت و نه فقــط وصــف دانــش؛ البتــه وصــف دانــش حــوزه 
هــم هســت. توضیــح ایــن مطلــب اینکــه، ایــن دانــش یــک 

َبعــد دارد و یــک قبــل.
از  اســت  عبــارت  آن  »َبعــد« 
ایــن  به وســیله  کــه  کارگشــایی 
مثــًا  می گیــرد،  صــورت  دانــش 
بــرای  می کنیــم  تربیــت  فقیــه 
کارگشــایی امــور مکلفیــن، دانــش 
کارگشــایی  عقلــی و فلســفی بــرای 
مــردم؛  اعتقاداتــی  شــبهات 
باعــث  »بعــد«  ایــن  بنابرایــن 
کارآمــدی  می شــود دانــش بــه یــک 
شــود.  تبدیــل  پاســخگویی  و 
کارســازی می کنــد،  همیــن دانــش 
امــا اثــرش، اثــر دانــش اســت و خــود 
دانــش نیســت. وقتــی می گوییــم 

واقــع  کــه  تربیتــی  آن  شــود،  تربیــت  درســت  جوانــی 
اســت. دانــش  ایــن  اثــر  می شــود، 

شمـــــــا  کــه  اســت  نهــادی  و  ســاختار  آن  »قبــل« 
تولیـــــد  دانـــــــــش  ایــن  انتقــــــال  و  تولیــد  جهــــــــت 
سیاست گــــــــــذاری،  حــــــــوزه؛  بنـــــــــابراین  کـــــــــــرده اید. 
مـــــــــــدیریت، ســاختار و تشــکیات دارد، حــال چــه حــوزه 
و  و چــه حــوزه غیررســمی  اخــص  و  رســمی  بــه معنــای 
کــه  پیرامونــی. حــال بایــد آن حفــظ، ترمیــم و بالندگــی 
کل موردمطالعــه و محاســبه  گفتــه شــد، نســبت بــه ایــن 
گیــرد. یعنــی یک بــار بایــد بگوییــم حفــظ، ترمیــم و  قــرار 
بالندگــی در میــزان پاســخ گویی حــوزه نســبت بــه نیازهــا 
ــی  ــن دانش ــم ای ــد بگویی ــم بای ــار ه ــت. و یک ب ــه اس چگون
کنــد، حفــظ، ترمیــم  کــه می خواهــد پاســخ گویی ایجــاد 
ــد بگوییــم ایــن  ــار هــم بای ــِی آن چیســت. و یک ب و بالندگ
کــردن  کــه در حــال درســت  ســاختار، تشــکیات و ســتادی 
دانــش  ایــن  تــا  می کنیــم  کــه  تدابیــری  و  هســتیم  آنهــا 
کننــد تــا بتواننــد  تولیــد شــود و ایــن افــراد پــرورش پیــدا 
حفــظ،  ایــن  خــود  باشــند،  داشــته  را  پاســخ گویی  آن 
گرچــه توجــه داریــم نقطــه  ترمیــم و بالندگــِی آن چیســت. ا
ثقــل تحــول، آن دانــش اســت. آن دانــش بایــد فربه تــر و 
کنــد.  کارآمدتــر شــود تــا ظرفیــت پاســخ گویی ارتقــا پیــدا 
کــه افــراد را تربیــت می کنــد. و ســاختار  ایــن دانــش اســت 
کــه بتوانــد ایــن  و ســازمان نیــز بــه میزانــی اهمیــت دارد 
را تحویــل دهــد، وگرنــه خــودش فی نفســه موضوعیــت 

نــدارد.
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــروری اس ــر آن ض ــه ذک ک ــز  ــه ای نی نکت
کــه  اینکــه حــوزه به عنــوان یــک نهــاد 
دارای یــک مأموریــت اســت، و وقتــی 
نهــاد  و  می کنیــم  تعریــف  مأموریــت 
مأموریــت  یــک  دارای  را  روحانیــت 
هــر  از  نمی توانیــم  کردیــم،  تعریــف 
بنابرایــن  کنیــم.  صحبــت  دانشــی 
نفســه  حــد  فــی  دانــش،  گــر  ا
همــان  باشــد،  داشــته  موضوعیــت 
کافــی اســت؛  کــه دینــی باشــد  انــدازه 
بــرای  کــه  اســت  ایــن در صورتــی  و 

نیســتیم. قائــل  مأموریــت  حــوزه 
ترمـــــــــیم  حفـــــظ،  بنابرایــــــن 
بــرون  وصــــــف  هــــــــم  بالندگــی؛  و 

ــــت بـــایـــد یــک  ــی ــ ــان حـــضـــور روحــ
اعتباربخِش  نــرم افــزارانــه  حضور 
باشد. به  دانــش آفــریــِن هدایتگر 
بیانی الزم نیست خــودش روی 
صــحــنــه مــســئــول اقـــــدام بــاشــد، 
ولــــی بـــایـــد اســـامـــیـــت نـــظـــام را 
در ســطــوح مــخــتــلــف تــضــمــیــن و 
که  کــاری اســت  کند، ایــن  تأمین 
از غیر روحانیت برنمی آید و قابل 

گذار کردن نیست. وا
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داد حــوزه اســت و هــم وصــف نیــروی انســانی و دانــش 
کــه  ســاختاری  و  ســتاد  وصــف  هــم  و  اســت،  حـــــــــوزه 
ایــن  تــا  کنــد  ایــن دانــش و آدم هــا را تولیــد  می خواهــد 
کانونــی  کارآمــدی اتفــاق افتــد؛ ولــو اینکــه نقطــه ثقــل و 

اســت. دانــش  حتمــًا 

و  خــود  بیــرون  بــا  درون  تاقــی  بــه  حــوزه  توجــه   
دو ایــن  تاقــی  نقطــه  از  ارزیابــی 

ــد نســبت  ــم، بای ــر مــا دغدغــه پویایــی حــوزه را داری گ ا
ــته  ــام داش ــتر اهتم ــوزه بیش ــرون ح ــا بی ــوزه ب ــی ح ــه تاق ب
کــه بایــد دائمــًا خودمــان را از منظــر  باشــیم؛ بدیــن معنــا 
کــه  کنیــم. و ایــن وقتــی امــکان دارد  کارآمــدی ارزیابــی 
کــه وجــود دارد و در حــال تغییــر  نظــام نیازمندی هایــی 
را  هســت  مــا  متوجــه  کــه  بخشــی اش  آن  هســت،  هــم 
بشناســیم. )البتــه تفکیــک همیــن مطلــب ســخت اســت 
دربــاره  مثــًا  می شــویم:  مبتــا  افراط وتفریــط  بــه  مــا  و 
ــه اســت(  ــا آن چگون کــه حــوزه ارتباطــش ب علــوم انســانی 
تکاملــی  بــه  رو  نیازمندی هــای  نظــام  ایــن  بنابرایــن 
کــه مربــوط بــه  کــه در جامعــه وجــود دارد، بخشــی اش 
دائمــًا  ضمنــًا  و  بشناســیم  را  ایــن  و  چیســت  ماســت، 
کــه چــه  خودارزیابــی به صــورت هوشــمند داشــته باشــیم 
ــه چــه  ــر جوابگــو نیســتیم ب گ میــزان جوابگــو هســتیم. و ا
دلیــل اســت؟ ضعــف ســاختاری، ضعــف دانشــی، موانــع 
بیرونــی، هــرزروی نیروهــا )نمی توانیــم از نیروهــا اســتفاده 
کــه بیســت ســی ســال  بهینــه بکنیــم: مثــًا یــک طلبــه 
کار اصلــی اش ایــن شــده  کردیــم، و فاضــل شــده،  تربیــت 

درس  ســاعت  دو  صبح هــا  کــه 
ج بــرود و برگــردد، و نهایتــًا در  خــار
ســال هــم ۱۰ ســال تبلیــغ بــرود؛ و 
ایــن شــده حاصــل ســرمایه گذاری 
حــوزه بــرای تربیــت یــک نفــر بعــد از 

بیســت ســال(
ایــن  خــود  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
کــردن از نیروهــای  اســتفاده بهینــه 
کیســت؟ و چــه  بــه عهــده  حــوزه 
کنــد و بــه آن فکــر  کســی بایــد تدبیــر 
حــوزه  مســئولیت  ایــن  آیــا  کنــد؟ 
ــوط  ــه خودشــان مرب ــا ب هســت؟ آی
کــه  هســت و یــا بــه مجموعه هایــی 
اینکــه  ضمــن  هســتند؟  نیازمنــد 

کــه ایــن  اختــاف بیــن حوزویــان و ابهــام هــم وجــود دارد 
کیســت؟ و اختــاف دیگــر اینکــه نحــوه  مســائل مربــوط بــه 
چگونــه  پرورش یافتــه  فاضــل  طلبــه  ایــن  به کارگیــری 
باشــد؟ بــه همیــن دلیــل، حــوزه علمیــه هیــچ بــرآوردی 
میــزان  چــه  می کنــد،  تولیــد  کــه  ســرمایه ای  اینکــه  از 
چقــدر  و  می شــود  اســتفاده  کجــا  می شــود،  اســتفاده 
گــر هســت بگوینــد. در دانشــگاه  تأثیرگــذار اســت؛ نــدارد؟ ا
بــا روش هــای تجربــی زیــاد، به صــورت آمــاری همــه اینهــا 
موجــود اســت و دنبــال می شــود و بعــد از مدتــی بازنگــری 
کــه اشــکال و ابهــام  می شــود، البتــه بــه ایــن معنــا نیســت 
ــدم  ــده و یک ق ــر ش ــًا روان ت ــا قطع ــت، ام ــگاه نیس در دانش

جلوتــر اســت.
بیــرون  و  حــوزه  بیــن  تاقــی  نقطــه  وقتــی  بنابرایــن 
خودمــان  بــه  خــوب  نمــره  همیشــه  مــا  نیســت،  حــوزه 
کــه  می دهیــم  حــق  خودمــان  بــه  همیشــه  می دهیــم، 
کردیــم و دیگــران بایــد  کار خودمــان را  کــه مــا  بگوییــم 
ــودش  ــه خ ک ــرد  ــوزه بپذی ــر ح گ ــد. و ا ــوش بدهن گ ــد  بیاین
گــری قــرار  را از همیــن منظــر پاســخ گویی مــورد پرســش 
کــه چــه میــزان پاســخگو هســتیم، در ایــن صــورت  بدهــد، 
می شــود.  جــدی  تحــول  و  بالندگــی  مســئله  کــه  اســت 
کنیــم، بخــش ســنتی  نیــز اضافــه  را  ایــن  اینکــه  ضمــن 
حــوزه مــا بــه دلیــل آمیختــه بــودن دانــش حــوزوی بــا آیات 
و روایــات و مفاهیــم دینــی، عجیــن بــا یــک قداســتی شــده 
کــه یــک عارضــه ای  )ازاین جهــت به درســتی( به گونــه ای 
بازدارنــده  روبه جلــو  حرکــت  بــرای  کــه  زده  هــم  بــه  را 
گاهــی ایــن قداســت آن قــدر  شــده، و 
کنــد  را  کــه حرکــت  برجســته شــده 
ــی  ــرده اســت، چــون احســاس روان ک
کنیــم خاف  گــر عبور  کــه ا ایــن اســت 
داده ایــم؛  انجــام  تعبــد  و  اخــاق 
ــه نیســت، و ایــن  درحالی کــه این گون
دانــش اســت و قــرار نیســت ســاحت 

امــام صــادق )ع( تضعیــف بشــود.
آینــده  بــه  نســبت  بنابرایــن 
حفــظ، ترمیــم و بالندگــی؛ پرســش و 
تحــرک حــوزه زمانــی جــدی می شــود 
نقطــه  پاســخ گویی در  مقــام  کــه در 
تاقــی بیــن درون و بیــرون، خــودش 
احســاس  روی  از  نــه  و  مســتند  را 

یکــــــــــی  من  نــــــــــــــــــــظر  بـــــــــــــــــــه 
عــرصــه هــای  مــــهـــم تریـــــن  از 
ــت  ــ ــی ــ ــان ــ ــذاری روح ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرگ ــ اث
کتاب  اســـت.  فیلم نامه نویسی 
ــر در ســنــت  ــ ــگ ــ ــه دی ــ کـ نـــوشـــتـــن 
روحــانــیــت و حـــوزه بـــوده، خوب 
به جای اینکه کتاب را این شکلی 
بنویسی، یک مهارتی یاد بگیر و 
که  بنویس،  فیلم نامه  قالب  در 
یا  کــارگــردان، سرمایه گذار و  یک 

اهلش پیدا شود و استفاده کند.
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کنــد. ارزیابــی 

 الگوی حفظ، ترمیم و بالندگی حوزه
برایمــان  پرســش  یــک  آمدیــم،  اینجــا  تــا  کــه  حــال 
جــدی می شــود و آن الگــوی حفــظ، ترمیــم و بالندگــی 
داشــته  ارزیابــی  بایــد  شــدیم  متوجــه  اینکــه  اســت. 
باشــیم، بــا چــه منطقــی؟ و ایــن بایــد غیــر از حــوزه، مــورد 
کــه بحــث تحــول را دنبــال می کنــد،  پرســش مجلــه نیــز 
کــه صــدر و ذیــل و طــول و عــرض ایــن موضــوع  باشــد. چرا
بایــد قــواره بنــدی شــود و جامعیــت و اصل وفرعــی داشــته 
کتــاب  ــه ایــن ســؤال را بنــده در  باشــد. پاســخ تفصیلــی ب
کــه  گذشــته و حــال« آورده ام  »تحــول حــوزه و روحانیــت؛ 
اینجــا خاصــه ای از آن را بیــان می کنــم. در آنجــا بنــده 
یــک الگــوی بیرونــی و یــک الگــوی درونــی بــرای حــوزه 
برقرارشــده  دو  آن  بیــن  ارتبــاط  بعــد  و  کــردم،  طراحــی 

اســت.

ــامل  ــی ش ــم و بالندگ ــظ، ترمی ــوزه در حف ــی ح  خروج
ــر، فعالیــت، و موضــوع فعالیــت اســت اث

ــی  ــی و بیرون ــوی درون ــده الگ ــااًل خاصه ش ــا اجم اینج
را می گویــم: حــوزه چــه در حفــظ، چــه درترمیــم و چــه در 
ــم و  کردی کــه از آن صحبــت  بالندگــی، یــک خروجــی دارد 
ایــن خروجــی اســمش اثــر فعالیــت حــوزه اســت. ایــن اثــر، 
محصــول یــک فعالیتــی اســت. پــس بایــد آن فعالیــت را 
پــس  یــک موضوعــی دارد،  نیــز بشناســیم، آن فعالیــت 
اصلــی  پایــه  ایــن  بشناســیم.  نیــز  را  موضــوع  آن  بایــد 
ترســیم الگــوی تحقــق حفــظ، ترمیــم و بالندگــی می شــود 
کــه بگوییــم موضــوع فعالیــت حــوزه چیســت؟ فعالیــت 
ــوزه  ــت ح ــداد فعالی ــا برون ــر، ی ــه، اث ــت؟ نتیج ــوزه چیس ح
گــر ایــن ســه تــا را بشناســیم، اجمــااًل جامعیتی  چیســت؟ ا
ایجــاد شــده اســت. حــال بــرای هرکــدام از اینهــا متغیرهــا 
و عواملــی را بیــان می کنیــم و از شــناخت ارتبــاط اینهــا بــه 
کلمــه مرکــزی  یــک الگــو می رســیم. ایــن الگــو برمــدار یــک 
ــه فعالیــت اســت. طراحــی می شــود و آن نظــام بخشــی ب

ــر فعالیــت حــوزه: رشــد فــرد، رشــد جامعــه و رشــد   اث
ســازمان

ابتــدا از برونــداد و بیــرون شــروع می کنیــم. اثــر فعالیــت 
حــوزه، در چــه نقاطــی قابــل رصــد اســت؟ ایــن احتمــال را 
کــه حــوزه علمیــه مأموریتــش  کنیــم  می خواهیــم تقویــت 
رشــد دادن و سرپرســتی بــر محــور دیــن اســت. حــال ایــن 

و  فــرد می شــود.  بــه رشــد  سرپرســتی، یک وقــت منجــر 
اعتبــار  هویــت  بــه  جامعــه  رشــد  موضوعــش  یک وقــت 
جمعــی اســت. و ســوم اینکــه بیــن فــرد و جامعــه اســت، 
و آن رشــد ســازمان ها و نهادهاســت. ایــن ســازمان ها و 
ــر ایــن را پذیرفتیــم، و  گ نهادهــا اجــزاء جامعــه هســتند. ا
ــوزه در  ــس ح ــم پ ــم، می گویی کنی ــی  ــتیم خودارزیاب خواس
کــرده اســت؟ رشــد  ایــن ســه محــور و مؤلفــه چگونــه عمــل 
افــراد، رشــد جامعــه، رشــد ســازمان. ایــن ســه عامــل، 
خروجــی حــوزه و اثــر فعــل حــوزه را ارزیابــی شــده بــه مــا 

می دهــد.

 فعالیت حوزه: پژوهش، آموزش و تبلیغ
کــه از طریــق آن، ایــن خروجی  فعالیــت حــوزه چیســت 
پژوهــش  تحویــل داده می شــود؟ حــوزه هم زمــان ســه 
کــه ارتبــاط  آمــوزش، پژوهــش و تبلیــغ را انجــام می دهــد 
روشــن  و  تعریــف  قابــل  یکدیگــر  بــا  نیــز طبعــًا  ایــن ســه 
کــه البتــه تبلیــغ را بامعنــای وســیع تری از معنــای  اســت. 
ســنتی اش اســتفاده می کنیــم، بــه معنــای ارتبــاط حــوزه 
ــرون  ــه بی ــی دادن ب ــات فرهنگ ــودش و خدم ــرون خ ــا بی ب
ــوع  ــه اســتاد دانشــگاه می شــود یــک ن ک کســی  )بنابرایــن 

تبلیــغ اســت، یــا فعالیــت در شــبکه های مجــازی(

و  ارزش هــا  اعتقــادات،  حــوزه:  فعالیــت  موضــوع   
رفتارهــا

یعنــی  اســت.  حــوزه  فعالیــت  موضــوع  ســوم  محــور 
چیســت؟  حــوزه  تبلیــغ  و  آمــوزش  پژوهــش،  موضــوع 
موضوعــش  یــا  دارد:  موضــوع  ســه  خــود  نیــز  ایــن  کــه 
اعتقــادات و باورهاســت، یــا اخاق هــا و ارزش هاســت و یــا 
رفتارهــا و تکالیــف اســت. بنابرایــن ســه دســته عوامــل بــر 
کــردن، ارزیابــی،  اســاس ســه محــور اصلــی بــرای الگومنــد 
آینده پژوهــی و البتــه فرایندنــگاری تحــول حــوزه داریــم، 
کــه هــر ســه یــک الگــوی پایــه و منطــق شــامل می خواهــد. 
پیشــنهاد مــا ایــن اســت ایــن منطــق شــامل، بــر محوریــت 
کــه یــک اثــر، یــک موضــوع،  فعالیــت حــوزه طراحــی شــود 
و یــک فعالیــت دارد. اثــرش رشــد فــرد، جامعــه، و ســازمان 
اســت.  تبلیــغ  و  آمــوزش  پژوهــش،  فعالیتــش،  اســت. 
از  رفتارهاســت.  و  ارزش هــا  باورهــا،  فعالیــت  موضــوع  و 
کــه  ارتبــاط ایــن ســه دســته متغیــر بــه یــک الگــو می رســیم 
ــه آن نیســت و بحــث  ــال فرصــت پرداختــن ب در ایــن مج
گانــه بــه آن پرداخــت. کــه می تــوان جدا مبســوطی اســت 
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 الگــوی ارتباطــی فعالیت هــای 
ســه گانه حــوزه

ارتبــاط  طریــق  از  الگــو  ایــن 
بیــن ایــن عوامــل بــا یکدیگــر قابــل 
کــه  گفتگــو هســت، بــه ایــن شــکل 
گــر مــا یــک موضــوع فعــل، یــک  ا
ــرای حــوزه  ــر فعــل و یــک فعــل ب اث
علمیــه در نظــر بگیریــم، می توانیــم 
ارتبــاط  هــم  بــه  را  متغیرهــا  آن 
بنــا  بدهیــم. فعــل حــوزه علمیــه 
بــه الگــوی پیشــنهادی می توانــد 
تبلیــغ  و  آمــوزش  و  پژوهــش  از 
مرکــب باشــد؛ موضــوع فعــل حــوزه 

کام و  علمیــه یــا اخــاق اســت یــا ارزش هــا )باورهــا را علــم 
فلســفه بــه آن می پــردازد و تکالیــف عملــی و رفتــاری را نیــز 
علــم فقــه بــه آن می پــردازد(؛ و ثمــره یــا اثــر فعــل حــوزه نیــز 
قاعدتــًا بایــد یــا در فردســازی متولــد بشــود و حــوزه علمیــه 
و تربیت یافتــگان ایــن حــوزه قــدرت در پــرورش افــراد پیــدا 
کــه هــم قیــاس ملــی دارد هــم  کننــد، یــا در جامعه ســازی 
قیــاس فراملــی و یــا در ســازمان ها و نهادهــای اجتماعــی. 
ــه  ــه هــم ارتبــاط بدهیــم ب ــر ب گ ایــن ســه دســته متغیــر را ا
گــر این هــا  کردیــم یعنــی به عبارت دیگــر ا الگــو دســت پیــدا 
پژوهــش،  می شــود:  ایــن  معنایــش  بخوانیــم  هــم  بــا  را 
آمــوزش و تبلیــغ در موضــوع ارزش هــا، باورهــا و تکالیــف 
بــرای فردســازی، سازمان ســازی و جامعه ســازی. حــال 
بــرای  کــه  اســت  تعریفــی  آن  اســاس  بــر  کــه  الگــو  ایــن 
کردیــم را بــا هــم تطبیــق بدهیــم؛  حفظ ترمیــم و بالندگــی 
ــدام از الگــوی حفــظ، الگــوی  ــی بگوییــم در هرک ــه عبارت ب
گــر مــا چگونــه عمــل بکنیــم  ترمیــم و الگــوی بالندگــی ا
کنیــم  گــر چگونــه عمــل  کردیــم، ا قــدرت حفــظ را پیــدا 
بــه  کنیــم  کار  چــه  گــر  ا و  کردیــم  پیــدا  را  قدرت ترمیــم 
کردیــم. البتــه حفــظ، ترمیــم  مرحلــه بالندگــی دســت پیــدا 
و بالندگــی جــای یکدیگــر را نمی گیرنــد. یعنــی این گونــه 
کنیــم بایــد حــوزه فقــط  گــر بخواهیــم مترقــی فکــر  نیســت ا
بالندگــی داشــته باشــد، بلکــه بایــد حفــظ هــم داشــته 
ســنت  یــک  دار  میــراث  حــوزه  اینکــه  دلیــل  بــه  باشــد، 
کــه بایــد بــه نســل های بعــد  دانشــی غنــی و قــوی هســت 
منتقــل بشــود و از آن بهره بــرداری بشــود. بنابرایــن آنچــه 
آســیب ایجــاد می کنــد اینکــه مــا در مرحلــه حفــظ یــا حتــی 

ترمیــم بمانیــم و از مرحلــه بالندگــی 
ــویم. ــل ش غاف

بنــده  را  بحــث  ایــن  تفصیــل 
»تحلیــل  عنــوان  تحــت  کتابــی  در 
در  کــه  حــوزه«  برنامــه  موضوعــات 
در  و  کــردم،  نــگارش  هفتــاد  دهــه 
عنــوان  تحــت  کامل تــری  کتــاب 
روحانیــت  و  حــوزه  تحــول  »الگــوی 
گذشــته و حــال« آورده ام. بــه نظــرم بــا 
توجــه بــه اینکــه امــروز مرحلــه بالندگی 
نیــاز بیشــتر مــا هســت، ابتــدا و بیشــتر 
بــه آن می پــردازم. بنابرایــن بــر اســاس 
کــه زبــان  همیــن ســه دســته اوصافــی 
گــر بخواهیــم بــه ترتیــب مفهــوم بالندگــی را در این هــا  شــد، ا
ــه  ک ــوزه  ــل ح ــاف فع ــدم اول در اوص ــم؛ در ق تطبیــق بدهی
پژوهــش، آمــوزش و تبلیــغ اســت؛ ببینیــم کــه ایــن بالندگــی 
از موضــوع  اســت  بهتــر  یــا  پیــدا می کنــد،  معنایــی  چــه 
بیاییــم ســراغ فعــل، و از نتیجــه بیاییــم ســراغ موضــوع؛ 
یعنــی بیاییــم فردســازی، سازمان ســازی، جامعه ســازی را 
موردبحــث قــرار دهیــم. وقتــی صحبــت از یــک فــرد اســت، 
گرچــه فــرد اســت ولــی ایــن فــرد وقتــی در پیونــد بــا ســازمان  ا
و مجموعــه شــکل می گیــرد، مســئولیتی دارد. بنابرایــن 
وقتــی می گوییــم: فــرد، ســازمان و حتــی جامعــه، بــه یــک 
معنــا در همــه ایــن مراحــل فــرد اســت کــه دارد نقش آفرینــی 
می کنــد. بــا ایــن توضیــح وقتــی از ســازمان ســازی صحبــت 
می کنیــم، یعنــی می گوییــم جامعــه در درون خــودش یــک 
کــه از پیوندشــان بــا همدیگــر  ســلول ها و اجزایــی دارد، 
جامعــه را درســت می کننــد؛ و آن عبــارت اســت از نهادهــا 
و ســازمان ها. البتــه ســازمان هــم در اینجــا اعــم از نهــاد 
کلمــه بیــن ســازمان و نهــاد  ــه معنــای تخصصــی  اســت. ب
ــا  ــا اینج ــت منته ــم هس ــت ه ــد، و درس ــرق می گذارن ــم ف ه
کــه اینجــا از موضــع اجــزا و  ــا هــم می بینیــم. چرا هــر دو را ب

ســلول های جامعــه توجــه می کنیــم.

ــه فعالیت هــای دینــی و  ــگاه فــردی ب  ضعــف حــوزه: ن
مذهبــی در مقابــل نــگاه ســازمانی

کــه هنــوز هــم  یکــی از نواقــص پیشــینه حــوزه علمیــه 
مرتفــع نشــده، بــه حضــور دیــن در عرصــه سازمان ســازی 
کمتــر توجــه می شــود. بعــد از انقــاب، نیــاز  و جهادســازی 
ــه ســازمان ها  ک ــه اینهــا و تغییــرات بیشــتر شــده؛ اینکــه  ب

بالندگی  و  تــرمــیــم  حــفــظ،  تعبیر 
را بــنــده از ســخــنــان مــقــام معظم 
ــری در ســـخـــنـــرانـــی جــامــع  ــ ــب رهــ
که در فیضیه در سال 74  ایشان 
گرفتم.  انجام دادنــد، به عاریت 
که حوزه  ایشان تعبیری داشتند 
باید هم زمان سه وظیفه حفظ، 
تــرمــیــم و بــالــنــدگــی را عـــهـــده دار 

باشد.
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و  ســاختارها،  مدیریت هــا،  بشــوند،  بازمهندســی 
کنــد؛ لیکــن حــوزه علمیــه  ضوابــط و قوانیــن آن هــا تغییــر 
بایــد الگــوی دینــی و اســامی تغییــر ایــن ســازمان ها را 
کــه هنــوز نــداده اســت. البتــه ممکــن اســت  مــی داده، 
گرفتــه یــا  بگوییــد یــک بخشــی بــا دانشــگاه تفاهــم صــورت 
گــر  می گیــرد، بلــه مخالفتــی بــا ایــن نــدارم ولــی بهــر حــال ا
ــد مشــارکت  ــرده، حــوزه بای ــد مباشــرتی می ک دانشــگاه بای
کــه دینــی بــودن مدیریــت ســازمان  می کــرده، بدیــن معنــا 
کنــد. بنابرایــن حتی درجایی  و ســازوکارش را بیــان و ارائــه 
کــه مــا یــک ســازمان ها و نهادهــای انقابــی و مذهبــی 
سیاســی  عقیدتــی  ســازمان های  مثــل  دادیــم،  شــکل 
گــر  نیروهــای مســلح، یــا نهادهــای مقــام معظــم رهبــری؛ ا
آن هــا چگونــه  کنیــم مدیریــت ســازمان دهی در  ســؤال 
زیــر  دســتمان  همان جــا  می بینیــم  می افتــد،  اتفــاق 
ســنگ اســت و حــوزه علمیــه به عنــوان خاســتگاه دینــی، 
بنابرایــن  اســت.  نکــرده  بیــان  جهــت  ایــن  در  حرفــی 
کــه  به طــور مشــخص، روحانیــت به عنــوان یــک نهــادی 
دیگــری  نهــاد  دل  در  چــه  و  مســتقل  چــه  شــکل گرفته 
فعالیــت  می خواهــد  وقتــی  مســلح،  نیروهــای  مثــل 
تعریــف  روحانیتــی  و  دینــی  نهــاد  به عنــوان  را  خــودش 
فعالیــت  واحــد  و  مطالعــه  واحــد  کــه  می بینیــم  بکنــد، 
ــی  ــازمان. یعن ــه س ــتند و ن ــراد هس ــی آن اف ــی و مذهب دین
کارکنــان نیــز  حتــی در ســازمان مطبــوع خودشــان و بــه 
کــردن برنامه هــای  نــگاه فــردی دارنــد، و بــه دنبــال فراهــم 
ــازمانی  ــای س ــه برنامه ه ــتند ن ــان هس کارکن ــرای  ــردی ب ف

در راســتای اســامیت ســازمان.
سازمان ســازی،  دیگــر  الــزام 
بــدون  اســت.  جامعه ســازی 
وارد  نمی شــود  ســازمان دهی 
لــذا  شــد.  جامعه ســازی  عرصــه 
گــر  ا دیــن  بــه  نســبت  تلقی مــان 
نشــود  فــردی  حــوزه  بــه  محــدود 
و طبیعتــًا دیــن داری محــدود بــه 

بــود. نخواهــد  فــردی  پــرورش 

باالشــاعه  حضــور  لــزوم   
مســئولیت های  در  روحانیــت 

مدیریتــی و  اجتماعــی 
به ضــرورت  انقــاب  از  بعــد 
خالــی نبــودن مناصــب و خألیــی 

کار از دســتش برمی آمــد  کــس هــر  کــه ایجــاد شــده بــود، هــر 
خ بچرخــد و خللــی  کــه ایــن چــر می خواســت انجــام بدهــد 
در ایــن اتفــاق نیفتــد، و لــذا روحانیــت یــک عقب نشــینی 
ــری و  ــینی ظاه ــن عقب نش ــی از ای ــی بخش ــت، منته داش
کــردن مســئولیت های ظاهــری از روحانیــت بــه  گــذار  وا
کــه بــه اقتضــای شــرایط و زمــان  دیگــران طبیعــی بــود. چرا
علی الخصــوص  کــه  رفــت  کارهایــی  بــار  زیــر  روحانیــت 
کارهــا را انجام  کــه ایــن  خــودش هــم ترجیحــش ایــن نبــود 
دهــد. منتهــا ممکــن اســت بعضــی تلقی شــان ایــن باشــد 
کــه روحانیــت وظیفــه اصلــی خــودش را ایــن می دانســت 
عقب نشــینی  شــد  مجبــور  و  برنیامــد  آن  پــس  از  ولــی 
ــه ایــن تلقــی درســتی نیســت. روحانیــت وظیفــه  ک کنــد، 
ــور  کش ــر  ــد، وزی ــور باش کش ــر  ــه وزی ک ــود  ــن نب ــی اش ای اصل
لزومــی نــدارد روحانــی باشــد، غیرروحانــی نیــز می توانــد 
حجــم  نیســت  الزم  مثــًا  یــا  بدهــد،  انجــام  را  کار  ایــن 
باشــند.  روحانــی  مجلــس  نماینــدگان  کثریــت  ا و  زیــاد 
مســئولیت  از  فراتــر  توانایــی اش،  جهــت  بــه  روحانیــت 
بــود  ایــن  بــرای  ایــن  بــار می رفتنــد و  زیــر  روحانیتشــان 
ــد یــک  ــد. منتهــا حضــور روحانیــت بای کار زمیــن نمان ــه  ک
هدایتگــر  دانش آفریــِن  اعتباربخــِش  نرم افزارانــه  حضــور 
صحنــه  روی  خــودش  نیســت  الزم  بیانــی  بــه  باشــد. 
مســئول اقــدام باشــد، ولــی بایــد اســامیت نظــام را در 
کاری اســت  کنــد، ایــن  ســطوح مختلــف تضمیــن و تأمیــن 
کــردن  گــذار  وا قابــل  و  برنمی آیــد  روحانیــت  غیــر  از  کــه 
نیســت. و ایــن تأمیــن اســامیت و تضمیــن اســامیت بــه 
کــه مــا معتقدیــم  دلیــل ایــن اســت 
بعــد همــه  و  نظــام  بعــد  اســامیت 
همــه  قانون گــذاری،  فعالیت هــای 
تغییــرات  همــه  و  نصب هــا  و  عــزل 
بنـــــــابرایــــــن  اســــــــت،  ساخــــتاری 
روحانیــت بــه همیــن تناســب بایــد 
همــه  در  باالشــاعه  حضــور  یــک 
میدان هــا و عرصه هــا داشــته باشــد؛ 
بــه  لزومــًا  باالشــاعه،  حضــور  ولــی 
مســئولیت های  تصاحــب  معنــای 
کیفیــت  مدیریتــی نیســت. بنابرایــن 
اســت.  مســئله  روحانیــت،  حضــور 
نمی توانــد  جــا  هیــچ  در  روحانیــت 
نیســت،  مربــوط  مــن  بــه  بگویــد 

کــه ترمیم یافته اســت،  ــوزه ای  حـ
ــه  ــ ــن ــ حـــــــــــوزه ای اســـــــت کـــــه دام
دغــدغــه هــای علمی آن محدود 
ــل و  ــائـ ــسـ ــای مـ ــ ــه هـ ــ ــدغـ ــ ــه دغـ ــ بـ
گــذشــتــه نیست و  پــرســش هــای 
جدید  پرسش های  استقبال  به 
مـــی رود. حــال ایــن پرسش های 
ــد، نــاشــی از چــه هستند و  جــدی
خاستگاه درون حوزوی یا برون 
ــد بــحــث مستقلی  ــ ــوزوی دارن ــ ح

است.
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چــون بــه دیــن و دیــن داری و اقامــه اجتماعــی مربــوط 
بگویــد  بایــد  اسام شــناس  به عنــوان  روحانیــت  اســت. 
مســیر اســامیت ایــن اســت ایــن نیســت. روحانیــت بایــد 
کند. وقتی در مســائل اجتماعی  هدایتگری و پیشــگیری 
)چــه ســازمان چــه جامعــه( می آییــم، ایــن حضــور یــک 
کــه  کمرنگ تــر می شــود و ایــن بــه ایــن دلیــل اســت  مقــدار 
کــه بایــد ارتقــا  تلقی مــان از دیــن و دیــن داری به انــدازه ای 
کنــد، نکــرده اســت. بنابرایــن حــوزه علمیــه بایــد در  پیــدا 

اســامیت محتــوا هــم حضــور داشــته باشــد.

فــرد  پــرورش  قــدرت  هــم  مــا  پیشــنهادی  الگــوی   
جامعــه پــرورش  هــم  دارد، 

انقابــی  کــه حــوزه  اســت  ایــن صــورت  در  بنابرایــن 
در  منطــق،  ایــن  بــا  می کنــد.  پیــدا  ضــرورت  و  معنــا 
ــا طلبــه معمولــی  گرفتــه ت حــوزه علمیــه از مراجــع معظــم 
کمیتــی  نمی تواننــد خودشــان را نســبت بــه مســائل حا
مــا  کــه  الگویــی  ایــن  بنابرایــن  کننــد.  بی تفــاوت جلــوه 
ــر اســاس ایــن تفکــر و مبنــا، اســام  پیشــنهاد می کنیــم، ب
کــه  آموزه هایــی اســت  احــکام و مناســبات و  مجموعــه 
هــم قــدرت پــرورش فــرد را دارد هــم پــرورش جامعــه را. 
کــه بیــن فــرد و جامعــه وجــود دارد، هــم  ــا فهــم تفاوتــی  ب

فــرد می کنــد هــم جامعــه. سرپرســتی 
ســازی  ســازمان  بــه  مربــوط  الزامــات،  ایــن  خــوب 
کــه اســامیت ســازمان ها و نهادهــا  اســت؛ و بیــان شــد 

کنیــم. معنــی  را تأمیــن و تضمیــن 
اســت،  ســازی  جامعــه  آن  باالتــر 
جامعــه ســازی بــه خــاف ســازمان 
می بینــد؛  را  اجــزا  کــه  ســازی 
نگاهــش  دیگــر  می بینــد.  را  کل 
یــا  کــذا  سیاســی  ســازمان های 
کــذا  نهــاد  یــا  کــذا  خانــه  وزارت 
کل  مســئله اش  بلکــه  نیســت. 
اســت.  جامعــه  در  همبســتگی 
در  را  جامعــه  وقتــی  خصوصــًا 
می بینیــم.  جهانــی  مقیــاس 
کــه مبتنــی  یعنــی بنابرایــن اســت 
تفکــر  اســامی،  اندیشــه  بــر 
کنیــم. در  جهانی ســازی را دنبــال 
اینجــا مســئله تعامــل بین المللــی 
چگونــه  کــه  می شــود  ح  مطــر

الهام بخــش  و  جهانــی  نفــوذ  و  بســط  می توانــد  اســام 
کنــد. پیــدا 

بنابرایــن تــا اینجــا مرحلــه ای بــود بــر اســاس اینکــه 
بایــد  علمیــه  حــوزه  شــود،  بالندگــی  وارد  الگــو  آن  گــر  ا
تــا  کــه البتــه ایــن را  وارد چــه میدانــی شــود و چگونــه. 
کردیــم. آنچــه را بیــان داشــتیم، ســایه اش  حــدودی بیــان 
ــوده اتفــاق می افتــد.  کــه در حــوزه ب در دانــش رئیســه ای 
گــروه  ســه  در  را  حــوزوی  دانش هــای  مجموعــه  گــر  ا
کنیــم و دانش هــای دیگــری را به نوعــی ذیــل  دســته بندی 
پیش نیــاز  دانش هــای  به نوعــی  یــا  دهیــم؛  قــرار  این هــا 
کنیــم. مجموعــه  و مقدماتــی این هــا را طراحــی و تعبیــه 
گــروه قــرار دارد؛ یــا خروجــی  کــه در ســه  ایــن دانش هــا، 
کــه ایــن  آن پــرورش فــرد را پشــتیبانی و تأمیــن می کنــد 
مرحلــه حفــظ می شــود؛ یــا پــرورش جامعــه را عهــده دار 
اســت. مرحلــه حفــظ پژوهــش هــم دارد؛ وقتــی صحبــت 
مرحلــه  در  پژوهــش  می گوییــم  می کنیــم  پژوهــش  از 
را  یک چیزهایــی  فقــط  کــه  نیســت  این گونــه  و  حفــظ، 
بــه  احتیــاج  مــا  تبلیــغ می کنیــم.  یــا  آمــوزش می دهیــم 
حکمــت و فقــه حکومتــی و اجتماعــی داریــم. اینکــه هــر 
ــل  ــرم، دلی کار می ب ــه  ــی را ب ــی و حکومت ــر اجتماع دو تعبی
کــه  باشــد  روشــن  منظورمــان  اینکــه  بــرای  آن  و  دارد، 
بــر  جامعه ســازی  و  سازمان ســازی  همــان  منظورمــان 
کردیــم. بالندگــی در  کــه بیــان  اســاس توضیحــی هســت 
علمیــه  حــوزه  بــرای  میــدان  ایــن 
کــه بتوانــد یــک تکامــل  ایــن اســت 
دانشــی در خــودش ایجــاد بکنــد و 
جدیــد  مقیــاس  در  موضوعاتــی  بــه 
تــن بدهــد؛ در ســه حــوزه اخــاق و 
فلســفه و فقــه، بــه موضوعــات جدید 
تــن بدهــد و بــرای اینکــه بتوانــد وارد 
موضوعــات جدیــد بشــود، چه بســا 
الزم باشــد روش پژوهــش و منطــق 
بکنــد  متکامــل  را  خــودش  علمــی 
کامــل  تــا بتوانــد بــه دانش هــای آن 

دســت پیــدا بکنــد.

آمــوزش،  نامتناســب  ارتبــاط    
حــوزه در  پژوهــش  و  تبلیــغ 

در  تکامــل  ایــن  خــوب 
کام  و  اخــاق  و  فقــه  دانش هــای 

ــی بــیــن حـــوزه  ــاق ــی نــقــطــه ت ــت وق
ــســـت، مــا  ــیـ و بــــیــــرون حـــــــوزه نـ
همیشه نمره خوب به خودمان 
خودمان  به  همیشه  می دهیم، 
کــه ما  کــه بگوییم  حــق می دهیم 
کردیم و دیگران  کــار خــودمــان را 
گر  ا و  بدهند.  گــوش  بیایند  باید 
ــودش را از  کــه خــ ــوزه بــپــذیــرد  حــ
مــورد  پــاســخ گــویــی  منظر  همین 
که چه  گــری قــرار بدهد،  پرسش 
این  در  هستیم،  پاسخگو  میزان 
که مسئله بالندگی  صورت است 

و تحول جدی می شود.
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بــرای در فــرد ســازی و جامعــه ســازی و ســازمان ســازی 
پژوهــش،  تــوان  وقتــی  می افتــد؟  اتفــاق  موقــع  چــه 
یــک  بکنــد.  پیــدا  ارتقــا  تبلیــغ حــوزه علمیــه  و  آمــوزش 
)علی رغــم  مــا  موجــود  ســاختار  در  فی الجملــه  نقصــی 
تــاش ســالیان اخیــر( وجــود دارد و آن اینکــه اواًل حــوزه 
ــا  علمیــه آمــوزش محــور اســت، ثانیــًا رابطــه بیــن تبلیــغ ب
کــه  دروســی  آن  یعنــی  اســت،  ضعیفــی  رابطــه  آمــوزش 
طــاب مــا در آمــوزش فرامی گیرنــد غالبــًا بــرای مجتهــد 
شــدن  مجتهــد  قبــًا  اســت،  شــدن  فیلســوف  و  شــدن 
بــود حــاال فیلســوف شــدن هــم اضافــه شــده اســت، ولــی 
کــه می خواهیــم برویــم روی فرهنــگ عمومــی  در تبلیــغ 
ــات  ــات و روای ــه آی ــی ب ــم، احتیاج ــرف بزنی ــردم ح ــرای م ب
داریــم، احتیــاج بــه تفســیر قــرآن داریــم، احتیــاج بــه تاریــخ 
گفتــه  ــه ایــن چیزهــا نیــاز دارنــد. البتــه  داریــم، طلبه هــا ب
در  شــده  ســعی  جمعــی  دروس  به عنــوان  کــه  می شــود 
ــرای تبلیــغ  ــده بشــود و آنچــه نیــاز طــاب ب گنجان دروس 
کــردن هســت، وجــود دارد. ایــن رابطــه بیــن آمــوزش و 
ــا چیســت؟ در  ــا ایــن دو ت ــاال رابطــه پژوهــش ب ــغ، ح تبلی
ــًا  ج عمدت حوزه هــای ســنتی مــا پژوهــش در مقاطــع خــار
ج  خــار فقــه،  ج  خــار مقطــع  در  کــه  پیش بینی شــده 
ج هــای دیگــر پژوهــش محــور اســت، ولــی  فلســفه و خار
ــه  ک ــده  ــا باعــث ش ــی م ــام آموزش ــود نظ ــًا شــکل موج عم
آن هــم آمــوزش محــور شــده اســت. یعنــی می آییــم بــاز 
نظــرش  نائینــی  مرحــوم  می دهیــم،  آمــوزش  را  اقــوال 
ایــن اســت، مرحــوم آخونــد نظــرش ایــن اســت، اســتاد 
محتــرم نظــرش ایــن اســت. نمی خواهــم بگویــم جنبــه 
ــف،  ــوال مختل ــان اق ــا بی ــتاد ب ــون اس ــدارد، چ ــی ن پژوهش
ایــن نظرهــا را بیــان می کنــد؛ و را طلبــه تقویــت می کنــد 
کنــد و خــودش  بــرای اینکــه بتوانــد در اقــوال مختلــف غــور 
ــدام  ک کنــد،  کنــد، قــدرت تشــخیص پیــدا  را صاحب نظــر 
نظــر، صائب تــر اســت و... ولــی ایــن جنبــه آموزشــی آن 
کــرده اســت. لــذا طــرف بیســت ســال درس  بــاز غلبــه پیــدا 
بایــد  بنابرایــن  امــا مجتهــد نمی شــود.  مــی رود،  ج  خــار
ــه  ک ــم. حــاال  کنیــم و در نظــر بگیری ــرازی برایــش تعریــف  ت
ســالیان اخیــر بــه ایــن نقیصــه پــی بردیــم، ما بــرای مهارت 
کــه بــه ایــن مهــارت  پژوهشــی بــه طلبه هــا یــاد نمی دهیــم 
برســند. به نظــر می رســد از آن طــرف بــام افتادیــم، بــه ایــن 
کردیــم همــه طلبه هــا قــرار اســت پژوهشــگر  کــه فکــر  معنــا 
کــف و ســقفی برایــش  بشــوند. یعنــی به عبارت دیگــر یــک 

رهنمــون  ایــن  بــه  را  مــا  تجربــه  ایــن  نکردیــم.  تعریــف 
ــًا بایــد بــه ایــن ســمت برویــم، حداقــل  کــه قاعدت می کنــد 
ســاعت  نیــم  بتوانــد  اینکــه  بــرای  طلبــه  یــک  بگوییــم 
ــخنوری  ــارت س ــه مه ــارت اینک ــف عب ک ــد،  ــخنرانی بکن س
کــف پژوهــش هــم تعریــف  را داشــته باشــد. خــوب یــک 
کنیــم چهارتــا روش  کنیــم اشــکال نــدارد، ولــی اینکــه فکــر 
تحقیــق می گذاریــم همــه پژوهشــگر می شــوند، ایــن هــم 
کافــی نباشــد و ناقــص باشــد. بنابرایــن  تصــورش شــاید 
وقتــی می گوییــم بالندگــی در تبلیــغ یعنــی اینکــه تنــوع 
تبلیــغ  از  تبلیــغ؛  عرصه هــای  در  تنــوع  یــک  نیازهــا،  در 
گرفتــه تــا فضــای مجــازی و رســانه و هنــر.  چهــره بــه چهــره 
کــه تبلیــغ در هرکــدام از  ایــن تنــوع را بشناســیم و بدانیــم 
این هــا چــه الزاماتــی دارد. مجموعــه حــوزه علمیــه بایــد 
تنــوع  بنابرایــن  را پوشــش بدهــد.  مجموعــه میدان هــا 
جغرافیایــی  تنــوع  حتــی  میدان هــا،  تنــوع  موضوعــات، 
را بشناســد و بعــد برســد بــه اینکــه روش هــای تبلیــغ را 
چــه تکاملــی بایــد در آن ایجــاد بکنــد. همچنیــن تناســب 
بشناســد.  را  مختلــف  میدان هــای  ایــن  در  حضــور 
یک زمانــی ممکــن اســت فیلم نامه نویســی طلبه هــا معنــا 
گفتــه می شــد یعنــی  بــود و  نداشــت و شــاید خنــده دار 
چــه؛ ولــی االن بــه نظــر مــن یکــی از مهم تریــن عرصه هــای 
کتــاب  اســت.  فیلم نامه نویســی  روحانیــت  اثرگــذاری 
بــوده،  حــوزه  و  روحانیــت  ســنت  در  دیگــر  کــه  نوشــتن 
کتــاب را ایــن شــکلی بنویســی، یــک  خــوب به جــای اینکــه 
کــه یــک  مهارتــی یــاد بگیــر و در قالــب فیلم نامــه بنویــس، 
کارگــردان، ســرمایه گذار و یــا اهلــش پیــدا شــود و اســتفاده 
کــه  کنــد. بنابرایــن بالندگــی در ایــن عرصــه بــه ایــن اســت 
کنیــم  کامــل  مــا در تبلیــغ بتوانیــم موضوعــات و روش را 
و بــه همیــن نظــام در عرصــه آمــوزش و پژوهــش بتوانیــم 
کنیــم و درجــا  در موضوعــات و روش هــا روبه جلــو حرکــت 

نزنیــم.
درنهایــت اینکــه همــه حرف هــا مرهــون یــک جملــه 
بــه  احتیــاج  حــوزه  آیــا  باشــیم  پذیرفتــه  مــا  کــه  اســت، 
ایــن  گــر  ا نــه،  یــا  دارد  بالندگــی  امــکان  و  دارد  بالندگــی 
کردیــم بــه تفاهــم  کــه فهــم  کردیــم و بــه میزانــی  را فهــم 
رســیدیم، در ایــن صــورت دربــاره آن الزامــات، فکــر، ســؤال 

برایمــان درســت می شــود. تــازه  و موضــوع 


