علـت زندانـی شـدن یونـس پیامبر در شـكم

میدان اندیشه سـازی و فرهنگ سازی بایستگی

ماهـی اشـاره داشـتند :پیغمبری كـه عمری در

تحـول حوزه هـای علـوم دینی ایفا نمـود و چند

امـت خویـش زحمـت كشـید ،امـا خـدا در برابر

ویژه نامـه و ده هـا مقالـه را تقدیـم كـرد .چنـد

َ ّ ّ
ظـن أن لـن
از هدایـت مـردم بـود می فرمایـد« :ف
ّن َ
لیـه» (انبیـاء ،آیـه )87خیـال كـرد بـر او
قـد َر ع ِ
ِ
یك حركت فردی كه ناشـی از خسـتگی و یأس

سـخت نخواهیم گرفت .خداوند سـخت گرفت

تاكنـون سـخن ها و نوشـته های بسـیاری در بایسـتگی و چگونگـی «تحـول
حوزه هـای علـوم دینـی» و بـه سامان سـازی و به روزشـدن شـیوه های انجام
بهینه رسـالت عصری حوزویان گفته شـده اسـت .دو راهبر انقالب اسلامی
نیز چون نشـاط و شـكوفایی و راسـت روی انقالب اسلامی را در نشـاط علمی
و شـكوفایی فكـری و جهـاد و اجتهاد عملی روحانیت می دانسـته اند و جدایی
سردبیر ـ عبدالرضا ایزدپناه

حوزه هـای علـوم دینـی را از انقلاب مخاطره آمیـز بـرای بـرای هـر دو نهـاد
دیدند .در هر فرصتی چگونگی تكلیفبانی روحانیان را برابر انقالب اسلامی
بـا حوزویـان در میان نهادند ،منشـور روحانیت بنیاد گذار جمهوری اسلامی
و سـخنان راهبردسـاز و پیشـروانه رهبر كنونی انقالب ،سـرمایه بسـیار بزرگی
برای انجام بهینه رسـالت حوزویان در پاسـداری از انقالب اسلامی و ساختن
حـوزه ای در تـراز انقلاب اسلامی و مهدوی اسـت هـر دو راهبـر ،گرانی گاه
سرنوشـتی حوزه هـای انقالب اسلامی و توان مندسـازی
سخنان شـان ،هـم
ِ

حوزویـان بـرای پشـتیبانی سـودمند از آرمان هـای انقلاب و راست اندیشـی
و راسـت روی آن اسـت .امـام خمینـی فرمودنـد« :اگـر انقلاب اسلامی
شكسـت بخورد اسلام برای سـال ها سـر بلنـد نمی كند».

مـاه پیـش با همكاران دانشـور مجله پیشـنهاد
دادم ،كـه خـوب اسـت« ،تحول حـوزه» را با نگاه
بـه نیازه هـای امـروزی بشـر در جوامع اسلامی
و جمهـوری اسلامی و دگرگونـی فرهنگـی و

و آن مجـازات كذایـی (زنـدان در شـكم ماهـی)

اجتماعـی جدیـد ،بار دیگر به گفت وگو بگذاریم

رخ داد .امـروز نیـز حجـت برای تمامی نهادهای

و شـماره ای از مجلـه را ویـژه آن قـرار دهیـم،

تصمیم گیـر و نهادهـای علمـی و تبلیغـی

خوش آن كه با اسـتقبال فاضالن روشـن اندیش

حوزه هـای علـوم دینـی و حتـی بـر یكایـك

و دغدغـه دار فـردای حـوزه روبه رو شـدیم و یك

روحانیـت تمـام اسـت .كوتاهـی در تقویـت و

شـماره به سـه شـماره بر نشسـت .انگاره مان از

به روزرسـانی نرم افـزار انقلاب اسلامی موجب

ایـن گفت وگوهـا ایـن بـود كـه بیشـتر بـا نـگاه

غضـب و عـذاب الهـی می باشـد.

بـه ناكامی هـای حـوزه و گونـه نقش گذاری اش

براین اساس نگرانی برای حال حوزه و دغدغه

در انجـام بهینـه رسـالت عصری اش به ریشـه و

چگونگـی فـردای آن سـخن همیشـگی اسـت.

كلیـد تحـول برسـیم .پرسـش هایی در ذهنمان

خوش بختانه در زمینه زیرسـاخت و تشـكیالت

برجسـته شـد ،چهل سـال از انقلاب اسلامی

نظامـی هم سـو بـا انجـام وظیفـه پشـتیبانی
و
ِ

كـه خاسـتگاه آن حوزه هـای علـوم دینی باشـد

نرم افـزاری از نظـام اسلامی حركت هـای

سـپری شـده اسـت ،آیـا حوزویـان در انجـام

درخشـان و رو بـه جلـو انجـام گرفتـه اسـت.

بهینـه رسـالت نقش گـذاری اش در راسـتای

چشـم انداز فرداهـای حوزه ،برنامه بیست سـاله

تأمیـن علمـی ،نظـری و پشـتیبانی تئوریـک و

و هم اكنـون برنامـه پنج سـاله حوزه هـای علوم

نرم افـزاری از انقلاب اسلامی ،سـربلنداند؟

دینـی بـا نگاهـی جهانی اندیـش و تمدن سـاز

در ایـن چهل سـال صدهـا پرسـش فـراروی

آمـاده شـده اسـت .اما شـتاب تحـوالت جهانی

حجت االسلام ها و آیت اهلل هـا قـرار گرفـت و

و دگرگونـی در مناسـبات و زندگـی بشـر بسـیار

ده هـا نیـاز بـرای نظـام پیـش آمد و بـه حوزه ها

اسـت و هنـوز حوزه هـا نتوانسـته اند خودشـان

بـرای پاسـخ عرضـه شـد و بسـیاری از ایـن

را بـا ایـن شـتاب نرم افـزاری و سـخت افزاری

پرسـش ها بـدون پاسـخ در ذهـن نسـل جدیـد

همـراه كنند.

و رو بـه جلـو ایـران و انقلاب بدون پاسـخ جای

شماره هشتم و نهم

خطـاب بـه فضلا و طلاب درسـش ،در تحلیـل

ایـن مهـم را پـی گرفـت و نقـش نخسـتین را در
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«مجلـه حـوزه» از پـگاه انقالب (سـال )1362

5

6

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

اشـكال و شـبهه بـروز نمـوده اسـت و بسـیاری

منطـق ارسـطویی و تفکـر طولـی وز می کنیـم و

داشـته اند ،پـر بهـره می گرفتیـم و در سایه سـار

از ایـن شـبهه و پرسـش ها بـه میـز جامعـه

در طراحـی نظامـات اجتماعـی و زندگـی دینـی

اندیشـه و رهنمودهـای گام بـه گام رهبـر فرزانه

اندیـش ورز و رسـانه های مـا بیپاسـخ مانـده

قالب هـای اندیشـه ورزانه ذهنـی را بـه میـدان

انقالب مـان ،آیت اهلل خامنـه ای ،جلو می رفتیم

واقعیت هـای انکارناشـدنی و فطرت پذیر قرآنی

اسـت؟ هنـوز كه هنوز اسـت ،پـول و بانک داری

گشـودن دشـواری های عینـی می آوریـم ،بـا

در اندیشـه ها و گفته ها و رهنمودهای رهبری،

نازل شـده اسـت و مهم تر ما هم این قرآن را با

كـه در میـدان زندگـی اسلامی و ایمانـی مـا

این کـه بایسـته می نمـود کـه پـس از انقلاب

راهبردهـای راه گشـا و اجراپذیـر و کارایی اسـت

توجـه و واقعیـات و رخ دادهـا و پدیده ها عینی

پرنمـود اسـت و اگـر ربـا بینجامـد ،جنـگ بـا

بـه دامـن قـرآن و اهل بیـت چنـگ زنیـم و

کـه می شـود بنـا و مبنـا و سـکوی گفت وگوهـا

و سـنت های واقعـی نـازل کردیـم .مهندسـی

خـدا بـه شـمار مـی رود ،ناگشـوده مانده اسـت.

قـرآن و گفته هـا و سـیرت عتـرت را قبلـه گاه و

و نظام سـازی های رو بـه جلـو و تـراز باشـند،

فرهنگـی و تدویـن نظامـات بـه ویـژه نظـام

در سـبک زندگـی و چگونگـی برخـورد بـا زندگی

تحـول اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصادی خویش

همـو کـه جامعـه علمـی و فرهنگـی کشـور را از

اندیشـگی بـدون پاس داشـت ایـن اصـل ناکام

مـدرن و مدرنیتـه هم چنـان در خـم یـک كوچه

می کردیـم آن هـم نـه با عینک منطق و فلسـفه

کوچک اندیشـی بـه جهانی اندیشـی فراخواند و

اسـت .در نظام اندیشـه ای قرآن ،معیار و محک

مانده ایـم .مـا باره هـا در «مجلـه كاوشـی نـو در

ارسـطویی و راه حل هـای فردی اندیشـانه ،بلکـه

از اندیشـه گردی درون مذهبـی و بسندسـازی

حق و باطل نفع و سـودی مردم و جامعه اسـت

فقـه» و «فقه اهل بیت ،»پول و پرسـش های

در کارسـاز هم افزایی با دسـت آوردهای بشـری

بـه منابـع و داده هـای درون حـوزوی ،بـه

ّ
جـدی در سـاحت اقتصـاد بانـک داری و حـوزه

در معمـاری نظامـات اسلامی و سـبک زندگی

حرکـت اندیشـه ورزی در قلمـروی تمـدن

هنـر و موسـیقی مطـرح كردیم تـا فقه پژوهان،

تـراز دینـی در آسـتان قـرآن و نهجالبالغـه و

جهانـی مهـدوی فراخوانـد .خوش بختانه امروز

اندیشـه ورزی نماینـد و فقیهـان نظـام پولـی و

ده هـا جوامـع حدیثـی و روایـی زانـو می زدیـم

سـازمان های حـوزوی و رسـانه های حوزویـان

بانكـی پویـا و اسلامی برگرفته از متون و منابع

و شـیوه اندیشـه ورزی و رویکردهـای جهـاد

کار پژوهـش و آموزش شـان را تمـدن مهـدوی

معنـای خویـش را دارد کـه از
وحیانـی گسـتره
ِ
ذر تـا دنیـا بـه عنوان و آخـرت را می گیرد.
عالـم ّ

اسلامی را بنویسـند.

و تلاش علمـی را می آموختیـم بـا رویکـرد

قرار دادند ،بایستگی تمدن  ،زایای تفکر و شیوه

در قـرآن عبـرت از تاریـخ به ویـژه سـیرت انبیـا

و در میـدان هنـر هـم تكلیـف دیـن داران

سازمندسـازی زندگـی دینـی مـردم و سـاخت

اندیشـه ورزانه در قامـت تمـدن جهانی مهدوی

و اقـوام آن هـا و سـنت های حاکـم بـر هسـتی

را روشـن كننـد و مجلـس و شـورای نگهبـان

جامعـه تـراز و طیّ ـب اسلامی از قرآن و سـیرت

اسـت ،تمدنی که در صدر اسلام ،جهان را تکان

و طبیعـت کـه از عهـد السـت تـا لقـای خـدا را

ایـن طرح هـا و داده هـای اندیشـوران حـوزوی

و سـخن اهل بیـت و میـراث گران سـنگ و

داد و بنـای تمـدن را ریخـت که خوبی های همه

می گیـرد .مبنایـش پیمـان السـت ،پذیـرش

را رسـمی و قانونـی نماینـد ،گرچـه گام هایـی

مصلحـان حـوزوی کـه همراه با رفتن خودشـان

دسـت آوردهای خـوب جهـان از آن مکتـب و

ربوبیـت حـق اسـت و فرجـام آن لقـای خـدای

و ایـن نفـع و سـود اسـت کـه مانـدگار می باشـد:
َ
ََ ُ ُ
َ َ
َ ّ َ َ ُ
ذلـك
رض ك ِ
«و امـا ماینفـع َالنـاس فیمكـث ِف اال ِ
َ
َ
ضر ُب اهلل االمثـال» (رعـد ،آیـه )17نفـی در اندیشـه
ی ِ

برداشـته شـد و تک تالش هایـی مخلصانـه

در گوشـه کتاب خانه هـا فرامـوش شـده بودنـد،

تمدن خوب رو اسـت .تمدن صدر اسلام وام دار

انجـام گرفـت ولـی هم چنـان مسـائلی چونـان

بهـره می گرفتیـم .در روزگار کنونـی بایسـت از

قرآن و سـیرت و راهبری رسـول اکرم اسـت.

پـول و بانـک داری ناگشـوده مانـد و جامعـه

نوشـته ها و تالش هـای علمـی و فکـری شـهید

تـا قـرآن را بـه «صحنـه» نیاوریـم و شـیوه های

املل ُ
الی َ
ـک َ
«لن ُ
واحـد قهـار می باشـد کـهَ ِ :
ـوم
َّ
ِهلِل َ
ـار» (غافـر ،آیـه )16ایـن کرانـه تمـدن
الو ِ
احـد القه ِ
مهـدوی اسـت ،طراحـی جامعـه ای کـه منتظـر

بانكـی مـا بـا نزول و ربا دسـت به گریبان اسـت

صـدر به ویژه منطق اسـتقرا ،طرح خالفت قرآن،

اندیشـه ورزی و مبنـا و منطـق تفکـر حـوزوی

واقعـه تمـدن مهـدوی باشـد ،تهیـه نرم افزاری

و در بخـش هنـر و تعییـن مرزهـای حلال و

اقتصادنـا و مجتمعَ نـا و نیـز از اندیشـه های

بـا توجـه بـه پرسـش های نوپیـدا و داده هـای

زندگی سـاز و جامعه پـردازی بـا ایـن قلمـرو و

حـرام آن ،كاری راه گشـاه انجـام نیافـت .در

معمار قانون اساسـی کشـور شـهید بهشـتی که

فرهنـگ و دانـش جدید طراحی نکنیم .رسـیدن

کرانـه بـه سـوی بی کرانـه اسـت و برنامه هایـی

گفت وگوها و اندیشـه ورزی ها به این رسـیدیم

هم اسلامی اسـت و هم پیشروانه بهره جست.

بـه تمدن مهـدوی درازدامن خواهد شـد .وقتی

کـه در هـر دو زندگـی بشـر را خوش بخت سـازد.

کـه ریشـه نازایـی کار و ناکارآمـدی تالش هـای

به ویـژه رهنمودهـای امـام خمینـی و

بـه قـرآن نگاه می کنیم اندیشـه الهی شـبکه ای

قـرآن و اهل بیـت بـرای رسـیدن به تمدن

حوزویان در منطق تفکر و شـیوه اندیشـه ورزی

نـگاه بلنـد آن بزرگـوار و راه گشـایی کـه در فقه و

و هم افـزای چنـد سـویه اسـت ،فـرد را در جمـع

و جامعـه عـدل مهـدوی همراه و جهت رسـیدن
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خـوش كـرد و امـروز ایـن پرسـش ها در قالـب

حوزه هاسـت .مـا هم چنـان تنهـا بـر سـکوی

احـکام اجتماعـی ،سیاسـی و اقتصادی اسلام

او را می سـازد ،قـرآن کریـم خود گویـد«َ :و ب َ
احل ّق
ِ
ّ َََ
َ َ ُ
انزلنـاه َو ِباحلـق نـز ل» (اسـراء ،آیـه  )105براسـاس

شماره هشتم و نهم

را در تاریـخ هسـتی می بینـد و ایمـان و اخلاق
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سرنوشـت اقـوام آنـان و سـنت های طبیعـت

مگـس ،مورچـه ،پشـه ،گاو ،شـتر ،سـگ و االغ

را اسـاس انسان سـازی و جامعه پـردازی قـرار

تـا کهکشـان ها ،سـتارگان ،مـاه ،خورشـید ،باد،

صـراط مسـتقیم از ضمیـر «نـا» بهـره برده شـد:

می دهد و سـعادت انسـان را در به هنگام سازی

باران و آفرینش آسـمان ها و زمین و آینده دنیا

الص َ
َ
َ
عب ُ
ـراط
ـد َو
ایـاک َنسـ َتع ِین إهدِ َنـا ّ
«ایـاک َن ُ

تالش هـای تکاملـی اش بـا سـنت های حاکـم

و انسـان و چگونگـی آن سـرای دیگـر ،آیـا شـده

المسـ َتق ِیم» کـه نمود همان تفکر سیسـتمی و
ُ

بـر هسـتی و طبیعـت می دانـد .وقتـی کـه

اسـت حوزویان در برنامه ریزی تعلیمی آموزش

باالتر از آن «شـبکه ای» حاکم بر هسـتی اسـت.

می خواهـد از راه درسـت و چگونگـی پـرورش

و پرورش چشم و فکرشان را از قواعد تجریدی به

پژوهش گـران دینـی و فاضلان حـوزوی

انسـان و بایسـتگی تزکیه و پاک سـازی جان و

سـوی پدیده های ریزودرشـت طبیعی بگشایند

روان از سـیاهی های فرودیـن و زمین گیرانـه،

و از راز و رمـز آفرینـش آن هـا و کارکردشـان

سـخن بگوید به اهمیت اندیشـیدن در خورشید

در ایـن نظـام هسـتی بـرای رشـد و سـازندگی

و ماه و آسـمان و زمین و شـب و روز و معرفت

خویـش و سـاختن جامعـه برمـدار سـنت های

و طراحـان و مدیـران حوزه هـای علـوم دینـی
براسـاس جهان بینـی و نگـره قـرآن تـا بـر مـدار
سـنن الهـی حرکت هـای علمـی و برنامه ریـزی
و مدیریـت خـود را سـازمند نکننـد ،نمی تواننـد
در شـاه رای تمـدن مهـدوی حرکـت نماینـد.

ُ
َ
َ
«ف َ
اهل َمهـا ف ُج َورهـا َو ت َقواهـا»
این هـا می فرمایـد:

مزرعـه انسـان اسـت را گیرنـد .تک نوشـته ها و

(شـمس ،آیه )8پلیدی ها را به او شناسـاندم و راه

مفسـرانی بـه این مهـم پرداخته انـد ،ولی آن ها

و طولـی ،ندیـدن و بهـره نگرفتـن از جنـود الهی

تقوا را برایش برنمودیم .انسـان برای رسـیدن به

هـم یـک سـاحتی و بـدون رویکـرد بهره گیرانـه

موهبت هـای آزادی و رسـتگاری بایسـت جـان

بـرای سـاختن زندگـی و جامعـه طیّ ـب اسـت.

مانند فطرت ،عقل ،نفس ،قلب ،روح و مشکات

نفـس توجـه می دهـد و پس از سـوگند به همه

حاکـم بـر طبیعـت کـه مهـد و تجارت خانـه و

َ َ
از آلوده شـدن بـه بدی هـا بپیرایـد« :قـد افل َـح َمن
ََ
َ َ
َ
زکاهـا َو قـد خ َابـه َمـن دسـاها» (همان ،آیه )10ولی اگر

سـاختن زندگـی و رفتار جاودانـه اش می خواند

آلودگی هـا جانـش را فراگیـرد زندگـی اش تبـا و

بـه زندگـی انسـان شـبکه ای می نگـرد .منطـق

بدفرجـام خواهـد بود.

تفکـر قـرآن ،انسـان و جامعـه و روابـط آن را در

را بـا شست وشـو از پلیدی هـا و یـا جلوگیـری

قـرآن همان گونـه کـه قواعـد هدایتـش
را برجاودانگـی انسـان نهـاده اسـت و او را بـه

سـوگند خداونـد بـه پدیده هـای آفرینـش

بسـتر خالفـت انسـان بـر زمیـن با رویکـردی به

آموزه هـای ویـژه دارد ،خداونـد بیهـوده قسـم

درازای ابدیـت و در یـک شـبکه بـه هم پیوسـته

نمی خـورد ،قسـم های خداونـد در راسـتای

در چهـار رابطـه خـدا ،طبیعـت ،هم نـوع و نفس

همـان هدایـت وحیانـی و بیرون آمـدن از

و داشـته های خـدادادی اش می نگرد و هدایت

تاریکی هـا بـه نـور خوش زندگی گـوارا و خوش

و تعلیـم و اخلاق و جامعـه و عبـادات را در

فرجـام اسـت .قـرآن برای اندیشـه ورزی ما را به

ایـن پهنـه بـر پهنـاور و دور انتهـا و پـرراز و رمـز

مطالعـه عینـی و تجربـی در طبیعـت و نظـام

می بیند .این اسـت راز و رمز ضمیر «نا و نحن»

هسـتی فرامی خواند حتـی تفکر در ریزپدیده ها

در خطابـات قـرآن:

ّ َ َ ُ َ َ
ـدر» و:
«اناانزلنـاه ِف لیله  الق ِ

طرح هـای یک سـونگارانه ،نگاه هـای یک جانبه

کـه «الیعلـم ّال ُ

هـو» و از توانایی هـای خـدادادی

نـور آسـمان ها و زمیـن ،هم سـنگ ویژگی هـا و
مقتضیات تمدن مهدوی نخواهد بود .نخسـت
باید قواعد تمدن مهدوی را که قرآن نشان داده
اسـت بشناسـیم ،تا بتوانیم حـوزه علمیه ای در
تـراز رسـیدن بـه تمـدن و حکومـت قائـم را
بسا زیم.
برهمیـن اسـاس در دهـه شـصت در همین
«مجلـه حـوزه» گفتیـم ،حـوزه نیازمنـد تحـول
عظیـم زیربنایـی و سیسـتمی اسـت و هـر چـه
زودتـر بـرای انجـام نقش خود در یاری رسـاندن
بـه انقلاب بایسـت نظامـی در تـراز انقلاب
اسلامی و نظمـی معقـول و خردپذیـر در همـه
الیه هایـش پیـدا کنـد و از مدیریتـی جهان نگر،
هوشـمند کـه هـم دنیـا را بشناسـد و هـم

سـنگینی کـه امـروز روحانیـت بایسـت انجـام
دهـد آشـنا باشـد .و هـم مشـورت پذیر بـوده و
از نـگاه و نظـر خدمت گیرنـدگان و اندیشـورزان
بهـره بـرد .تـا بتوانـد آینده نگرانه و همه سـونگر،
سیاسـت گذاری ،مدیریـت و برنامه ریـزی کنـد.
خدایی را سـپاس که امروز حوزه های علمیه
با مدیریتی هوشـمند ،باتجربه ،جهان شـناس و
انقالبـی روبـه رو هسـتیم ،ولی بایسـته اسـت،
افـزون بـه تحـول قالبـی تحـول قلبـی و تربیتی
ایجـاد شـود و افزون بـر روش های نو ،مدیریتی
بـر روش هـای نوینـی در منطـق اندیشـه و
روش اندیشـه ،پایوری گـردد ،زیـرا اگـر حوزههـا
در شـیوه های علمـی پژوهشـی ،اندیشـگی،
تبلیغـی و گونـه تفکـر عصـری پیشـرو نشـود،
نخواهنـد توانسـت در هدایـت یک نسـل امروز،
پیشـروانه عمـل کنـد .بایسـت طـرح تحـول
محتوایی واقع بینانه که پا در سـنت دارد و سـر
بـه سـپهر آینده پژوهانـه ،می سـاید پی ریخت تا
مدیریـت در ایسـتگاه شـکل و قالـب بـاز نمانـد
و ایـن شـکل و قالـب نـوع مدیریـت علمـی بـا
محتواهای بلند دانشـی ،روشـی و سـازندگی در
رفتـار و زیسـت و ارتباطـات و بهره برداری بهینه
از فرصت هـا و ظرفیت هـا موفـق بـه اسـتقرار
حـوزوی جهانی اندیـش ،آینده نگـر شـود کـه به
سـوی تمـدن انسان سـاز و جهانـی مهـدوی بال
و پـر بگشـاید.
در این صورت است که حوزه های علمیه
می توانند در فرق تارهای نامرئی و مرئی عصر
رسانه و ارتباطات و رسومات کهن اندیش پا

شماره هشتم و نهم

قـرآن عبـرت از تاریـخ به ویـژه سـیرت انبیـا و

در هدایـت مـردم از آن هـا بهـره می گیـرد از

حتـی در توحیـد فعلـی و عبـادی و راه یافتن به

روحانیـت و میـراث حـوزوی را و هـم با وظایف

پاییز و زمستان 1398

بـه حکومـت مهـدوی را بـه مـا نشـان داده انـد.

را دسـتور می دهد و برای اثبات سـخن خویش

ّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ
الذ ْك َر َو إ ّنا َل ُه َل ِاف ُظ َ
ون» (حجر ،آیه،)9
ِ«إنا نن نزلنا ِ ِ

9

10

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

زمینه افزون بر مدرسان از ده ها دانش آموخته

بلاغ اسـت بـا تـو می گویـم ،خـواه از سـخنم

آمده اسـت و چه مسـئله هایی که در کار آن بود

انقلاب در حـوزه بـرای انقالبی شـدن حـوزه

درون حوزه که از مدرسان به شمار نمی آیند و

پندگیـر خـواه ملال ،بلکـه بایسـت کـه پـای

از اهمیـت افتاده اسـت .هادیـان جامعه هرروز

برنمـود و در ایـن شـماره نیز به پاس داشـت یاد

برون حوزوی که در سلک روحانیت نمی باشند،

دردل مـردم بنشـینند گـوش باشـند و رخ دادها

بایـد نو شـوند و نوبیندیشـند و نـو حرکت کنند.

حضـور رهبـر عزیـز و فرزانـه و نشسـت با مراجع

بایست بهره برد و در پیشبرد تحول حوزه و

را ریشـه یابی کننـد درد را بشناسـید و درمـان

این هـا و شـماری از ضرورت هـا و بایسـته ها

و عالمـان و فاضلان و طلاب و گفت و گـو در

ساختار نظامات آن نقش داد  .این مهم

کننـد ،منتظـر نماننـد کـه مـردم به سـراغ آن ها

مـا را بـر آن داشـت تـا بـرای چندمین بـار بـه

نیازهـای پیـش  روی حوزه هـا و رسـالت جهانی

مدیریت حوزه را در نیازشناسی و بهره برداری

بیاینـد ،آن هـا بـه سـراغ مردم برونـد و پیامبران

مناسـبت سـفر پرچم دار مکتـب اهل بیت به

روحانیـون شـیعه و فرصت هـا و تهدید هـا

از ابزارها و روش های نو و تهدیدهای پیش رو

دوار بطبـه باشـند .در ایـن دوران کـه مـا
طیـب ّ

حوزه قم و پاس رهنمودهای راه گشـا و پربهای

فـراروی روحانیـت و انقلاب گـپ و گفته هایی

یاری می رساند که در نقش حوزه های جعفری

حاکمیـت انقلاب اسلامی مذهب با معیشـت

آن فرزانـه بـه «تحـول در حـوزه» بیندیشـیم،

داشـتند و در فیضیـه رهنمودهـای افق گشـا

مـردم گـره خورده اسـت روحانیان در هر مقامی

گرچـه ایشـان در ایـن عصـر پرشـتاب پـس از

فـراروی مدیریـت حوزه هـای علمیـه و عالمـان

مناسـبت در خانـه بنشـیند و منتظـر آمـدن

آن سـفر ،دیگـر تحـول را هـم قامـت نیازهـای

دل سـوز و مسـئولیت بـان نهادنـد .امیـد اسـت

مریـدان و دوست بوسـی باشـند بلکـه بایسـت

نوپدیـد ندیدنـد و از حـوزه انقالبـی سـخن بـه

کـه بـه یـاری خداونـد در آینـده شـمارگانی را به

عین هدایت است و هرکه خود را از اندیشه های

خـود آن هـا به دست بوسـی محرومان و مردمی

میـان آوردنـد که خوش بختانـه برخی نهادهای

نقـد منطـق تفکـر کنونـی حـوزه و چنـد و چـون

دیگران بی نیاز بیند به مخاطره و دردسر افتد».

که داشـته خودشـان برای یاری دین خدا جهاد

حـوزوی ،اسـتقبال کردنـد .نشسـت ها و ویـژه

و شـیوه تدویـن منطـق تفکـر شـبکه ای ـ قرآنی

یکی از راه ها این است که امروز که نهادها

کـرده و شـهید دادنـد شـیوه هدایـت انبیـا تنها

نامه هـا و گفت وگوهـای راه گشـا انجـام گرفت

حـوزه بپردازیـم و با بهره وری از میراث بزرگان و

در حوزه استقرار پیدا کرده همه اندیشوران و

گفت وگـو نبـود ،بلکـه همراهـی و همگامـی بـا

و مدیریت هوشـمند و بیدار و دانشـور حوزه نیز

مصلحـان حـوزه و روحانیـت راهی نـو را از قرآن

فاضالن خوش اندیش بر توفیق مندی مدیران

مـردم اسـت ،شـناخت و رعایـت اسـتعدادها و

از آن رهنمودهـا و ایـن داده هـا بهـره گرفتنـد و

و حدیـث و سـیره بـرای انجام رسـالت عصری و

حوزه اجماع کنند و مدیران هم با گشاده دلی

واقعیت هاسـت دل سـوزی و ایثـار و محبـت

بـا تشـکیل اندیشـکده و مرکـز مطالعـات حوزه

روزآمـد حوزویـان بجوییـم ،إنشـاءاهلل.

درهای گفت وگوهای انتقادی را بر روی نخبگان

اسـت حضـور طبیبانه در همـه الیه های زندگی

و روحانیـت و تشـکیل کمیته هـای گوناگـون

در همه زمینه ها باز کنند و به استقبال ایده های

مردم اسـت طبابتی پویا ،کارا و مراقبت دائم از

پـاس مـی دارند.

راه گشا بروند همان گونه که اشاره کردم.

سلامت ایمانی ،اخالقی و معنوی و معیشـتی

امام صادق در این زمینه فرمود« :اإلستشار
َ َ
َ
َ
َ َ
عی اهلدایه و قد خاطر من استغین ِب َرأیه»؛ (الحیاة،
ج ،1ص)165

نظرخواستن و مشورت با دیگران

امـروز کار حوزه هـا بسـیار سـنگین اسـت

جامعـه امـام مؤمنـان فرمـود« :الفقـر سـواد
وجهین» تنگـی معیشـت روسـیاهی دو سـرا

و روش پدیـد آیـد و تحـول و كمـال در محتـوا

را همـراه دارد و ابـوذر فرمـود« :فقـر و سـختی

انجـام گیـرد و ایـن دگرگونـی از منطق اندیشـه

معیشـت از یـک در کـه وارد شـود ایمـان از در

تـا روش اندیشـه تا نوع نگاه بـا تغییر رویکردها

دیگـر آن بیـرون مـی رود ».عالـم وظیفه بان هر

را فراگیـرد.

بامداد و پگاه بایست هم کار خودش را بسنجد

زایمانی سـخت بایسـته است تا زایش در محتوا

حوزه امروز رسـالتش هم علمی اسـت و هم

و از چنـد و چـون و انـدازه اثـر و پیشـرانی اش

عملـی هـم امر اندیشـگی هـم تبلیغی و عرفی.

بازخـورد بگیـرد و ببینـد جامعـه او جهـان او

شماره هشتم و نهم

معنویت صاحب امر فرازمند گردند و در این

حوزه هـا نمی تواننـد بگوینـد مـن آنچـه شـرط

حـال و روزی اسـت چـه رخ دادهـای نوعی پدید

انقالبـی ویـژه کـرد و الیه هایـی از بایسـتگی

پاییز و زمستان 1398

نهاده و به سوی حکومت عدل و انسانیت و

امـروز کـه حاکمیـت بـا انقالب اسلامی اسـت

میـدان عملیـات و کار و مسـئولیت او در چـه

«مجلـه حـوزه» نیـز شـماره ای را بـه حـوزه
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