در حـوزه علمیـه نجـف و سـایر
حوزه هـا و حـوزه علمیـه قـم در
دوران معاصـر ،دغدغـه بسـیاری
اسـت و گریزی از آن نیسـت .راز
ایـن مسـئله هـم تغییـر ،تحـول
ّ
مـادی اسـت
و تتبـع در جهـان
و هیچ یـک از شـئون ایـن عالـم
نیـز خـارج از دایـره ایـن قاعده و

کـه در ادامـه بـه آن هـا اشـاره
می شـود:

اصالـت اخالق و تربیت معنوی
به مثابه اصل حاکم
بـا توجـه به اهـداف و جایگاه
معنـوی روحانیـت و بـا توجه به
این که پیام اصلی اسالم ،تربیت
معنوی و اخالقی اسـت ،در همه

قانون نیسـت .نظام زندگی بشـر

اجـزای نظـام حـوزه می بایسـت

هـم محکـوم بـه همیـن قوانین

اصالـت را بـه پـرورش معنـوی و

سیدجواد میرخلیلی*

اسـت؛ البته جهان خلقت و زندگی بشـر ،دارای

اخالقـی داد و در برابـر ،هـر آنچـه کـه مخـل آن

اصـول ثابتـی اسـت؛ امـا حجـم تغییـرات و

اسـت را معالجـه و درمـان کـرد .تحـول در حوزه

تطـورات هـم ،آن چنـان فـراوان اسـت کـه باید

بایـد بیـش از هـر جـای دیگر ،مبتنـی بر اصالت

نیم نگاهی
به دیدگاه های آیت اهلل اعرافی

آن هـا را در نظـر گرفـت و از آن ها چشم پوشـی و

و محورهـای ثابـت و ارزش هـای متعالی باشـد

اغمـاض نکـرد .نظـام حقوقی ،فقهـی و اخالقی

که اسـاس هویت دینی و اعتقادات و باورهای

اسلام هم در عین ثبات و انسـجام ،تطورات و

دینـی مـا را تشـکیل می دهنـد .در ایـن رابطـه،

تغییـرات را هـم بـا حـدود و ضوابطی خاص ّ
مد

توجـه بـه دو مسـئله لـزوم بازسـازی و تعالـی

حوزههـای علـوم دینـی پـس از انقلاب اسلامی ،چشـم

نظر قرار می دهد و پاسـخ گوی تغییرات اسـت.

اخالقـی و هم چنیـن لـزوم انطبـاق سـیره حوزه

جهانیانیـان را بـه خویشـتن خیـره کـرد و داشـت هایش را پیـش دیدهـا

حوزه های علمیه هم در همین سمت وسـو قرار

بـر اخالق مـداری و اخلاص ،ضروری اسـت.

نهـاد ،جمهـوری اسلامی ،از نـو نگاهی شـد بـرای گفته هـا و داده حوزویان.

دارنـد؛ البتـه یـادآوری این نکته ضروری اسـت

امـروز رفتـار روحانیـان و حرکـت حوزه هـای علـوم دینـی زیر ذره بین دوسـت

کـه در این جـا مـراد از حـوزه ،حـوزه سـاختاری

و دشـمن قـرار گرفتـه اسـت و حـوزه علمیـه قـم هم هـدف تیترهـای زهرآگین

نیسـت؛ بلکـه حـوزه محتوایی اسـت.

استقالل فکری و فرهنگی حوزه های علمیه
از دیگـر اصولـی کـه در بحـث اصول و مبانی
تحـول در حوزه هـای علمیـه می بایسـت بـه

دشـمنان تمدن جهانی اسلام اسـت و هم قبله امید محرومان ،حقیقت جویان

در ادامـه بـه بررسـی تحول در حـوزه با تأکید

آن توجـه ویـژه نمـود ،ایـن اسـت کـه یکـی از

و عدالت خواهان که با خون هزاران شـهید سـپهر این سـرزمین و سـرزمین های

بـر دو محـور اصـول و مبانـی تحـول در حـوزه و

ویژگی هـای حـوزه علمیه در طـول تاریخ ،حفظ

دیگـر اسلامی را گلگـون کـرده اسـت تـا حوزه هـای علـوم دینی با شـجاعت

سـپس برنامه هایـی کـه در این رابطـه می تواند

اسـتقالل فکـری ،اقتصـادی و معرفتـی آن از

و هوشـمندی پرچـم انقلاب را بـه سـوی «تمـدن نویـن اسلامی» پیشـران

مـورد توجـه قـرار گیرد خواهیـم پرداخت.

حکومت هـا و دولت هاسـت .حـوزه ،همـواره

باشـند .ایـن اسـت کـه وظیفه مدیران حـوزه و مراجـع عظام از هـر زمان دیگر
سـنگین تر اسـت.

اصول و مبانی تحول در حوزه

وابسـته بـه افـکار علمـا ،مراجع و اندیشـمندان

اصالح نظام و سـاختار آموزشـی و پژوهشـی

خویـش بـوده و آرا و اندیشـه های خود را آزادانه
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از عالمـان و فرهیختـگان بـوده

تحــول در حــوزه بایــد بیــش از هــر
جــای دیگــر ،مبتنــی بــر اصالــت و
محورهــای ثابــت و ارزشهــای
متعالــی باشــد کــه اســاس هویــت
دینــی و اعتقــادات و باورهــای
دینــی مــا را تشــکیل میدهنــد .در
ایــن رابطــه ،توجــه بــه دو مســئله
لــزوم بازســازی و تعالــی اخالقــی
و همچنیــن لــزوم انطبــاق
ســیره حــوزه بــر اخالقمــداری و
اخــاص ،ضــروری اســت.

یک سـری اصول و کلیاتی اسـت

شماره هشتم و نهم

تحـول و نـوآوری از دیربـاز

و تشـکیالتی حـوزه؛ مبتنـی بـر
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تحـوالت حـوزه توجه ویژه ای شـود و نسـبت به

پیونـد بخـورد؛ چراکه باعث ازهم گسـیختگی در

آن اهتمـام ورزیـده شـود.

محیط هـای علمـی و فرهنگـی می شـود .بـرای

حفظ هویت ،ارزش ها و اصالت های حوزوی

ارتبـاط با نظام اسلامی و توجه
به نیازهای آن

رسـیدن بـه ایـن هـدف می بایسـت بـه تفـاوت

همان گونـه کـه ظلم سـتیزی

روحانیـت ،صنفـی اسـت کـه بـا نیازهـای

بدعـت و نـوآوری و تجددزدگـی و تکامـل توجه

و

دینـی جامعـه ارتبـاط دارد و مایـه اسـتمرار آن،

داشـت؛ زیـرا مرزهـای ایـن مفاهیـم ،گاهـی به

حکومت هـای فاسـد در دوره هـا

حوزه هـای متکامـل شـیعه در طـول تاریخ بوده

یک دیگـر نزدیـک می شـوند؛ البتـه نکتـه ای

و زمان هـا و سـرزمین های

و دارای هویـت الهـی و معنـوی ویـژه ای اسـت

کـه در ایـن میـان بایـد بـدان توجه داشـت این

مختلـف از امتیازهای روحانیت

کـه از عهـد ائمـه اطهـار آغـاز شـده و در عصر

اسـت کـه در کنـار همـه این ها بایـد از تحوالت

شـیعه بـوده اسـت ،می بایسـت

غیبـت صغـری و کبـری به رشـد معارف دینی و

و تجـارب و پرسـش های نـو و جدیـد نیـز بهـره

بـرای نظـام اسلامی کـه ثمـره

حوزه هـای عملیـه :تحـول در

تحکیـم ارزش های الهی اهتمام ورزیده اسـت.

گر فت .

فـداکاری روحانیـت و امـت

حـوزه ،یـک ضـرورت و الـزام

مبـارزه

بـا

طاغـوت

و

بـا تکیه بر ریشـه ها و اصالت ها؛
چنـان کـه اگـر حوزه هـای مـا بـا
تکیـه بـر ریشـه ها و اصالت های
خویـش ،بـه بازسـازی خـود
نپردازنـد و بـه روز نشـوند ،از
قافله پیشـرفت ،و توسـعه عقب
خواهنـد مانـد.
ب) تحـول و تأصیـل در

ایـن هویـت تاریخـی و امتـداد آن بایـد در همه

استقالل حوزه

اسلامی اسـت ،نهایـت دل سـوزی را داشـت و

برخاسـته از ضـرورت پاسـخ گویی بـه نیازهـای

برنامه هـا منظـور شـود .در ایـن میـان ،توجه به

در ادامـه سـه اصلـی که بدان اشـاره کردیم و

از بی توجهـی و بی اعتنایـی بـه آن پرهیـز نمـود

عصـری اسـت؛ امـا در عیـن حـال ،امـر خطیـر

نکاتـی ضـرورت دارد؛ از جملـه ضـرورت حفـظ

بـا توجـه بـه ویژگی ممتـاز اسـتقالل حوزه های

و بـرای پاسـخ گویی بـه نیازهای نظام اسلامی

و حساسـی اسـت؛ بنابرایـن؛ همـواره چالـش

تلاش کـرد.

برانگیـز بـوده و بـه همیـن علـت ،جمـع میـان

ارزش هـا ،علوم و معـارف حوزه؛
هم چنیـن لـزوم پذیـرش تحـول
در حـوزه بـا حفـظ اصالت هـا ،و
اهتمـام بر هویت حوزوی همراه
با تحول گرایی و درنهایت ،تحول
همـراه با صیانت وجهه حوزوی.
درخصـوص ایـن نکتـه آخـر از
جهـت اهمیـت آن می بایسـت
بـه ایـن مطلـب اشـاره کنیـم که
تحـول در حـوزه و به روزبـودن آن
و آسـیب ندیدن وجهـه حـوزوی
بسـیار مهم اسـت؛ در این مسـیر
بایـد

دسـتاوردهای

کنونـی

حـوزه و محتـوای عمیـق آن هـا
را بشناسـیم و بـه دیگـران هـم

شـیعه در طـول تاریـخ بایـد بـر
درواقــع ،تحــول میبایســت
بــا ســنتها و ذخایــر پیشــین
پیونــد بخــورد؛ چرا کــه باعــث
ازهمگســیختگی در محیطهــای
علمــی و فرهنگــی میشــود.
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف
میبایســت بــه تفــاوت بدعــت
و نــوآوری و تجددزدگــی و تکامــل
توجــه داشــت؛ زیــرا مرزهــای ایــن
مفاهیــم ،گاهــی بــه یکدیگــر
نزدیــک میشــوند؛ البتــه نکتــهای
کــه در ایــن میــان بایــد بــدان
توجــه داشــت ایــن اســت کــه در
کنــار همــه اینهــا بایــد از تحــوالت
و تجــارب و پرســشهای نــو و
جدیــد نیــز بهــره گرفــت.

اسـتقالل و عدم وابسـتگی بـه

توجه به نیازهای گوناگون انسان معاصر

اصالـت و معاصـرت و سـنت و تجـدد در ایـن

دولتی هـا و گروه هـا تأکیـد

از دیگـر اصولـی کـه در بحـث تحـول حـوزه

قلمـرو ،نیازمنـد هوشـمندی و تدبیـر و درنـگ

ورزیـد و بـر خودکفایی حوزه ها و

می بایسـت نـگاه ویـژه ای بـه آن داشـت ،ایـن
ً
صرفا گذشـته و
اسـت که حوزه های دینی نباید

فـراوان اسـت .حوزه هـای علمیـه می بایسـت
تلاش کننـد تـا بـا محوریـت اصالت هـا و

شـرعی اهتمـام داشـت.

نیازها و نقش ها و کارکردهای پیشین را در نظر

سـنت های دیرپـا و بهره گیـری از گنجینـه

ارتبـاط بـا مردم به همـراه زهد و
پارسایی در زندگی

داشـته باشـند؛ بلکه برای دسـت یابی به اهداف

ارزشـمند ذخایر حوزه ،متناسـب با سـپهر امروز

ترسـیم شـده و عمل به رسـالت خود باید انسان

جهـان ،بـه نوپـردازی و بازسـازی و ارتقـای خود

افتخـار بـزرگ حوزه هـا و

معاصـر ،معارف جدید و نیازهای امروزی دینی

در زمینه هـای سـاختاری ،آموزشـی ،تربیتـی،

عالمـان دیـن ،رابطـه صمیمانـه

مـردم را نیـک بشناسـند و از محـدوده فردنگری

ارتباطـی ،پژوهشـی و سـایر زمینه هـا بپردازند.

بـا مـردم و عمـوم جامعـه دینی

خـارج شـوند و بـه نیازهـای اجتماعـی انسـان

ج) ضـرورت فراگیـری علـوم جدیـد:

و زهـد و پارسـایی در زندگـی

توجـه کننـد و عرصه ها و نقش های نوی را برای

حوزه هـای علمیـه بایـد عالوه بـر پاسـداری از

بـوده اسـت .از این نظـر توجه به

خـود تعریـف کننـد؛ براین اسـاس؛ حوزه هـای

علـوم دینـی و دفـاع از آن بـه ارتقـای آن هـا نیز

ایـن دو گوهـر ارزشـمند و نـاب

علمیـه بایـد در چندزمینـه بـه درنـگ حوزوی و

بپردازنـد و به وسـیله ابزارهـای مـدرن علمـی از

می بایسـت در همـه برنامه هـای

برنامه ریـزی بپردازنـد .از آن زمینه هـا می تـوان

آن هـا پشـتیبانی کنـد تـا بتواننـد پاسـخ گوی

ارتباط با مردم و جذب وجوهات

شماره هشتم و نهم

علمیـه بایـد به این ویژگی مهـم در برنامه ریزی

تحول می بایسـت با سـنت ها و ذخایر پیشـین

باشـد.

تحــول در حــوزه ،یــک ضــرورت
و الــزام برخاســته از ضــرورت
پاســخگویی بــه نیازهــای عصــری
اســت؛ امــا در عیــن حــال ،امــر
خطیــر و حساســی اســت؛
بنابرایــن؛ همــواره چالــش برانگیــز
بــوده و بــه همیــن علــت ،جمــع
میــان اصالــت و معاصــرت و ســنت
و تجــدد در ایــن قلمــرو ،نیازمنــد
هوشــمندی و تدبیــر و درنــگ
فــراوان اســت.

الف) نیاز به بازسازی حوزه ها
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بیـان کـرده اسـت .درحال حاضـر نیـز در حـوزه

بشناسـانیم و از حـوزه صیانـت کنیـم .درواقع،

آموزشـی و تربیتـی مـورد توجـه

بـه ایـن موارد اشـاره کرد:
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می تـوان نیازهـای نو را بـرآورد؛ به همین جهت
بایـد بـا حفـظ اصول و پایه های حوزه سـنتی به
فراگیـری و تحصیـل و پژوهـش و تدریـس در
ایـن زمینـه بپردازیـم تا بتوانیم از داده های این
دانش هـا نیـک بهـره بریم و به اسـتقالل دسـت
پیـدا کنیـم و درنتیجـه ،نقش مـان را به بهترین
شـکل و بهتریـن وجـه انجـام دهیم.
د) ضـرورت اندیشـیدن دائمـی به پیشـرفت
و اصلاح :مـا نبایـد بـه بهانـه کفایـت ،حالـت
سـکون و توقـف بـه خـود بگیریـم؛ بلکـه بایـد
همواره به پیشـرفت و اصالح بیاندیشـیم .مهم
این اسـت که جهت دسـت یابی به هدف الهی،
همـه توانایی هـای خـود را بـه کار بگیریـم تـا
بـه حـوزه ای پیشـرفته ،منسـجم و متناسـب با
نیازهـای زندگـی معاصـر دسـت یابیـم و حـوزه
را بـه بسـتری بـرای تربیـت علمـای فاضـل و
برجسـته و خدمت گـزار بـه دیـن اسلام تبدیـل
کنیم .

توجـه بـه نیازهـای جهانـی؛
به ویژه کشورهای اسالمی
حوزه هـای علمیـه بـا همـه
تـوان می بایسـت از قالب هـای
بسـته و محـدود خـارج شـوند و
در کنـار توجه به نیازهای داخلی
و نیازهـای جوامـع شـیعی ،بـه
نیازهـای جهانـی و کشـورهای
اسلامی هـم بیندیشـند و در
جهـت رسـالت جهان شـمول

ضـروری اسـت کـه از جمله این نـکات می توان
به این موارد اشـاره کرد :توجه به مسـائل کالن
امـت اسلامی و هم چنیـن بحـث فراملی بودن
حوزه هـای شـیعی .به گونه ای کـه نباید تشـیع،
اسلام و مکتـب اهـل بیـت را بـه ایـران محدود
کر د .

ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی
یکـی از اصـول مهمـی کـه می بایسـت در
بحـث اصـول و مبانـی تحـول در حـوزه نـگاه
ویـژه ای بـه آن داشـت بحـث ارتبـاط بـا مراکـز
علمـی و دانشـگاهی داخلـی و خارجـی اسـت.
به گونه ای کـه بـرای پیش بُـرد اهـداف حـوزه،
ارتبـاط مسـتمر و دائمـی با همـه مراکز علمی و
دانشـگاهی داخـل و خـارج کشـور را می توان از
اهم امور در این رابطه بیان کرد .این ارتباط هم
در زمینـه اسـتفاده از تجـارب علمی ،آموزشـی،
پژوهشـی آن ها و هم در جهت آشـنایی با علوم
و معـارف جدیـد و فرهنـگ آن هـا سـودمند و
مفیـد اسـت و در نهایـت ،ابزاری

بحــث اصــول و مبانــی تحــول در
حــوزه نــگاه ویــژهای بــه آن داشــت
بحــث ارتبــاط بــا مرا کــز علمــی و
دانشــگاهی داخلــی و خارجــی
اســت .بهگونهایکــه بــرای
پیش ُبــرد اهــداف حــوزه ،ارتبــاط
مســتمر و دائمــی بــا همــه مرا کــز
علمــی و دانشــگاهی داخــل و
خــارج کشــور را میتــوان از اهــم
امــور در ایــن رابطــه بیــان کــرد.

بـرای تفاهـم و تبلیغ ارزش های
دینـی بـه حسـاب می آید.

اسـتفاده از علـوم و تجـارب
بشری
اسـتفاده از تجارب بشـری در
شـیوه های آمـوزش ،پژوهـش،
تبلیـغ ،مدیریت ،و  ...و آشـنایی
بـا علـوم و معـارف جدیـد در
همـه شـاخه های فلسـفه ،علوم

جملـه نکات ارزشـمندی اسـت کـه غفلت از آن

امتیاز آزاداندیشـی و ژرف نگری را تحت الشعاع

به معنـای عقب ماندگـی از قافلـه تمدن بشـری

قـرار ندهند.

و درنتیجـه ،ناتوانی از ایفای رسـالت های بزرگ

استمرار تعلیم و تربیت حوزویان

شماره هشتم و نهم

و پیشـرفت های عظیـم بـا فراگیری علوم جدید

بپردازنـد .در ذیـل این اصـل ،توجه به چند نکته

طبیعـی ،علـوم ریاضـی و علـوم انسـانی و  ...از

اسـتمرار یابد و تحوالت حوزه و برنامه ریزی ها،

دینـی اسـت؛ البتـه در مواجهـه بـا مجموعـه

براسـاس آموزشهـای دینـی و سـنت سـلف

علـوم و معـارف بشـری و تجـارب انسـانی باید

صالـح باید اسـتمرار تعلیـم و تربیت حوزویان به

بـه هـوش بـود تـا اصالت ها از دسـت نـرود؛ اما

یـک اصـل در سیاسـتگذاریها و برنامهریزیها

امتیازات آن ها با دیدی نقادانه گرفته شـود .در

تبدیل شـود و انتهای دورههای رسـمی تحصیلی

ایـن زمینـه ،حوزه بایـد از روش های جدید برای

بـه مفهـوم پایان تعلیم و تربیت شـمرده نشـود؛

پاییز و زمستان 1398

سـؤال های روز باشـند؛ زیرا در برابر این تحوالت

خویـش بـه سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی
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پاسـداری از اصالت هـا بهره منـد شـود.

همچنیـن فراگیـری و تعلیـم و تدریـس نیـز در

احیای تمدن و فرهنگ اسالمی

همه شـرایط و سـنین بر حسـب نیازها و شـرایط

حوزه هـای علمیـه بایـد بـرای شـکوفایی

بایـد اسـتمرار یابـد و در هـر رشـته ،معلومات فرد
ً
دائمـا نـو شـود .در ایـن بـاره بـر سـه محـور
بایـد

اسلامی ،حضور سـازنده و کمال بخش دین در

عمـده تأکیـد شـود :تأکیـد بـر تعلیـم و تربیـت

همـه عرصه هـای مختلـف زندگـی و حاکمیـت

نیـروی انسـانی ،پـرورش عالمـان و متخصصان

دینی بی توجه باشـند؛ بلکه می بایسـت به این

علـوم اسلامی و محوربـودن تعلیـم و تربیـت و

مهـم در متـن همـه آموزش هـا و پژوهش هـا و

تحقیـق در همـه فعالیتهـا.

تمدن اسلامی ،احیای مجدد آن ،خیزش نوین

برنامه ریزی هـا توجـه شـود.

حفظ روحیه ژرف نگری در مباحث علمی

از دیگـر اصولـی کـه در بحـث تحـول حـوزه
می تـوان بـه آن هـا اشـاره کـرد؛ عبارتنـد از:

از رمـوز بسـیار مهـم بالندگـی اندیشـه و

 -زمینه سـازی و پـرورش طلاب براسـاس

فرهنـگ و ارتقـای دانش و بینش آدمی در همه

الگوهـا و معیارهایـی چـون روحیـه معنـوی

سـاحت ها و عرصه هـا ،پژوهش ،اندیشـه ورزی

و الهـی ،روحیـه نقـادی و ژرف نگـری ،روحیـه

و ژرف نگـری اسـت .تحقیـق در قلمـرو معـارف

تعبـد و والیت مـداری ،روحیه جامع نگری از راه

و دانش هـای دینـی نیـز از ارکان و وظایـف

بـه روز بـودن اطالعات عمومی ،داشـتن روحیه

حوزه هـای دینـی در طـول تاریـخ به شـمار آمده

گروهـی و جمعـی ،برخـورداری از روحیـه فعال

و یکـی از امتیازهـای حوزه هـا روحیـه تحقیـق

و پویـا و پرهیـز از انفعـال ،اندیشـه اجتماعـی و

و ژرف نگری محسـوب می شـده اسـت .طالب و

سیاسـی ،رشـد همه جانبه و متوازن شخصیت،

حوزه هـای علمیـه باید با گسـترش تحقیقات و

قـدرت بیـان و سـخنوری و تدویـن و نـگارش،

ژرف نگری ،زمینه نوآوری و تولید علم را فراهم

روحیـه انضبـاط و نظـم ،رعایـت بهداشـت و

آورنـد .بایـد تلاش کـرد ایـن امتیـاز هم چنـان

توجـه بـه محیـط زیسـت و ورزش.
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 -سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی منسـجم

بـا مدیریت هـا اسـت کـه پراهمیـت اسـت در

کیفیـت نهـاد ،کمیـت و تعـداد،

بـرای حوزه هـا؛

ایـن رابطـه ،بـرای مدیریـت کارآمـد و قـوی در

مهـم نیسـت؛ مهـم آن اسـت که

 -رشـد و گسـترش حوزه هـای علمیـه بـا

حوزه هـای علمیـه می بایسـت امـور متعـددی

بـا ایجـاد جاذبـه ،اسـتعدادهای

مشـارکت علمـا و مـردم؛

مـورد توجـه قـرار گیرد؛ از جملـه :ضرورت وجود

قـوی از خانواده هـای متدیـن به

 -گسـترش آموزش هـا و ارزش هـای حوزوی

نگـرش جامـع و نظام منـد در سـطوح عالـی

حـوزه جـذب شـوند؛

بـا نگرش متعـادل و متوازن؛

مدیریـت ،ضـرورت وجـود کادر اداری قـوی در

بـرای ورودی هـا و مبتدیـان

 -اصالح ترمیم و بالندگی و بازنگری مستمر

بدنـه مدیریـت ،تقویـت نرم افزار و سـخت افزار،

از همـان آغـاز بایـد برنامه هـای

و دائمی؛

ضـرورت بهره منـدی از برنامه ریـزی راهبـردی،

آینـده را توجیـه و ایـن نکتـه را

 -ارتباط اجزای نظام؛

اهتمـام بـه اخالق سـازمانی مدیریـت ،ضرورت

روشـن سـاخت کـه پـس از طـی

 -ارتبـاط و بهره گیـری از طلاب و مراجـع

بهره گیـری از دانش هـا و روش هـای مدیریـت

مراحلـی که تعیین خواهد شـد،

معظـم حـوزه؛

جدیـد.

حضـور فـرد در حـوزه فقـط بایـد

آرمانــی کــه حــوزه علمیــه در
عرصــه تحقیــق و پژوهــش ترســیم
میکنــد ،گســترش مرزهــای
دانــش دینــی ،تبییــن معــارف دیــن
در قلمروهــای جدیــد و دفــاع از
دیــن و نظامــات دینــی در برابــر
اندیشــههای رقیــب اســت .در
ایــن راســتا ،توانمنــدی تحقیــق
و تعمــق و مهــارت و تدویــن و
نشــر اندیشــههای الهــی در
رســانههای گونا گــون و توانایــی
حضــور در عرصههــای فکــری
و معرفتــی بایــد مــورد توجــه
برنامهریــزان ،اســتادان ،طــاب
و دانشپژوهــان باشــد.

سیاسـت های آموزشی و تربیتی
و فرهنگی ،اشاره کرد که هرکدام
از این هـا هـم جایـگاه ویژه خود
را در بحـث تحـول دارد.
به هرحـال در رسـیدن بـه
اهدافـی کـه در تحـول تربیتـی و
آموزشـی ّ
مـد نظـر اسـت آگاهی
اسـتادان و طلاب از ایـن
اهـداف و هم دلـی و همراهـی و
بردبـاری آنـان اسـت؛ هم چنیـن
سـازمان دهی
محوریت بخشـی

مـدارس،
بـه

و

نظـام

و اصـول و مبانـی متعـدد دیگـری کـه در

در کنـار توجـه بـه بحـث مدیریـت ،اهتمـام

بـرای تدریـس ،تحقیق ،تألیف یا

آموزشـی و رشـته های علمـی در

زمینـه مـدرس و طلبـه و مدیریـت و تشـکیالت

بـه روابـط عمومـی در بحـث تحـول در حـوزه

کار اجرایـی ،حـوزوی و ضـروری

این امر و شـکل گیری گروه های

می تـوان بـه آن هـا اشـاره کرد کـه در این مجال

هـم جایـگاه مهمـی در ایـن رابطـه دارد؛ چنـان

با شد ؛

نمی گنجـد.

علمـی و به کارگیـری اعضـای هیئـت علمـی و

کـه می تـوان گفـت دامنـه ارتباطـات ،بسـیار

بـرای تقویـت آمـوزش و پژوهـش در حـوزه

تعمیـم خدمـات و برنامه هـا بـه همه مدارس و

گسـترده و وسـیع و یکـی از جلوه هـای مهـم

بایـد زمینه هـای گزینـش و تعیین هیئت های

یک پارچه سـازی نظـام آموزشـی در عیـن تکثـر

برنامه های تحول در حوزه

ارتباطات انسـانی ،روابط عمومی اسـت؛ چراکه

علمـی فراهـم شـود؛ و موارد متعـدد دیگری که

و انعطـاف ،همگـی بسترسـاز اهدافی اسـت که

در بحـث برنامه هـای تحول در حوزه می توان

ارتباطـات هـم یـک فراینـد ارتباطـی اسـت کـه

در ایـن مجـال نمی گنجد.

در ایـن رابطـه مـورد توجـه می باشـد.

بـه چنـد محـور عمـده اشـاره کـرد کـه از جملـه

میـان سـازمان ها و مؤسسـات و جامعـه پدیدار

ج) آموزش و تربیت

د) تحقیق

مهم ترین آن ها عبارتند از :ساختار و تشکیالت

می شـود و هـم نهـادی اسـت کـه بخشـی از

از دیگر ارکان عمده رسـالت های حوزه ،بحث

از دیگـر محورهـای عمـده بحـث تحـول در

حـوزه ،جـذب و گزینـش ،آمـوزش و تربیـت،

سـازمان ها را شـکل می دهـد.

آمـوزش و تربیـت اخالقـی اسـت کـه بـه توجـه

حـوزه می تـوان بـه محـور مهـم تحقیـق اشـاره

ب) جذب و گزینش

بیشـتر و برنامه ریـزی منسـجم تر نیـاز دارد .در

کـرد .تحقیـق و تولیـد اندیشـه و نظریـه ،اصـل

در ایـن زمینـه کـه یکـی از بنیادی تریـن

ایـن رابطـه ،برخـی اصـول ثابـت و متغیـری در

راهبـردی مهمـی اسـت کـه لحظه ای در رشـد و

در آغـاز بـه بحث سـاختار و تشـکیالت حوزه

مسـئولیت ها و وظایـف مدیریـت اسـت،

رابطـه بـا تربیـت دینی وجـود دارد که مسـتلزم

بالندگـی آن نبایـد درنـگ کرد .آرمانـی که حوزه

اشـاره می کنیم در این راسـتا اقداماتی بایسـته

محورهایـی از اولویـت برخوردارند که مهم ترین

برنامه ریـزی در ایـن زمینه هاسـت؛ از جملـه

علمیـه در عرصـه تحقیـق و پژوهـش ترسـیم

انجـام اسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه

آن هـا چنیـن اسـت:

ایـن محورهـا می تـوان بـه درهم تنیدگـی نظام

می کنـد ،گسـترش مرزهـای دانـش دینـی،

تدویـن نظام نامه هـای جامع در امور آموزشـی،

جـذب و گزینـش حوزه می بایسـت با نیازها

آموزشـی و نظـام تربیتـی ،اصـول تربیـت دینی

تبیین معارف دین در قلمروهای جدید و دفاع

پژوهشـی ،اخالقـی -تربیتـی و تبلیغـی بـرای

و انتظارهـای عرصـه ی حـوزه متـوازن ،متعادل

و برنامه ریـزی درسـی ،متغیرهـای تربیـت

از دیـن و نظامـات دینـی در برابـر اندیشـه های

تحقیـق ،و تبلیـغ.
الف) ساختار و تشکیالت حوزه

شماره هشتم و نهم

به منزلـت طالب؛

می بایسـت مـورد توجـه قـرار گیـرد .همـکاری

در گزینـش بایـد پایـه را بـر

و متناسب سـازی شـود؛
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 -حفـظ کرامت انسـانی و الهـی و ارج گذاری

حـوزه اشـاره کـرد؛ و نیـز کارهـای دیگـری کـه

دینـی و برنامه ریـزی درسـی،
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

رقیب اسـت .در این راسـتا ،توان مندی تحقیق

بایـد در امـر تبلیـغ ّ
مد نظر حوزه های علمیه قرار

و تعمق و مهارت و تدوین و نشـر اندیشـه های

گیـرد توجـه نمایند .از جمله این سیاسـت های

الهـی در رسـانه های گوناگـون و توانایـی حضور

اساسـی دربـاره تبلیـغ حـوزوی می تـوان بـه

در عرصه های فکری و معرفتی باید مورد توجه

هماهنگـی بـا سـایر معاونت ها و سـایر نهادها،

برنامه ریـزان ،اسـتادان ،طلاب و دانش پژوهان

هم چنیـن حفـظ تبلیـغ سـنتی ،علمی سـازی

با شد .

تجربـه سـنتی ،نیـاز بـه دانـش و تجـارب تبلیغ

ذ) تبلیغ

امـروزی ،مراعـات مصلحـت در نشـر مذهـب

بـه توجـه به رسـالت بـزرگ حوزه های علمیه

اهـل بیـت ،توجه بـه تحوالت دنیـای ارتباطات

بـرای ترویـج و تبلیـغ دیـن بدون تردیـد همـه

و گسـترش آن ،توجـه بـه مخاطب شناسـی،

تالش هـا بایـد معطوف بـه کارآمـدی ،بازدهی،

توجـه بـه تنـوع محتواها ،مضامیـن و روش ها

ثمربخشـی ،و دسـت یابی بـه اهـداف کالن این

در دنیـای امـروز ،تغییـر ذائقه هـای مخاطبان،

نهـاد بـرای ترویـج دیـن مبیـن اسلام باشـد؛

به کارگیری شـیوهرهای غیرمسـتقیم در القای

براین اسـاس ،حوزویانـی کـه بـار سـنگین ایـن

مفاهیـم ،مخاطب قـراردادن مـردم جهـان و

مسـئولیت خطیـر و رسـالت عظیـم را بـر دوش

مـواردی از این دسـت اشـاره کـرد.

عـالمه

مصباحیـزدی ؛

پیشگام تحول در حوزه علمیه

می کشـند ،بایـد بـا احسـاس تعهـد بیشـتر،
تالش هـای صورت گرفتـه در این مسـیر را ادامه
دهند و در جهت ارتقا و بالندگی آن به ّ
جد و جهد
بکوشـند و بـه نـکات مهـم و سیاسـت هایی که

پی نوشت:

* اسـتادیار گـروه معـارف و علـوم انسـانی دانشـگاه
صنعتـی امیرکبیـر.
سیدجواد میرخلیلی *

ّ
آیتاللـه محمدتقـی مصبا حیـزدی در علـوم مختلف صاحبنظر و سـبک و
بهحـق یـک عالمـه به تمام معنا بـود .وی درباره حوزه نیز دیدگاههای روشـنی
داشـت .میتـوان ایشـان را از پیشگامـان تحـول در حـوزه دانسـت؛ چنانکه
ّ
ایتاللـه اعرافـی مدیـر حوزههـای علمیـه در پیامی که به مناسـبت ارتحال این
ّ
عالـم ربانـی صادر کردند نوشـتند" :از لطایف بارز در زیسـت پربرکت آیتالله
مصبا حیـزدی میتـوان بـه نوآوریهـای برجسـته و اندیشـههای مبتکرانـه در
قلمـرو نظامـات آموزشـی و پژوهشـی و مدیریتـی حـوزه و پیشگامـی در تحول
حـوزه اشـاره کـرد و از رهگـذر فکـر عمیـق آن مرحـوم مرزهـای دانشهـای
اسلامی و حوزوی گسـترش یافت».

