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حوزه هـای علـوم دینـی پـس از انقـاب اسـامی، چشـم 
جهانیانیـان را بـه خویشـتن خیـره كـرد و داشـت هایش را پیـش دیدهـا 
نهـاد، جمهـوری اسـامی، از نـو نگاهی شـد بـرای گفته هـا و داده حوزویان. 
امـروز رفتـار روحانیـان و حركـت حوزه هـای علـوم دینـی زیر ذره بین دوسـت 
و دشـمن قـرار گرفتـه اسـت و حـوزه علمیـه قـم هم هـدف تیترهـای زهرآگین 
دشـمنان تمدن جهانی اسـام اسـت و  هم قبله امید محرومان، حقیقت جویان 
و عدالت خواهان كه با خون هزاران شـهید سـپهر این سـرزمین و سـرزمین های 
دیگـر اسـامی را گلگـون كـرده اسـت تـا حوزه هـای علـوم دینی با شـجاعت 
و هوشـمندی پرچـم انقـاب را بـه سـوی »تمـدن نویـن اسـامی« پیشـران 
باشـند. ایـن اسـت كـه وظیفه مدیران حـوزه و مراجـع عظام از هـر زمان دیگر 

سـنگین تر اسـت.

نیم نگاهی
به دیدگاه های آیت اهلل اعرافی 

از دیربلاز  نلوآوری  تحلول و 

در حلوزه علمیله نجلف و سلایر 

حوزه هلا و حلوزه علمیله قلم در 

دوران معاصلر، دغدغله بسلیاری 

از عالملان و فرهیختلگان بلوده 

اسلت و گریزی از آن نیسلت. راز 

ایلن مسلئله هلم تغییلر، تحلول 

و تتبلع در جهلان ملاّدی اسلت 

و هیچ یلک از شلئون ایلن عاللم 

نیلز خلارج از دایلره ایلن قاعده و 

قانون نیسلت. نظام زندگی بشلر 

هلم محکلوم بله همیلن قوانین 

اسلت؛ البته جهان خلقت و زندگی بشلر، دارای 

اصلول ثابتلی اسلت؛ املا حجلم تغییلرات و 

تطلورات هلم، آن چنلان فلراوان اسلت کله باید 

آن هلا را در نظلر گرفلت و از آن ها چشم پوشلی و 

اغملاض نکلرد. نظلام حقوقی، فقهلی و اخاقی 

اسلام هم در عین ثبات و انسلجام، تطورات و 

تغییلرات را هلم بلا حلدود و ضوابطی خاص مّد 

نظر قرار می دهد و پاسلخ گوی تغییرات اسلت. 

حوزه های علمیه هم در همین سمت وسلو قرار 

دارنلد؛ البتله یلادآوری این نکته ضروری اسلت 

کله در این جلا ملراد از حلوزه، حلوزه سلاختاری 

نیسلت؛ بلکله حلوزه محتوایی اسلت. 

در ادامله بله بررسلی تحول در حلوزه با تأکید 

بلر دو محلور اصلول و مبانلی تحلول در حلوزه و 

سلپس برنامه هایلی کله در این رابطله می تواند 

ملورد توجله قلرار گیرد خواهیلم پرداخت.

  اصول و مبانی تحول در حوزه
اصاح نظام و سلاختار آموزشلی و پژوهشلی 

و تشلکیاتی حلوزه؛ مبتنلی بلر 

یک سلری اصول و کلیاتی اسلت 

کله در ادامله بله آن هلا اشلاره 

می شلود:

  اصالـت اخالق و تربیت معنوی 
به مثابه اصل حاکم

 بلا توجله به اهلداف و جایگاه 

معنلوی روحانیلت و بلا توجه به 

این که پیام اصلی اسام، تربیت 

معنوی و اخاقی اسلت، در همه 

اجلزای نظلام حلوزه می بایسلت 

اصاللت را بله پلرورش معنلوی و 

اخاقلی داد و در برابلر، هلر آنچله کله مخلل آن 

اسلت را معالجله و درملان کلرد. تحلول در حوزه 

بایلد بیلش از هلر جلای دیگر، مبتنلی بر اصالت 

و محورهلای ثابلت و ارزش هلای متعالی باشلد 

که اسلاس هویت دینی و اعتقادات و باورهای 

دینلی ملا را تشلکیل می دهنلد. در ایلن رابطله، 

توجله بله دو مسلئله للزوم بازسلازی و تعاللی 

اخاقلی و هم چنیلن للزوم انطبلاق سلیره حوزه 

بلر اخاق ملداری و اخلاص، ضروری اسلت.

  استقالل فکری و فرهنگی حوزه های علمیه
 از دیگلر اصوللی کله در بحلث اصول و مبانی 

تحلول در حوزه هلای علمیله می بایسلت بله 

آن توجله ویلژه نملود، ایلن اسلت کله یکلی از 

ویژگی هلای حلوزه علمیه در طلول تاریخ، حفظ 

اسلتقال فکلری، اقتصلادی و معرفتلی آن از 

حکومت هلا و دولت هاسلت. حلوزه، هملواره 

وابسلته بله افلکار علملا، مراجع و اندیشلمندان 

خویلش بلوده و آرا و اندیشله های خود را آزادانه 

ــد بیــش از هــر  تحــول در حــوزه بای
جــای دیگــر، مبتنــی بــر اصالــت و 
ارزش هــای  و  ثابــت  محورهــای 
متعالــی باشــد کــه اســاس هویــت 
باورهــای  و  اعتقــادات  و  دینــی 
دینــی مــا را تشــکیل می دهنــد. در 
ایــن رابطــه، توجــه بــه دو مســئله 
لــزوم بازســازی و تعالــی اخالقــی 
انطبــاق  لــزوم  هم چنیــن  و 
ســیره حــوزه بــر اخالق مــداری و 

اســت. ضــروری  اخــالص، 
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بیلان کلرده اسلت. درحال حاضلر نیلز در حلوزه 

علمیله بایلد به این ویژگی مهلم در برنامه ریزی 

تحلوالت حلوزه توجه ویژه ای شلود و نسلبت به 

آن اهتملام ورزیلده شلود.

  حفظ هویت، ارزش ها و اصالت های حوزوی 
روحانیلت، صنفلی اسلت کله بلا نیازهلای 

دینلی جامعله ارتبلاط دارد و مایله اسلتمرار آن، 

حوزه هلای متکاملل شلیعه در طلول تاریخ بوده 

و دارای هویلت الهلی و معنلوی ویلژه ای اسلت 

کله از عهلد ائمله اطهلار آغلاز شلده و در عصر 

غیبلت صغلری و کبلری به رشلد معارف دینی و 

تحکیلم ارزش های الهی اهتمام ورزیده اسلت. 

ایلن هویلت تاریخلی و امتلداد آن بایلد در همه 

برنامه هلا منظلور شلود. در ایلن  میلان، توجه به 

نکاتلی ضلرورت دارد؛ از جملله ضلرورت حفلظ 

ارزش هلا، علوم و معلارف حوزه؛ 

هم چنیلن للزوم پذیلرش تحلول 

در حلوزه بلا حفلظ اصالت هلا، و 

اهتملام بر هویت حوزوی همراه 

با تحول گرایی و درنهایت، تحول 

هملراه با صیانت وجهه حوزوی. 

درخصلوص ایلن نکتله آخلر از 

جهلت اهمیلت آن می بایسلت 

بله ایلن مطللب اشلاره کنیلم که 

تحلول در حلوزه و به روزبلودن آن 

و آسلیب ندیدن وجهله حلوزوی 

بسلیار مهم اسلت؛ در این مسلیر 

کنونلی  دسلتاوردهای  بایلد 

حلوزه و محتلوای عمیلق آن هلا 

را بشناسلیم و بله دیگلران هلم 

بشناسلانیم و از حلوزه صیانلت کنیلم. درواقع، 

تحول می بایسلت با سلنت ها و ذخایر پیشلین 

پیونلد بخلورد؛ چراکه باعث ازهم گسلیختگی در 

محیط هلای علملی و فرهنگلی می شلود. بلرای 

رسلیدن بله ایلن هلدف می بایسلت بله تفلاوت 

بدعلت و نلوآوری و تجددزدگلی و تکاملل توجه 

داشلت؛ زیلرا مرزهلای ایلن مفاهیلم، گاهلی به 

البتله نکتله ای  نزدیلک می شلوند؛  یک دیگلر 

کله در ایلن میلان بایلد بلدان توجه داشلت این 

اسلت کله در کنلار همله این ها بایلد از تحوالت 

و تجلارب و پرسلش های نلو و جدیلد نیلز بهلره 

گرفت.

  استقالل حوزه
در ادامله سله اصللی که بدان اشلاره کردیم و 

بلا توجله بله ویژگی ممتلاز اسلتقال حوزه های 

شلیعه در طلول تاریلخ بایلد بلر 

بله  اسلتقال و عدم وابسلتگی 

تأکیلد  گروه هلا  و  دولتی هلا 

ورزیلد و بلر خودکفایی حوزه ها و 

ارتباط با مردم و جذب وجوهات 

شلرعی اهتملام داشلت.

  ارتبـاط بـا مردم به همـراه زهد و 
پارسایی در زندگی

و  حوزه هلا  بلزرگ  افتخلار 

عالملان دیلن، رابطله صمیمانله 

بلا ملردم و عملوم جامعله دینی 

زندگلی  در  پارسلایی  و زهلد و 

بلوده اسلت. از این نظلر توجه به 

ایلن دو گوهلر ارزشلمند و نلاب 

می بایسلت در همله برنامه هلای 

می بایســت  تحــول  درواقــع، 
پیشــین  ذخایــر  و  ســنت ها  بــا 
باعــث  کــه  چرا بخــورد؛  پیونــد 
ازهم گســیختگی در محیط هــای 
می شــود.  فرهنگــی  و  علمــی 
هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای 
بدعــت  تفــاوت  بــه  می بایســت 
و نــوآوری و تجددزدگــی و تکامــل 
توجــه داشــت؛ زیــرا مرزهــای ایــن 
یک دیگــر  بــه  گاهــی  مفاهیــم، 
نزدیــک می شــوند؛ البتــه نکتــه ای 
بــدان  بایــد  میــان  ایــن  در  کــه 
کــه در  توجــه داشــت ایــن اســت 
کنــار همــه این هــا بایــد از تحــوالت 
و  نــو  پرســش های  و  تجــارب  و 

گرفــت. بهــره  نیــز  جدیــد 

آموزشلی و تربیتلی ملورد توجله 

باشلد.

  ارتبـاط با نظام اسـالمی و توجه 
به نیازهای آن

همان گونله کله ظلم سلتیزی 

و  طاغلوت  بلا  مبلارزه  و 

حکومت هلای فاسلد در دوره هلا 

سلرزمین های  و  زمان هلا  و 

مختللف از امتیازهای روحانیت 

شلیعه بلوده اسلت، می بایسلت 

بلرای نظلام اسلامی کله ثملره 

املت  و  روحانیلت  فلداکاری 

اسلامی اسلت، نهایلت دل سلوزی را داشلت و 

از بی توجهلی و بی اعتنایلی بله آن پرهیلز نملود 

و بلرای پاسلخ گویی بله نیازهای نظام اسلامی 

تلاش کلرد.

  توجه به نیازهای گوناگون انسان معاصر
از دیگلر اصوللی کله در بحلث تحلول حلوزه 

می بایسلت نلگاه ویلژه ای بله آن داشلت، ایلن 

اسلت که حوزه های دینی نباید صرفًا گذشلته و 

نیازها و نقش ها و کارکردهای پیشین را در نظر 

داشلته باشلند؛ بلکه برای دسلت یابی به اهداف 

ترسلیم شلده و عمل به رسلالت خود باید انسان 

معاصلر، معارف جدید و نیازهای امروزی دینی 

ملردم را نیلک بشناسلند و از محلدوده فردنگری 

خلارج شلوند و بله نیازهلای اجتماعلی انسلان 

توجله کننلد و عرصه ها و نقش های نوی را برای 

خلود تعریلف کننلد؛ براین اسلاس؛ حوزه هلای 

علمیله بایلد در چندزمینله بله درنلگ حوزوی و 

برنامه ریلزی بپردازنلد. از آن زمینه هلا می تلوان 

بله ایلن موارد اشلاره کرد: 

الف( نیاز به بازسازی حوزه ها 

بلا تکیه بر ریشله ها و اصالت ها؛ 

چنلان کله اگلر حوزه هلای ملا بلا 

تکیله بلر ریشله ها و اصالت های 

خلود  بازسلازی  بله  خویلش، 

از  نشلوند،  بله روز  و  نپردازنلد 

قافله پیشلرفت، و توسلعه عقب 

خواهنلد مانلد.

در  تأصیلل  و  تحلول  ب( 

در  تحلول  عملیله:  حوزه هلای 

اللزام  و  ضلرورت  یلک  حلوزه، 

برخاسلته از ضلرورت پاسلخ گویی بله نیازهلای 

عصلری اسلت؛ املا در عیلن حلال، املر خطیلر 

و حساسلی اسلت؛ بنابرایلن؛ هملواره چاللش 

برانگیلز بلوده و بله همیلن عللت، جملع میلان 

اصاللت و معاصلرت و سلنت و تجلدد در ایلن 

قلملرو، نیازمنلد هوشلمندی و تدبیلر و درنلگ 

فلراوان اسلت. حوزه هلای علمیله می بایسلت 

و  اصالت هلا  محوریلت  بلا  تلا  کننلد  تلاش 

گنجینله  از  بهره گیلری  و  دیرپلا  سلنت های 

ارزشلمند ذخایر حوزه، متناسلب با سلپهر امروز 

جهلان، بله نوپلردازی و بازسلازی و ارتقلای خود 

در زمینه هلای سلاختاری، آموزشلی، تربیتلی، 

ارتباطلی، پژوهشلی و سلایر زمینه هلا بپردازند. 

جدیلد:  عللوم  فراگیلری  ضلرورت  ج( 

حوزه هلای علمیله بایلد عاوه بلر پاسلداری از 

عللوم دینلی و دفلاع از آن بله ارتقلای آن هلا نیز 

بپردازنلد و به وسلیله ابزارهلای ملدرن علملی از 

آن هلا پشلتیبانی کنلد تلا بتواننلد پاسلخ گوی 

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

اســت.  فــراوان 
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سلؤال های روز باشلند؛ زیرا در برابر این تحوالت 

و پیشلرفت های عظیلم بلا فراگیری علوم جدید 

می تلوان نیازهلای نو را بلرآورد؛ به  همین جهت 

بایلد بلا حفلظ اصول و پایه های حوزه سلنتی به 

فراگیلری و تحصیلل و پژوهلش و تدریلس در 

ایلن زمینله بپردازیلم تا بتوانیم از داده های این 

دانش هلا نیلک بهلره بریم و به اسلتقال دسلت 

پیلدا کنیلم و درنتیجله، نقش ملان را به بهترین 

شلکل و بهتریلن وجله انجلام دهیم. 

د( ضلرورت اندیشلیدن دائملی به پیشلرفت 

و اصلاح: ملا نبایلد بله بهانله کفایلت، حاللت 

سلکون و توقلف بله خلود بگیریلم؛ بلکله بایلد 

همواره به پیشلرفت و اصاح بیاندیشلیم. مهم 

این اسلت که جهت دسلت یابی به هدف الهی، 

همله توانایی هلای خلود را بله کار بگیریلم تلا 

بله حلوزه ای پیشلرفته، منسلجم و متناسلب با 

نیازهلای زندگلی معاصلر دسلت یابیلم و حلوزه 

را بله بسلتری بلرای تربیلت علملای فاضلل و 

برجسلته و خدمت گلزار بله دیلن اسلام تبدیلل 

. کنیم

جهانـی؛  نیازهـای  بـه  توجـه    
به ویژه کشورهای اسالمی

حوزه هلای علمیله بلا همله 

تلوان می بایسلت از قالب هلای 

بسلته و محلدود خلارج شلوند و 

در کنلار توجه به نیازهای داخلی 

و نیازهلای جواملع شلیعی، بله 

نیازهلای جهانلی و کشلورهای 

در  و  بیندیشلند  اسلامی هلم 

جهان شلمول  رسلالت  جهلت 

برنامه ریلزی  و  سیاسلت گذاری  بله  خویلش 

بپردازنلد. در ذیلل این اصلل، توجه به چند نکته 

ضلروری اسلت کله از جمله این نلکات می توان 

به این موارد اشلاره کرد: توجه به مسلائل کان 

املت اسلامی و هم چنیلن بحلث فراملی بودن 

حوزه هلای شلیعی. به گونه ای کله نباید تشلیع، 

اسلام و مکتلب اهلل بیلت را بله ایلران محدود 

. کرد

  ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی
یکلی از اصلول مهملی کله می بایسلت در 

بحلث اصلول و مبانلی تحلول در حلوزه نلگاه 

ویلژه ای بله آن داشلت بحلث ارتبلاط بلا مراکلز 

علملی و دانشلگاهی داخللی و خارجلی اسلت. 

به گونه ای کله بلرای پیش ُبلرد اهلداف حلوزه، 

ارتبلاط مسلتمر و دائملی با همله مراکز علمی و 

دانشلگاهی داخلل و خلارج کشلور را می توان از 

اهم امور در این رابطه بیان کرد. این ارتباط هم 

در زمینله اسلتفاده از تجلارب علمی، آموزشلی، 

پژوهشلی آن ها و هم در جهت آشلنایی با علوم 

و معلارف جدیلد و فرهنلگ آن هلا سلودمند و 

مفیلد اسلت و در نهایلت، ابزاری 

بلرای تفاهلم و تبلیغ ارزش های 

دینلی بله حسلاب می آید.

تجـارب  و  علـوم  از  اسـتفاده    
بشری 

اسلتفاده از تجارب بشلری در 

شلیوه های آملوزش، پژوهلش، 

تبلیلغ، مدیریت، و ... و آشلنایی 

بلا عللوم و معلارف جدیلد در 

همله شلاخه های فلسلفه، علوم 

بحــث اصــول و مبانــی تحــول در 
حــوزه نــگاه ویــژه ای بــه آن داشــت 
کــز علمــی و  بحــث ارتبــاط بــا مرا
خارجــی  و  داخلــی  دانشــگاهی 
بــرای  به گونه ای کــه  اســت. 
پیش ُبــرد اهــداف حــوزه، ارتبــاط 
کــز  مســتمر و دائمــی بــا همــه مرا
و  داخــل  دانشــگاهی  و  علمــی 
کشــور را می تــوان از اهــم  خــارج 

کــرد. امــور در ایــن رابطــه بیــان 

طبیعلی، عللوم ریاضلی و عللوم انسلانی و ... از 

جملله نکات ارزشلمندی اسلت کله غفلت از آن 

به معنلای عقب ماندگلی از قافلله تمدن بشلری 

و درنتیجله، ناتوانی از ایفای رسلالت های بزرگ 

دینلی اسلت؛ البتله در مواجهله بلا مجموعله 

عللوم و معلارف بشلری و تجلارب انسلانی باید 

بله هلوش بلود تلا اصالت ها از دسلت نلرود؛ اما 

امتیازات آن ها با دیدی نقادانه گرفته شلود. در 

ایلن زمینله، حوزه بایلد از روش های جدید برای 

پاسلداری از اصالت هلا بهره منلد شلود.

  احیای تمدن و فرهنگ اسالمی
شلکوفایی  بلرای  بایلد  علمیله  حوزه هلای 

تمدن اسلامی، احیای مجدد آن، خیزش نوین 

اسلامی، حضور سلازنده و کمال بخش دین در 

همله عرصه هلای مختللف زندگلی و حاکمیلت 

دینی بی توجه باشلند؛ بلکه می بایسلت به این 

مهلم در متلن همله آموزش هلا و پژوهش هلا و 

برنامه ریزی هلا توجله شلود.

  حفظ روحیه ژرف نگری در مباحث علمی
از رملوز بسلیار مهلم بالندگلی اندیشله و 

فرهنلگ و ارتقلای دانش و بینش آدمی در همه 

سلاحت ها و عرصه هلا، پژوهش، اندیشله ورزی 

و ژرف نگلری اسلت. تحقیلق در قلملرو معلارف 

و دانش هلای دینلی نیلز از ارکان و وظایلف 

حوزه هلای دینلی در طلول تاریلخ به شلمار آمده 

و یکلی از امتیازهلای حوزه هلا روحیله تحقیلق 

و ژرف نگری محسلوب می شلده اسلت. طاب و 

حوزه هلای علمیله باید با گسلترش تحقیقات و 

ژرف نگری، زمینه نوآوری و تولید علم را فراهم 

آورنلد. بایلد تلاش کلرد ایلن امتیلاز هم چنلان 

اسلتمرار یابد و تحوالت حوزه و برنامه ریزی ها، 

امتیاز آزاداندیشلی و ژرف نگری را تحت الشعاع 

قلرار ندهند.

  استمرار تعلیم و تربیت حوزویان
براسلاس آموزش هلای دینلی و سلنت سللف 

صاللح باید اسلتمرار تعلیلم و تربیت حوزویان به 

یلک اصلل در سیاسلت گذاری ها و برنامه ریزی ها 

تبدیل شلود و انتهای دوره های رسلمی تحصیلی 

بله مفهلوم پایان تعلیم و تربیت شلمرده نشلود؛ 

هم چنیلن فراگیلری و تعلیلم و تدریلس نیلز در 

همه شلرایط و سلنین بر حسلب نیازها و شلرایط 

بایلد اسلتمرار یابلد و در هلر رشلته، معلومات فرد 

بایلد دائملًا نلو شلود. در ایلن بلاره بلر سله محلور 

عملده تأکیلد شلود: تأکیلد بلر تعلیلم و تربیلت 

نیلروی انسلانی، پلرورش عالملان و متخصصان 

عللوم اسلامی و محوربلودن تعلیلم و تربیلت و 

تحقیلق در همله فعالیت هلا.

از دیگلر اصوللی کله در بحلث تحلول حلوزه 

می تلوان بله آن هلا اشلاره کلرد؛ عبارتنلد از:

- زمینه سلازی و پلرورش طلاب براسلاس 

الگوهلا و معیارهایلی چلون روحیله معنلوی 

و الهلی، روحیله نقلادی و ژرف نگلری، روحیله 

تعبلد و والیت ملداری، روحیه جامع نگری از راه 

بله روز بلودن اطاعات عمومی، داشلتن روحیه 

گروهلی و جمعلی، برخلورداری از روحیله فعال 

و پویلا و پرهیلز از انفعلال، اندیشله اجتماعلی و 

سیاسلی، رشلد همه جانبه و متوازن شخصیت، 

قلدرت بیلان و سلخنوری و تدویلن و نلگارش، 

روحیله انضبلاط و نظلم، رعایلت بهداشلت و 

توجله بله محیلط زیسلت و ورزش.
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- حفلظ کرامت انسلانی و الهلی و ارج گذاری 

به منزللت طاب؛

- سیاسلت گذاری و برنامه ریلزی منسلجم 

بلرای حوزه هلا؛

- رشلد و گسلترش حوزه هلای علمیله بلا 

ملردم؛ و  علملا  مشلارکت 

- گسلترش آموزش هلا و ارزش هلای حوزوی 

بلا نگرش متعلادل و متوازن؛

- اصاح ترمیم و بالندگی و بازنگری مستمر 

و دائمی؛

- ارتباط اجزای نظام؛

- ارتبلاط و بهره گیلری از طلاب و مراجلع 

معظلم حلوزه؛

و اصلول و مبانلی متعلدد دیگلری کله در 

زمینله ملدرس و طلبله و مدیریلت و تشلکیات 

می تلوان بله آن هلا اشلاره کرد کله در این مجال 

نمی گنجلد.

  برنامه های تحول در حوزه
در بحلث برنامه هلای تحول در حوزه می توان 

بله چنلد محلور عملده اشلاره کلرد کله از جملله 

مهم ترین آن ها عبارتند از: ساختار و تشکیات 

حلوزه، جلذب و گزینلش، آملوزش و تربیلت، 

تحقیلق، و تبلیلغ. 

الف( ساختار و تشکیات حوزه

در آغلاز بله بحث سلاختار و تشلکیات حوزه 

اشلاره می کنیم در این راسلتا اقداماتی بایسلته 

انجلام اسلت کله از  جملله آن هلا می تلوان بله 

تدویلن نظام نامه هلای جامع در امور آموزشلی، 

پژوهشلی، اخاقلی- تربیتلی و تبلیغلی بلرای 

حلوزه اشلاره کلرد؛ و نیلز کارهلای دیگلری کله 

می بایسلت ملورد توجله قلرار گیلرد. هملکاری 

بلا مدیریت هلا  اسلت کله پراهمیلت اسلت در 

ایلن رابطله، بلرای مدیریلت کارآملد و قلوی در 

حوزه هلای علمیله می بایسلت املور متعلددی 

ملورد توجله قلرار گیرد؛ از جملله: ضرورت وجود 

نگلرش جاملع و نظام منلد در سلطوح عاللی 

مدیریلت، ضلرورت وجلود کادر اداری قلوی در 

بدنله مدیریلت، تقویلت نرم افزار و سلخت افزار، 

ضلرورت بهره منلدی از برنامه ریلزی راهبلردی، 

اهتملام بله اخاق سلازمانی مدیریلت، ضرورت 

بهره گیلری از دانش هلا و روش هلای مدیریلت 

جدیلد.

در کنلار توجله بله بحلث مدیریلت، اهتملام 

بله روابلط عموملی در بحلث تحلول در حلوزه 

هلم جایلگاه مهملی در ایلن رابطله دارد؛ چنلان 

کله می تلوان گفلت دامنله ارتباطلات، بسلیار 

گسلترده و وسلیع و یکلی از جلوه هلای مهلم 

ارتباطات انسلانی، روابط عمومی اسلت؛ چراکه 

ارتباطلات هلم یلک فراینلد ارتباطلی اسلت کله 

میلان سلازمان ها و مؤسسلات و جامعله پدیدار 

می شلود و هلم نهلادی اسلت کله بخشلی از 

سلازمان ها را شلکل می دهلد.

 ب( جذب و گزینش

در ایلن زمینله کله یکلی از بنیادی تریلن 

اسلت،  مدیریلت  وظایلف  و  مسلئولیت ها 

محورهایلی از اولویلت برخوردارند که مهم ترین 

آن هلا چنیلن اسلت:

جلذب و گزینلش حوزه می بایسلت با نیازها 

و انتظارهلای عرصله ی حلوزه متلوازن، متعادل 

و متناسب سلازی شلود؛

در گزینلش بایلد پایله را بلر 

کیفیلت نهلاد، کمیلت و تعلداد، 

مهلم نیسلت؛ مهلم آن اسلت که 

بلا ایجلاد جاذبله، اسلتعدادهای 

قلوی از خانواده هلای متدیلن به 

حلوزه جلذب شلوند؛

بلرای ورودی هلا و مبتدیلان 

از هملان آغلاز بایلد برنامه هلای 

آینلده را توجیله و ایلن نکتله را 

روشلن سلاخت کله پلس از طلی 

مراحللی که تعیین خواهد شلد، 

حضلور فلرد در حلوزه فقلط بایلد 

بلرای تدریلس، تحقیق، تألیف یا 

کار اجرایلی، حلوزوی و ضلروری 

؛ شد با

بلرای تقویلت آملوزش و پژوهلش در حلوزه 

بایلد زمینه هلای گزینلش و تعیین هیئت های 

علملی فراهلم شلود؛ و موارد متعلدد دیگری که 

در ایلن مجلال نمی گنجد.

ج( آموزش و تربیت

از دیگر ارکان عمده رسلالت های حوزه، بحث 

آملوزش و تربیلت اخاقلی اسلت کله بله توجله 

بیشلتر و برنامه ریلزی منسلجم تر نیلاز دارد. در 

ایلن رابطله، برخلی اصلول ثابلت و متغیلری در 

رابطله بلا تربیلت دینی وجلود دارد که مسلتلزم 

برنامه ریلزی در ایلن زمینه هاسلت؛ از جملله 

ایلن محورهلا می تلوان بله درهم تنیدگلی نظام 

آموزشلی و نظلام تربیتلی، اصلول تربیلت دینی 

تربیلت  متغیرهلای  درسلی،  برنامه ریلزی  و 

درسلی،  برنامه ریلزی  و  دینلی 

سیاسلت های آموزشی و تربیتی 

و فرهنگی، اشاره کرد که هرکدام 

از این هلا هلم جایلگاه ویژه خود 

را در بحلث تحلول دارد.

بله  رسلیدن  در  به هرحلال 

اهدافلی کله در تحلول تربیتلی و 

آموزشلی ملّد نظلر اسلت آگاهی 

ایلن  از  طلاب  و  اسلتادان 

اهلداف و هم دللی و همراهلی و 

بردبلاری آنلان اسلت؛ هم چنیلن 

و  ملدارس،  سلازمان دهی 

نظلام  بله  محوریت بخشلی 

آموزشلی و رشلته های علملی در 

این امر و شلکل گیری گروه های 

علملی و به کارگیلری اعضلای هیئلت علملی و 

تعمیلم خدملات و برنامه هلا بله همه مدارس و 

یک پارچه سلازی نظلام آموزشلی در عیلن تکثلر 

و انعطلاف، همگلی بسترسلاز اهدافی اسلت که 

در ایلن رابطله ملورد توجله می باشلد.

د( تحقیق 

از دیگلر محورهلای عملده بحلث تحلول در 

حلوزه می تلوان بله محلور مهلم تحقیلق اشلاره 

کلرد. تحقیلق و تولیلد اندیشله و نظریله، اصلل 

راهبلردی مهملی اسلت کله لحظه ای در رشلد و 

بالندگلی آن نبایلد درنلگ کرد. آرمانلی که حوزه 

علمیله در عرصله تحقیلق و پژوهلش ترسلیم 

دینلی،  دانلش  مرزهلای  گسلترش  می کنلد، 

تبیین معارف دین در قلمروهای جدید و دفاع 

از دیلن و نظاملات دینلی در برابلر اندیشله های 

در  علمیــه  حــوزه  کــه  آرمانــی 
عرصــه تحقیــق و پژوهــش ترســیم 
مرزهــای  گســترش  می کنــد، 
دانــش دینــی، تبییــن معــارف دیــن 
در قلمروهــای جدیــد و دفــاع از 
دیــن و نظامــات دینــی در برابــر 
در  اســت.  رقیــب  اندیشــه های 
ایــن راســتا، توان منــدی تحقیــق 
و  تدویــن  و  مهــارت  و  تعمــق  و 
در  الهــی  اندیشــه های  نشــر 
گــون و توانایــی  گونا رســانه های 
فکــری  عرصه هــای  در  حضــور 
توجــه  مــورد  بایــد  معرفتــی  و 
برنامه ریــزان، اســتادان، طــالب 

باشــد. دانش پژوهــان  و 
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رقیب اسلت. در این راسلتا، توان مندی تحقیق 

و تعمق و مهارت و تدوین و نشلر اندیشله های 

الهلی در رسلانه های گوناگلون و توانایلی حضور 

در عرصه های فکری و معرفتی باید مورد توجه 

برنامه ریلزان، اسلتادان، طلاب و دانش پژوهان 

. شد با

ذ( تبلیغ

بله توجله به رسلالت بلزرگ حوزه های علمیه 

بلرای ترویلج و تبلیلغ دیلن بدون تردیلد همله 

تاش هلا بایلد معطوف بله کارآملدی، بازدهی، 

ثمربخشلی، و دسلت یابی بله اهلداف کان این 

نهلاد بلرای ترویلج دیلن مبیلن اسلام باشلد؛ 

براین اسلاس، حوزویانلی کله بلار سلنگین ایلن 

مسلئولیت خطیلر و رسلالت عظیلم را بلر دوش 

می کشلند، بایلد بلا احسلاس تعهلد بیشلتر، 

تاش هلای صورت گرفتله در این مسلیر را ادامه 

دهند و در جهت ارتقا و بالندگی آن به جّد و جهد 

بکوشلند و بله نلکات مهلم و سیاسلت هایی که 

بایلد در املر تبلیلغ مّد نظر حوزه های علمیه قرار 

گیلرد توجله نمایند. از جمله این سیاسلت های 

اساسلی دربلاره تبلیلغ حلوزوی می تلوان بله 

هماهنگلی بلا سلایر معاونت ها و سلایر نهادها، 

هم چنیلن حفلظ تبلیلغ سلنتی، علمی سلازی 

تجربله سلنتی، نیلاز بله دانلش و تجلارب تبلیغ 

املروزی، مراعلات مصلحلت در نشلر مذهلب 

اهلل بیلت، توجه بله تحوالت دنیلای ارتباطات 

و گسلترش آن، توجله بله مخاطب شناسلی، 

توجله بله تنلوع محتواها، مضامیلن و روش ها 

در دنیلای املروز، تغییلر ذائقه هلای مخاطبان، 

به کارگیری شلیوهرهای غیرمسلتقیم در القای 

و  جهلان  ملردم  مخاطب قلراردادن  مفاهیلم، 

ملواردی از این دسلت اشلاره کلرد.

پی نوشت: 
دانشـگاه  انسـانی  علـوم  و  معـارف  گـروه  اسـتادیار   *
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آیت الّلـه محمدتقـی مصباح یـزدی در علـوم مختلف صاحب نظر و سـبک و 
به حـق یـک عامـه به تمام معنا بـود. وی درباره حوزه نیز دیدگاه های روشـنی 
داشـت. می تـوان ایشـان را از پیش گامـان تحـول در حـوزه دانسـت؛ چنان كه 
ایت الّلـه اعرافـی مدیـر حوزه هـای علمیـه در پیامی كه به مناسـبت ارتحال این 
عالـم ربانـی صادر كردند نوشـتند: "از لطایف بارز در زیسـت پربركت آیت الّله 
مصباح یـزدی می تـوان بـه نوآوری هـای برجسـته و اندیشـه های مبتكرانـه در 
قلمـرو نظامـات آموزشـی و پژوهشـی و مدیریتـی حـوزه و پیش گامـی در تحول 
حـوزه اشـاره كـرد و از رهگـذر فكـر عمیـق آن مرحـوم مرزهـای دانش هـای 

اسـامی و حوزوی گسـترش یافت«.

پیش گام تحول در حوزه علمیه

عـالمه   
مصباح یـزدی         ؛


