بـود کـه بعـد از اینکه مقدمات را تشـریح میکردند

داشـتند کتابهـا نوشـته شـده و الحمـدهلل

میگفتنـد کـه باب علم منسـد نیسـت ،یا اگر منسـد

چـاپ شـده از مراجـع بـزرگ کـه باألخـره ایـن

هسـت بـاب علمـی باز اسـت و بنابرایـن روایات برای
ً
مـا حداقـل متواتـرات یا حتـی خبر واحد مثلا حجت

مباحـث را انجـام دادهانـد .چـرا؟ بـه دلیـل نیاز.
پـس مقـداری از آن طبیعـی اسـت .البتـه یـک

اسـت و ایـن حجـت شـرعیه علمی هسـتند اگـر علم

مقـداری از آن هـم نیـاز به اعمـال مدیریت دارد

نیسـتند؛ پس باب انسـداد به اصطالح نیست و انفتاح

و بهدسـت مدیـران انجـام میگیـرد .بـه ایـن

علم هسـت نه انسـداد علم ولی شـاید سالهای اخیر،

بخـش دوم بایـد بیشـتر توجـه شـود و شـاید

مـن فکـر نمیکنم از بعـد از انقالب هیچ درس اصولی

اآلن شـرایط زمـان مـا طـوری باشـد کـه مدیران

مقدمـات انسـداد را بحث کرده باشـند و خودبهخود

بـه دلیـل گسـتردگی حـوزه ،حـوزه هـزار نفـره،

ایـن را کنار گذاشـتهاند.

هزاروپانصـد نفـره ،دوهـزار نفـره یکطـور اداره

خاطـرم هسـت خـود مـا درس یک اسـتادی

میشـود ،حـوزه پنجـاه هـزار نفـره طـوری دیگر.

میرفتیم یک دوره مقدمات انسـداد را تدریس

در حـوزه پنجـاه هزارنفـری البتـه طالب خارجی

کـرده اسـت از سـطوح عالـی تمـام کـه شـد در

جـای خـودش را دارد .حوزه پنجـاه هزار نفری را
ً
طبعا در مدیریت بخشیاز آن برای
اداره کردن؛

از شاگردانشـان از جملـه خـود مـا میگفتیـم

همیـن اصالحات باید باشـد یـا بهعنوان تحول.

فاید هاش چیسـت ،شـما که درنتیجه معتقدی
ً
اکثـرا به ایـن معتقد به
بـه انفتـاح بـاب علـم و

همیـن بحـث را در کتابهـای درسـی بیاوریـد
همیـن بحـث را در نحوه نوشـته باید بیاورید در

انفتـاح علـم هسـتند .میگفتیـم چـرا مجـدد

چـاپ کتابهـا و مقـاالت و انتشـارات بیاورید.

بخوانیـم؟ میگفتنـد اینهـا باعـث پـرورش

بنابرایـن ،بخشـی از تحـول در حـوزه ،قهـری و

ذهـن اسـت .نتیجـهاش ایـن اسـت کـه ذهـن

طبیعـی اسـت و بخشـی از آن هـم در دسـت

طلبه پرورانده میشـود ولی امروز غالب اسـاتید

مدیران اسـت.

دوره دوم میخواسـتند بحـث بکننـد بعضـی

در فصلـی کـه مجلـه در حال آماده سـازی بود برخی بزرگان حوزه که در سـپهر فرهنگ
ّ
و علـوم و سیاسـت کنش گـر بودند به سـرای ابـدی کوچیدند.آیت اللـه محمد یزدی
کـه سـالیانی دراز در عالی تریـن جایـگاه مدیریـت و نهادهـای حوزوی و سیاسـی چون
ریاسـت جامعـه مدرسـین ،ریاسـت شـورای عالـی حوزه دینـی مجلس خبـرگان ،دینی
قـوه قضاییـه و  ...نقش گـذار بـود .بـه یاد آن عالم دل سـوز و انقالبی .اما در این شـماره
بخشـی از سـخنان ایشـان را درباره تحول حوزه که در انجمن مطالعات سیاسـی حوزه
ایـراد نمـود ،فرادید می نهیم.
ّ
در نـگاه شـادروان آیتاللـه یزدی ،تحول در بخشـی از مسـائل حوزه طبیعی اسـت؛
بهاینمعنـا طبیعـی اسـت کـه اسـتادان و طالبـان علـم خودبهخـود متوجه میشـوند که
بـه ایـن موضـوع نیـازی نیسـت یـا فایـدهای نـدارد یا در شـرایط امـروز کارآیـی ندارد؛
ایـن بحـث را میگذارنـد کنـار و بحـث پرفایدهتـری را انتخـاب میکننـد .بـرای مثـال
در دوره مـا در حـوزه مدرسـان اصـول ،مقدمـات انسـداد را بحـث میکردنـد .گاهی

میگوینـد تشـیید ذهن در مسـائل مـورد نیاز و
مسائل اهم انجام میگیرد .پس آن بحثهایی
کـه بهطـور طبیعـی کمتـر مورد اسـتفاده اسـت
خودبهخـود کنـار مـیرود و آنهایی که بیشـتر
مـورد اسـتفاده اسـت عمـل میشـود.
مثـال دیگـر اینکـه بحـث قضا ،یا حـدود در

ً
معمـوال بحـث نمیشـد ولـی در دوران
حـوزه

برآورده سـاختن نیازهـای جهانـی توسـط
حوزههای علمیه
درخصـوص ایـن مسـئله کـه آیـا مسـئولیت

حـوزه علمیـه بهخصـوص حـوزه علمیـه مرکزی
یعنـی قـم تأمیـن مرجع تقلید اسـت یـا تأمین
نیازمندیهای امت اسالمی است که هم مرجع

شماره هشتم و نهم

درنگاه آیتهللا محمد یزدی

انسـداد را تشـریح کنند و نتیجه مقدمات انسـداد این

بحثهـای خـارج داشـتند بحثهـای زیـادی
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تحول حوزه

شـشماه تـا یکسـال طـول میکشـید تـا مقدمـات

حکومت اسلامی بسـیاری از فقها بحث کردند،

35
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

هـم سیاسـتمدار میخواهـد .همـه اینهـا را

در آن ردهها هم نباشند در آن مسیر هستند اما

نـه آنطـور کـه ببینم در دهسـال

میخواهـد .اگـر نظـر حوزه این باشـد که ما غیر

پنج سـال دیگر ده سـال دیگر حوزه چندتا مفسر

آینـده مـا چندتـا مثـل عالمـه

از تأمیـن مرجـع تقلیـد وظیفـه دیگـری نداریم

یـا محـدث یا فیلسـوف میتوانـد تحویل دهد؟

داشـته باشـیم درحالیکـه بایـد

خـب حرفـی اسـت ،ولـی اگـر اینطـور نیسـت
ً
ً
مخصوصا
ظاهرا این نیسـت؛ مراجـع عظام
کـه

رونـد کوتـاه می باشـد ،یعنـی ضعیـف اسـت

اینطـور باشـد .اینکـه آقـا

امـا خوش بختانـه همیـن اواخـر شـورای عالی

هـم تکیـه فرمودنـد و بیشـتر

روی مسـئله فلسـفه و نداشـتن

راجعبـه آیندهنگـری و بخشـی

فیلسـوف یـک مقـدار حسـاس

از فرمایشاتشـان آیندهنگـری

شـده بـودم بـه دلیـل اینکـه

هسـت حـاال چشـمانداز بیستسـاله جـای

حضـرت آقـا در کلماتشـان بـه

خـودش را دارد .مـن میخواهـم بگویـم آینـده

این مطلب اشـاره فرموده بودند،

پنج سـال دیگر آینده ده سـال دیگر با نیازهایی

از دبیرخانـه شـورا خواسـتیم

کـه هسـت بایـد مدیران روی تدریـس و تدرس

جمهـوری اسلامی ایران اگر خالفـی هم انجام

بـه مـا بگویـد کـه در قـم چندتـا

برنامههایـی تنظیـم بکننـد کـه درسهای مورد

درس فلسـفه خوانـده میشـود

نیـاز تدریـس شـود ،خالصـه حـوزه علمیه فقط

میگیـرد اگـر صدنفـر هـم در حـوزه بخواهنـد
ً
قطعا
یـک راهپیمایـی انجام بدهنـد بهنظر من

غربـی نتوانـد فلسـفه اسلامی

و چـه کسـانی درس میگوینـد

فقیـه مرجـع تحویـل نمیدهـد بایـد محـدث و

را از پـا در بیـاورد؛ مـورخ نتوانـد

و چـه کسـانی درس میدهنـد؟

فیلسـوف و مـورخ و اینهـا را هـم تربیت بکند.

بگوینـد ایـن مشـکل را شـما بایـد حـل بکنیـد
راه کار را بایـد از اینجـا شـروع کـرد .اما مشـکل

مراجـع اخیـر مـا همیـن مراجع
ً
اخیـرا
فعلـی چـه اینهایـی کـه
فـوت شـدهاند و چـه مراجـع
ً
غالبـا معتقدنـد کـه حوزه
فعلـی
علمیـه بایـد نیـاز جهانـی امـت
اسلامی را بـرآورده بکنـد یعنـی
فیلسـوف را هـم الزم دارد،
محـدث هم الزم دارد که فلسـفه

سیاســت ایــن هســت کــه
ریشــههای مســئله را بایــد
پیــدا کــرد و حــل مشــکل را از
ریشــه شــروع کــرد و بــه هرحــال
بــه نتیجــه رســاند بــدون اینکــه
خــدای نا کــرده علیــه یــک گــروه
یــک جمــع یــک عنــوان تظاهــرات
اتفــاق بیفتــد.

بیایـد تاریـخ مـا را تحریـف بکنـد و همینطـور

گفتیـم یـک گـزارش دقیق برای مـا تهیه کنید.

محـدث و سـایر چیزهـا .بلـه درسهـای جـاری
ً
اکثرا همان فقه سـنتی اسـت و برای تأمین
ما

اسـاتید چـه کسـانی هسـتند؟ چـه کتابهایی
را درس میدهنـد؟ چندنفـر پـای درس اینهـا

مرجـع هسـت به دلیل اینکـه این را در رده اول

حاضـر میشـوند گزارشـی کـه آورده بودنـد یک

سیاسـت در حوزه؛ شناسایی ضعفها و نقایص
و برخورد معقوالنه با آنها
مـن مطمئـن هسـتم کـه سیاسـت در حوزه

میداننـد امـا درسهـای دیگری هـم بحمداهلل

مقـداری مـن خـودم قانـع شـدم دیـدم البتـه

هیچوقـت مثل سیاسـت در غـرب نخواهد بود،

در حـوزه هسـت منتهـا کمتـر هسـت .ایـن را

اکثـر درسهای ابتدایـی اش همین دوتا کتاب

مثـل سیاسـت در اروپـا نخواهـد بـود .یعنـی

بایـد بهتدریـج؛ مسـئوالن حوزه یا فضال و نسـل

معـروف مرحـوم عالمـه هسـت بدایةالنهایـه

بـا تظاهـرات و شـعار و اجتماعـات و اینهـا،

جوان و باألخره مدیران و اینها باید بیشـتر به
ً
ظاهرا اشـارات مقام معظم
آن توجـه کننـد کـه

ولی باالتر که میرویم مثل اسـفار مثل مشـاعر

این هـا کارهـای سیاسـی نیسـت ،اینهـا
ً
غالبـا هم
کارهـای تحزبهـا و دسـتهبندیها و

مثـل شـوارق مثـل چیزهـای دیگـری کـه باالتر

ً
مثال اآلن
رهبری هم روی همین مسئله است.
ً
واقعـا چنـد
در قـم چنـد فیلسـوف وجـود دارد؟

ولـی فیالجملـه هسـت .طبـع ایـن علـم هـم

ّ
حـد مرحـوم
فیلسـوف وجـود دارد؟ حداقـل در

ایجـاب میکنـد کـه محدودتـر باشـد.

عالمـه طباطبایـی؛ چندتا مفسـر داریم در ردیف

میرویـم کـم هسـت .بـا شـاگردهای محـدود

بـه هرحـال الحمدهلل در حـوزه خودم به دلیل

شماره هشتم و نهم

هـم مفسـر میخواهـد هـم محـدث میخواهد

بیشـتر نمیتوانید بشـمارید .دوسـهتا دارید که

یـک مقـدار امیـدوار هسـتم اما

سیاســتمداران حــوزه کار
سیاسیشــان ایــن اســت کــه
ریشــههای نقصهــا و ضعفهــا
را شناســایی کننــد نحــوه برخــورد
بــا ریشــهها را هــم پیــدا بکننــد،
معقوالنــه بــا آن ریش ـهها برخــورد
کننــد.

مـورد سواسـتفاده اجانـب قـرار
ً
اتفاقـا سیاسـت ایـن
میگیـرد.

از ریشـه شـروع کرد و به هرحال
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تقلیـد میخواهـد هـم فیلسـوف میخواهـد

مرحـوم عالمـه طباطبایـی؟ حداکثر دوتا سـهتا

ً
اخیـرا شـد
همیـن تحقیقـی کـه

هسـت که ریشـههای مسـئله را
بایـد پیـدا کـرد و حـل مشـکل را
بـه نتیجـه رسـاند بـدون اینکـه
خـدای ناکـرده علیـه یـک گـروه
یـک جمع یک عنـوان تظاهرات
اتفـاق بیفتـد .ببینیـد بـرای

مقابلـه بـا شـاه هـر روز هـم تظاهـرات در قـم
بـود اشـکالی ندارد ولی بـرای مقابله با حکومت

خلاف شـرع اسـت؛ چرا؟ بـرای اینکـه راه دارد
بروند حرفشـان را به مسـئوالن رده اول برسـانند
ً
مثلا جـواب نمیدهیـد و جـواب بگیرند و
چـرا
را کـه چـرا بـه تسـامح پیشـرفت رفتـه ،بنابراین
مسـئله سیاسـی اول روشـن باشـد که سیاست
در حـوزه بـه غیـر از سیاسـت در جاهـای دیگـر
اسـت و سیاسـتمداران حوزه کار سیاسیشـان
این اسـت که ریشـههای نقصها و ضعفها را
شناسـایی کننـد نحـوه برخورد با ریشـهها را هم
پیـدا بکننـد ،معقوالنـه بـا آن ریشـهها برخـورد
کنند .

