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عبا
اندیشـه تحـول حـوزه، احـوال گوناگون داشـته و دارد. گاه این تفكـر حاكم بوده سید

اسـت و گاه موانعـی حایـل. امـا این كـه در پیامد وقایـع جاری و تأكیدهـای امام و 
مقام معظم رهبری، ضرورت پاره ای اصاحات، سـخنی عام و فراگیر شـده اسـت. 
امـا میـان ضـرورت و عینیت، پلـی باید زد. كانالی كه بتواند ضرورت ها را بر مسـند 
تحقق بنشـاند و تضاد آرمان و واقعیت را درهم بشـكند. تاكنون تاش های نظری و 
عملـی صورت یافته اسـت، گام هایـی كه علی رغم ضعف و نااسـتواری، ارجمندند 
و شایسـته تقدیـر و سـپاس، امـا هـم  گام زنان آن وادی و هم ناظـران، بر این باورند 
كه آن حركات، مبادی راه اسـت، تا مقصد و مطلوب، فرسـنگ ها فاصله اسـت و 

عزمی راسـخ، همتـی بلند و امكاناتی درخـور می طلبد.

»شیــوه هــای تحــول
حوزه های علوم دینی« 
کاستی ها و بایسته ها
از تئوری تا عمل

ازایلن رو بایسلتی در مقولله اصلاح حلوزه، 

گفت و نوشلت. اندیشله ها را به یاری یک دیگر 

رسلاند، بلازوان را بله هم دیگلر سلپرد، جان هلا 

را پاالیلش کلرد و از منّیت هلا زدود تلا بتلوان 

گوشله ای از مسلئولیت را ایفلا کنلد.

این نوشلتار، می کوشلد حداقل، گوشله ای از 

آرا و انظلار را دربلاره چنلد مقولله اساسلی بیلان 

کنلد. بلا طلرح افلکار و مسلتندات آن، تلاش 

می کنلد تلا صعوبلت و دشلواری راه را بنمایانلد. 

مطاللب اشلاره ای و گلذری ایلن نوشلته، نشلان 

می دهلد کله تا چند حد و سلطح، حتی مسلائل 

بنیلادی مقوله اصلاح حوزه، هنوز بحث انگیز و 

شایسلته تأمل انلد. اگلر چند مقوله این نوشلته، 

بتوانلد نگاهلی جلدی را بله این مقولله، متوجه 

کنلد و پلاره ای از سلهل انگاری ها را بله دقلت و 

امعلان بلدل سلازد، توانسلته اسلت بله هلدف 

خویلش دسلت یابد.

  شیوه تحول
در مقوللله اصللاح حللوزه، شللیوه تحللول و 

دگرگونللی، بحثللی اساسللی و 

جللدی اسللت. اقللدام بلله هرگونلله 

درنظر گرفتللن  بللدون  تغییللر، 

آن  ابترمانللدن  بلله  شللیوه ها، 

بنابرایللن  انجامیللد.  خواهللد 

بایسللتی ابزارهللا را شللناخت و 

نللوع مناسللب را بللا توجلله بلله 

عینیت هللا  و  واقعیت هللا 

برگزیللد.

و  مطللرح  روش هللای 

متعللدد  قابل طللرح،  یللا 

روش هللا،  ایللن  از  هریللک  گوناگوننللد.  و 

امتیازاتللی دارنللد و البتلله بللا نقایصللی نیللز 

دسللت به گریبانند. درنظرگرفتللن روش هللا و 

مزایللا و نقایللص آن، می توانللد اولیللای امللر 

را در برگزیللدن روشللی کاراتللر و کم آفت تللر 

یللاری دهللد. در ایللن بحللث، بلله چنللد شللیوه 

می شللود: اشللاره  اصلللی 

1. شیوه انقالبی و سریع
روشللی جهشللی و سللریع، مدافللع گزینللش 

و  معضللات  حللل  در  انقابللی  شللیوه ای 

مشللکات حللوزه اسللت. در ایللن دیللدگاه، 

ماحظلله کاری و حرکللت گام بلله گام، روشللی 

مللردود شللناخته می شللود و برخللوردی عاجللل 

و سللریع بللا مسللائل حللوزه، توصیلله می گللردد. 

مبانللی ایللن دیللدگاه، بللر اصللول ذیللل اسللتوار 

اسللت:

  عمق مشکالت
مدافعلان روش جهشلی و سلریع، معتقدنلد 

کله مشلکات چنلدان عمیلق و ریشله دارند کله 

جلز با برخوردی سلریع و انقابی 

نمی تلوان به مقابلله با آن برآمد. 

آنلان اظهلار می دارند کله برخورد 

مایلم و گام بله گام، املکان آن 

را می دهلد کله معضلات کهلن، 

ریشله ای اسلتوارتر پیلدا کننلد 

و مشلکات جدیلدی در بسلتر 

یابلد  رشلد  قدیلم،  مشلکات 

انبلوه  مجموعله  نتیجله،  در  و 

مشلکات، چنلان درهلم پیچید 

کله توانایلی مقابلله و معارضه را 

در مقولــه اصــالح حــوزه، شــیوه 
تحــول و دگرگونــی، بحثــی اساســی 
و جــدی اســت. اقــدام بــه هرگونــه 
درنظر گرفتــن  بــدون  تغییــر، 
آن  ابترمانــدن  بــه  شــیوه ها، 
بنابرایــن  انجامیــد.  خواهــد 
بایســتی ابزارهــا را شــناخت و نــوع 
مناســب را بــا توجــه بــه واقعیت هــا 

برگزیــد. عینیت هــا  و 
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از دل ودیلده بربایلد و هول وهلراس را در قللوب 

مأوایلی ابلدی بخشلد.

  فرصت زودگذر
انقلاب اسلامی، ایلن فرصلت را در اختیلار 

گلذارده اسلت کله حلوزه در بسلتر جلاری زمان، 

حضلور یابلد. پلاره ای از امکانات 

نظلام در اختیلار قلرار گیلرد و 

تحلول حلوزه بتواند پشلتوانه ای 

مقتلدر در خلارج از نهلاد حلوزه 

داشلته باشلد. از سلوی دیگلر، 

شلرایط انقابلی جامعله، فرصت 

مضاعفلی اسلت. طبیعلی ای که 

تحوالت نهادهلای اجتماعی، در 

بسلتر تحوالت جامعه سلهل تر و 

سلریع تر صورت می پذیلرد، تا در 

شلرایط سلکون و آرامش نسلبی 

جامعله.

دو واقعیلت یلاد شلده )نظلام 

انقابلی  شلرایط  و  اسلامی 

جامعله( اقتضلای آن را دارد کله 

فرصلت موجلود را به عنلوان یک واقعیت در نظر 

گرفلت و از آن نهایلت بهره بلرداری را داشلت. 

فرصتلی کله شلاید مقلداری از آن، هلدر رفتله 

باشلد، وللی بایسلتی بقایلای موجلود آن را، ارج 

داشلت و حداکثراسلتفاده از آن بلرد.

  تجربه های ناکام 
حرکت اصاحی در حوزه پیشلینیه و سلابقه 

طوالنلی دارد. املا به راسلتی، چلرا آن گونله کله 

شلایدوباید بله بلار ننشسلته و بله دسلت آوردی 

در حلد انتظلار، نینجامیلده اسلت؟

انقابلی،  و  برخوردهلای سلریع  مدافعلان 

معتقدنلد، یکلی از عللل اساسلی ناکاملی ایلن 

حرکت هلا، روش و شلیوه آنلان بلوده اسلت. 

حرکت هلای اصاحلی در گذشلته، به گونله ای 

انجلام می شلده اسلت که هیچ عنصلر یا نهادی 

از نهادهای حوزه، ضربه نپذیرد و 

یا حتی احساس روانی نامساعد 

هلم پیلدا نکنلد. رونلد این گونله 

بلود  چنلان  محافظه کاری هلا، 

کله آنچله به نلام اصلاح صورت 

رخ  کنلد  بسلیار  می پذیرفلت، 

و  سلنگین  حرکتلی  ملی داد. 

آهسلته کله در موج سلریع زمان 

کم رنلگ می شلد و به مرور، محو 

می گشلت.

  هزینه های تلف شده
حرکلت  تدریجلی  رونلد  در 

تحلول، بایسلتی ایلن پیاملد را 

در نظلر داشلت کله امکانلات و 

ملداوم،  به گونله ای  هزینه هلا، 

هلدر می رونلد و بازدهلی بهینله پیلدا نمی کند. 

به راسلتی مجموعله امکانلات و نیروی انسلانی 

کله در خدملت حوزه انلد، چنلان اندک نیسلتند. 

ملدارس، کتاب خانه هلا، شلهریه تحصیللی و 

مهم تر از تمامی موارد یاد شلده، نیروی انسلانی 

کله بله حلوزه وابسلته اسلت، مسلئولیت آفرین 

اسلت. بازدهلی انلدک ایلن مجموعله، اتلاف 

سلرمایه و نیروسلت و بی تردید، همان گونه که 

در سلرمایه گذاری اقتصلادی، میلزان بلاروری و 

بازدهلی مورد ارزیابی اسلت، در سلرمایه گذاری 

ایــن فرصــت  اســالمی،  انقــالب 
کــه  اســت  گــذارده  اختیــار  در  را 
زمــان،  جــاری  بســتر  در  حــوزه 
حضــور یابــد. پــاره ای از امکانــات 
و  گیــرد  قــرار  اختیــار  در  نظــام 
تحــول حــوزه بتوانــد پشــتوانه ای 
مقتــدر در خــارج از نهــاد حــوزه 
دیگــر،  ســوی  از  باشــد.  داشــته 
شــرایط انقالبــی جامعــه، فرصــت 
مضاعفــی اســت. طبیعــی ای کــه 
تحــوالت نهادهــای اجتماعــی، در 
بســتر تحــوالت جامعــه ســهل تر و 
می پذیــرد،  صــورت  ســریع تر 
آرامــش  تــا در شــرایط ســکون و 

جامعــه. نســبی 

آموزشلی، نیلز ایلن محاسلبه جلدی و ضلروری 

اسلت. مدافعان حرکت سلریع اصاح، معتقدند 

کله بله هلر میلزان کله زملان تحلول بله درازا 

بینجاملد، بلر حجلم اتاف هزینه هلا و امکانات 

خواهلد افلزود. امکاناتلی کله از درآملد عمومی 

جامعه اسلامی هزینه شلده و بایسلتی نسلبت 

بله مصلرف صحیلح آن، حساسلیت افزون تلری 

را مبلذول داشلت.

2. حرکت تدریجی تحول
گروهللی دیگللر از معتقللدان تحللول، اصللاح 

تدریجللی و آرام را توصیلله دارنللد، حرکت هللای 

افراطللی و تنللد را، پذیللرا نیسللتند و آن را مضللّر 

بلله اهللداف اصللاح و تحللول، می داننللد. در 

گللروه، حرکت هللای سللریع  ایللن  دیللدگاه 

و افراطللی، نه تنهللا اصللاح حللوزه را نتیجلله 

نمی دهللد، بلکلله اقشللار متبّحللر و سللنت گرای 

حللوزه را، در اندیشلله و عقایدشللان، تثبیللت 

می کنللد. بلله آنللان، میللدان می دهللد کلله 

هرگونلله حرکللت اصاحللی را در حللوزه، ناموفللق 

و غیرمفیللد قلمللداد کننللد.

گرایللش اصللاح تدریجللی نیللز، مسللتندات و 

براهینللی را عنللوان می کنللد و مبللادی دیللدگاه 

خویللش را، براسللاس امللور ذیللل بنللا می نهللد:

  نهادی بودن حوزه
سلازمان حلوزه، نهلادی اسلت کله در بسلتر 

زمان تولد یافته و رشد پیدا کرده و به موقعیت 

کنونی رسلیده اسلت. نهادها، این خصوصیت را 

دارنلد کله تحول در آن هلا، تدریجی رخ می دهد. 

چلون در یلک پروسله زمانلی شلکل یافته انلد، 

تبعلًا، تحلول و دگرگونلی آن، نیلز نیازمنلد زمان 

اسلت. »حلوزه« نیلز یلک نهلاد اجتماعی اسلت 

به عنلوان یلک نهلاد مؤسسله، از این ویژگی جدا 

نیسلت. در یلک سلیر زمانلی طوالنلی، تکویلن 

و تکاملل یافلت و درنتیجله بایسلتی تحلول و 

اصاح آن را نیز در زمانی متناسلب جسلت وجو 

کرد. امید تغییر سلریع را نداشلت. بلکه مبادی 

تحلول را پدیلد آورد و بله انتظلار دسلت آورد آن 

. نشست

  تأثیر منفی حرکت  های افراطی
معتقلدان اصلاح تدریجلی، بر این باورند که 

حرکت هلای سلریع و افراطلی، عناصری از حوزه 

را آزرده خاطلر می سلازد. آنلان را در صلف مقابلل 

تحلول قلرار می دهلد. به مرور بر صلف ناراضیان 

می افزایلد و جبهله ای قوی و معارضی را در برابر 

اندیشله اصلاح می آفریند. جبهله ای که پس از 

چنلدی قلادر خواهلد بود اصل اندیشله اصاح را 

زیلر سلؤال بلرد و از در تقابلل با آن برآید.

  دشواری و برنامه ریزی
از  باگونله ای  غالبلًا  سلریع،  حرکت هلای 

شلتاب زدگی و بی برنامگلی همراه انلد. وقتلی 

کله ذهنیلت برنامه ریلزان آن بلود کله در انلدک 

را  تحلول  و  تغییلر  درصلد  بیشلترین  زملان، 

فراچنلگ آورنلد. تمرکلز ذهنلی آنلان بلر زملان 

کوتلاه، موجلب می شلود کله حرکلت تحلول 

به گونله ای مکانیکلی و نه انسلانی دیده شلود و 

در بسلیاری از ملوارد، مجموعله عواملل مؤثلر و 

یلا موانلع، به درسلتی ارزیابلی نشلود و از روابط 

مقلوالت و توابلع آن، محاسلبه درسلتی صلورت 

نگیرد و درنتیجه محاسلبات غلط به اشلتباهات 

و خطاهلای فاحلش بینجاملد. خطاهایلی کله 
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جبلران آن یلا غیرممکلن باشلد و یلا هزینله ای 

سلنگین را در پلی داشلته باشلد.

نکته یادشده، گرچه قانون عام نیست و شاید 

در ملواردی نقلض شلده باشلد؛ اما گسلتردگی و 

شلمول آن چنان اسلت که نمی توان به سلادگی 

از کنلار آن گذشلت. دیلدگاه تدریلج بلا تکیله بر 

همیلن نکته معتقد اسلت کله نمی توان میدان 

را بله روش هلای سلریع و جهشلی سلپرد، بلکله 

بایسلتی براسلاس روش هلای زمان بلر، برنامله 

تحلول را سلامان داد. روش هایلی کله بتوانلد 

در زملان مناسلب برنامه ریلزی شلود، آزملون و 

خطلای آن، زمانلی مناسلبی را در برگیلرد تلا بله 

ملرور بتوانلد روش و مبنلای عملل قلرار گیرد.

  سازمان اجرایی تحول
برنامه هللا،  قوی تریللن  و  بهتریللن 

درصورتی کلله سللازمان اجرایللی متناسللب بللا 

نیللاز را نداشللته باشللند، نللاکام خواهنللد مانللد. 

دیللدگاه اصللاح تدریجللی، معتقللد اسللت: حتی 

بللا دسللت یافتن بلله برناملله ای قللوی و قابللل 

اجللرا، تأمیللن کادرهللای الزم بللرای اجللرای 

برناملله، مدت هللا بلله درازا خواهللد انجامیللد، 

به ویللژه اگللر بدیللن نکتلله توجلله خویللش را 

مبللذول داریللم کلله »حللوزه« نهللادی اسللت کلله 

تللا اعمللاق شهرسللتان های کوچللک، بخش هللا 

و روسللتاها نیللز امتللداد دارد  درنتیجلله در اجرای 

برناملله تحللول، نه تنهللا در حوزه هللای اصلللی، 

بلکلله بللرای این گونلله مناطللق نیللز بایسللتی 

فکللر و اندیشلله ای را سللامان داد و مجریانللی را 

بللرای عهللده داری برناملله، ُجسللت. بی تردیللد، 

آماده سللازی نیروهللای مجللری برناملله در 

ایللن قلمللرو وسللیع، کاری اسللت کلله جللز بللا 

حوصللله و انتظللار، بلله دسللت نخواهللد آمللد.

3. دیدگاه تلفیقی
بلا توجله بله نکات امتیلاز و نقایص دو روش 

یاد شلده، این دیدگاه معتقد اسلت که می توان 

دو روش را باهلم آمیخلت و در بخش هلای 

مختللف تحلول، از آن اسلتفاده کلرد. گرچله 

در ایلن قلدر جاملع، دیلدگاه تلفیقلی مشلترک 

اسلت، املا در این که چله عناصری را می توان از 

روش اول یلا دوم اسلتفاده کلرد، وحلدت نظری 

وجلود نلدارد. در ایلن باره، به یک دیدگاه اشلاره 

می شلود.

  تفصیل میان بخش های فیزیکی انسانی
و  ملادی  مجموعله ای  از  نهادهلا  تماملی 

انسلانی ترکیلب شلده اند. در بخلش ملادی و 

فیزیکلی نهادهلا، می تلوان بله تغییرات سلریع 

و جهشلی امیلد بسلت. در نهلاد حلوزه نیز چنان 

سیاسلتی، عملی می نماید. امکانات آموزشلی، 

کمک آموزشلی، رفاهلی، خدماتی و... مسلائلی 

هسلتند که می توان در آن به حرکت های سلریع 

و جهشلی اندیشلید. در ایلن مقلوالت، آفات یاد 

شلده از سلوی دیلدگاه تدریلج، یا وجلود ندارد و 

یلا بله شلدت نلادر و غیرقابل اعتناسلت.

  نیروهای موجود و نیروهای جدید
تغییلر و تحلول در رابطه بلا نیروهای موجود 

حلوزه بله شلکل سلریع و جهشلی غیرممکلن 

اسلت. مجموعله ای از عواملل، شلرایط کنونلی 

و نیروهلای موجلود را سلاخته و پرداخته انلد.

درنتیجله، نمی تلوان نیروهلای موجلود را 

درگیلر تحولی سلریع و جهشلی کلرد. این تحول 

واکنش هلا و پیامدهلای نامناسلبی را در پلی 

خواهلد داشلت و نتیجله مناسلب را، بله بلار 

نخواهلد آورد. املا در ارتبلاط بلا نیروهای جدید 

کله تقاضلای پذیلرش در حلوزه را دارنلد، بلا فراغ 

بلال بیشلتری می تلوان برنامه ریلزی کلرد. در 

رابطله بلا آنلان، می تلوان نمای نوینی را ترسلیم 

کلرد و آنلان را، در بسلتر جدیلد سلوق داد و بله 

انتظلار فردایلی بهتلر نشسلت. 

بلدون تردیلد، طلبه ای که پای در 

حلوزه می نهد، هنوز بافت ذهنی 

و توقع خاصی در او پرورده نشده 

اسلت، تلا بلا تغییلر و دگوگونلی 

دسلت خوش  وی  هویلت  آن، 

اضطلراب و تردید شلود. طلبه ای 

که متقاضی ورود در حوزه است، 

هماننلد متقاضیلان دیگلر مراکز 

آموزشلی، می کوشلد که شلرایط 

مرکلز را دریابلد و حتی االملکان 

خود را با آن وفق دهد. در این جا 

این مرکز آموزشلی اسلت که بایسلتی برنامه ای 

متناسلب بلا اهلداف خویلش در نظلر گیلرد و 

متقاضیلان را، بلا برنامله خویلش آشلنا سلازد و 

اجلرای آن را از مجریلان و نیلز پژوهندگان طلب 

. کند

  حوزه  های جدیدالتأسیس و قدیمی
حوزه های سابقه دار و کهن، تمشیت خاصی 

پیدا کرده اند. گذشلته ای داشلته اند و در بسلتر 

آن، تاریلخ خلود را گذرانده انلد. پیشلینه ایلن 

حوزه هلا، موجلب می شلود کله نتلوان دگرگونی 

دفعی و سریع را از آنان تمنا داشت. به طبیعت 

احلوال بایسلتی به تدریلج و گام بله گام رونلد 

تحول را دریابند و خود را با آن تطابق دهند. اما 

در حوزه هلای جدیدالتأسلیس، کله به ویژه پس 

از انقلاب گسلترش یافته انلد، این زمینه وجود 

دارد کله رونلد تحلول و تغییر، سلرعت مضاعفی 

پیلدا کنلد. ایلن حوزه هلا، می تواننلد خلود را بلا 

برنامه هلای جدیلد و متناسلب، سلامان دهنلد 

بلدون آن کله واکنلش جدی را در 

پیامد داشلته باشلد.

  قلمروهای اصالح
در مسللائل حللوزه، قلمروهللا 

از  برخللی  نیسللتند.  یکسللان 

حساسللیت برانگیزند  مقللوالت 

چنللدان  دیگللر  برخللی  و 

در  نیسللتند.  واکنش سللاز 

پللاره ای از موضوعللات تأمللات 

و تفکراتللی صللورت گرفتلله و یللا 

حتللی تجربلله ای عملللی واقللع 

شللده و در برخللی دیگللر هنللوز 

ابتللدای کار اسللت و در برخللی از مسللائل، 

در حللدی مجریللان و نیروهللای کارا، حضللور 

دارنللد، تللا امللر تغییللر و اصللاح را به عهللده 

گیرنللد و رونللد تحللول را پیللش برنللد، امللا در 

مقوله هایللی، حتللی نیروهللای اولیلله بللرای 

اجللرای برناملله وجللود نللدارد و... .

ایجلاب  قلمروهلا،  و  موضوعلات  تفلاوت 

می کنلد کله بلا مقوله هلا و مسلائل، بله شلکل 

واحلدی برخلورد نشلود، بلکله هلر محلوری، 

پرونده ای مستقل پیدا کند و شیوه ای متناسب 

را بله خلود اختصلاص دهلد.

برخــی از صاحب نظــران، عمــده 
تحــوالت را در حــوزه متــون درســی 
در  را  آن  و  کرده انــد  خالصــه 
محــدوده نظــام درس دو مرحلــه 
از  کرده انــد.  خالصــه  ادبیــات، 
در  دیگــر  جمعــی  دیگــر،  ســوی 
تشــکیالت  و  مدیریــت  نظــام 
حــوزه، بحــث اصــالح را برده انــد 
گروهــی دگــر، آن را در بودجــه و  و 
نظــام اقتصــادی ایــن نهــاد متمرکز 

. و...  کرده انــد 
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  قلمرو تحول

به راسللتی چلله ابعللاد و محورهایللی از نظللام 

حللوزه، نیازمنللد تغییللر و دگرگونللی اسللت؟ در 

چلله مقوله هایللی اصللاح نهللاد حللوزه ضللروری 

اسللت و در چلله زمینه هایللی، وضعیللت موجللود 

را بایسللتی حفللظ کللرد و یللا حتللی در تحکیللم و 

تثبیللت آن کوشللید؟

پاسللخ بلله پرسللش های یادشللده نیللز، 

چنللدان هماهنللگ و یک نواخللت نیسللت. 

به عنللوان نمونلله؛ برخللی از صاحب نظللران، 

عمللده تحللوالت را در حللوزه متللون درسللی 

خاصلله کرده انللد و آن را در محللدوده نظللام 

درس دو مرحللله ادبیللات، خاصلله کرده انللد. از 

سللوی دیگللر، جمعللی دیگللر در نظللام مدیریللت 

و تشللکیات حللوزه، بحللث اصللاح را برده انللد 

و گروهللی دگللر، آن را در بودجلله و نظللام 

اقتصللادی ایللن نهللاد متمرکللز کرده انللد و... .

در مجملوع، در ایلن محلور نیلز نظریلات 

گوناگونی ارائه شلده اسلت. طرح این دیدگاه ها 

می توانلد ابعلاد بحلث را بلاز نمایلد و پیچیدگی 

بحلث تحلول حلوزه را، بهتلر و 

روشلن تر بنمایانلد.

1. تحول همه جانبه و فراگیر
دیلدگاه،  ایلن  هلواداران 

دگرگونلی و اصلاح را در تماملی 

تعقیلب  حلوزه  قلمروهلای 

می کننلد. اینلان معتقدنلد کله 

حوزه در تمامی ابعاد و قلمروها، 

نیازمند تحول و دگرگونی اسلت.

بنیادهلای  براسلاس  اینلان، 

ذیلل، تئلوری و نظریه خویش را بنیان نهاده اند:

براسلاس  حلوزه،  مختللف  بخش هلای 

کله  نیازهایلی  یافته انلد.  سلامان  نیازهایلی 

نظلام  یافته انلد،  ماهلوی  تغییلر  هم اکنلون 

حوزه هلا،  در  و...  تبلیلغ  تحقیلق،  تحصیلل، 

کله  یافته انلد  شلکل  شلرایطی  بلا  متناسلب 

پیچیدگلی و مشلکات امروزی، مطلرح نبوده، 

انسلان صنعتلی و یلا شلبه صنعتی رخ ننملوده 

بلود. هلزاران مشلغله و شلبهه جدیلد، به میدان 

زندگلی پلای ننهلاده بلود و... .

دیلدگاه تحلول فراگیر، چنان می اندیشلد که 

تغییلرات بنیلادی نیازهلا، ایجلاب می کنلد کله 

شلیوه های پرداخلت حلوزه بله مسلئولیت های 

خویلش نیلز، تغییلرات ماهلوی پیلدا کنلد و در 

تماملی قلمروهلا، متناسلب بلا نیازهلای جدید 

برنامه ریلزی نمایلد.

بخش هلای مختللف حلوزه، نله براسلاس 

عکس العمللی  شلیوه  بله  بلکله  برنامه ریلزی 

پدیلد آملده اسلت. بلا توجله بله ایلن حقیقلت، 

بایسلتی دیلد کله این گونله سیسلتم، چگونله 

می توانلد در عصلر حاضر، کارایی 

داشلته باشلد؟ دنیلای جدیلد را، 

دنیلای برنامه ریلزی نامیده انلد. 

تلا  واحلد  کوچک تریلن  از 

سیسلتم های کان، به پشلتوانه 

طرح هلای پیچیلده، بله عرصله 

حیلات و تلاش رو آورده انلد. 

در چنیلن شلرایطی، نمی تلوان 

بلا  را،  از گذشلته  نظلام واره ای 

خلود داشلت کله تقریبلًا بلدون 

چنــان  گیــر،  فرا تحــول  دیــدگاه 
می اندیشــد کــه تغییــرات بنیــادی 
کــه  می کنــد  ایجــاب  نیازهــا، 
بــه  حــوزه  پرداخــت  شــیوه های 
نیــز،  خویــش  مســئولیت های 
کنــد و در  تغییــرات ماهــوی پیــدا 
بــا  متناســب  قلمروهــا،  تمامــی 
برنامه ریــزی  جدیــد  نیازهــای 

. یــد نما

هیچ گونله برنامه ریلزی سلامان یافتله اسلت 

و چونلان درختلان کوهسلتانی را می مانلد کله 

گرچله اسلتوار و ریشله دار اسلت املا در توزیع و 

پراکندگی آن، هیچ گونه تناسلبی رعایت نشلده 

اسلت.

واحدها و سیسلتم های بی برنامه، در شرایط 

کنونلی، نله مطللوب می نماید و نه متناسلب با 

صلرف هزینله. در دوران پیشلین کله جمعیلت 

انلدک بلود و مسلائل انلدک و مسلئولیت ها، 

سلبک و راحلت، شلاید چنلان شلیوه ای کارایلی 

داشلت و یلا حداقلل معضل جلدی را، پیش دید 

نملی آورد. املا اینلک هلر نظلام وسیسلتمی، 

به ویلژه نهلادی کله متکفل امور دیانلت جامعه 

اسلت، با انبوه تقاضا و مشلکل اجتماعی مواجه 

اسلت. در چنین شلرایطی، جز حرکتی متکی بر 

طلرح و برنامله، راهی باقلی نمی ماند. در چنین 

احواللی، نظلام حلوزه کله تقریبلًا بلدون طلرح و 

برنامله شلکل یافته، چگونه می تواند متناسلب 

بلا شلرایط نوین عملل کند؟

براسلاس، نقطه نظلرات یادشلده، بایسلتی 

اندیشله تحلول را بله تمامی ابعلاد و بخش های 

حوزه، بسلط داد و دگرگونی را در سلطح تمامی 

تدریلس،  چلون:  قلمروهلا، 

تحصیلل، تحقیلق، تبلیلغ، نظام 

ماللی و... گسلترش داد.

2. تحول محدود
ایلن دیلدگاه مدعی اسلت که 

شلعار تحلول و نوخواهلی گاهی 

چنلان جاذبله پیلدا می کنلد کله 

اصالت هلا و حقیقت هلا را بله 

مسللخ می کشلاند و قربانلی تجلدد می کنلد. در 

نظلر اینلان، دعوی تحول فراگیر و همه جانبه، از 

چنلان جاذبه هلای سلراب گون نشلئت می گیرد 

و آفلات و خطراتلی را بلا خویلش، بله هملراه 

ملی آورد. از جملله آن که بله تصمیم  گیری های 

تلا  می دهلد  میلدان  عجوالنله،  و  شلتاب زده 

بخش های اسلتوار و متین نظام حوزه را، آماج 

حملات قلرار دهلد و حتلی تا مرحلله حذف آن، 

پیلش رود.

بله دیگلر سلخن، ایلن دیلدگاه معتقد اسلت 

کله نظلام حلوزه، درخلت تناور و مثمری اسلت. 

هرچنلد پلاره ای از شلاخه های آن بله هلرس و 

اصاح نیازمند باشند. درنتیجه، نبایستی کلیت 

و پیکلره نظلام حلوزه، دسلت خوش دگرگونلی و 

آسلیب قلرار گیلرد و بلا عناوینی جلّذاب و دل ربا 

چلون اصلاح و نوسلازی، بنیاد حلوزه در تندباد 

تحول و تغییر، به تخریب و آسلیب دچار گردد.

3. برخورد گزینشی
در مقولله قلملرو تحلول، دیلدگاه بینابیلن و 

حلد وسلطی وجلود دارد که تلاش می کند خود 

را از افلراط و تفریلط بله دور دارد و راه صلواب را 

بپویلد. ایلن تلقلی، بر اصول ذیلل تأکید می کند 

و آن را، راهنملای برنامله خویش 

می داند:

اعتقلاد بله این اصل اصیل که 

ارج هیچ چیلز بلا حقیقلت، برابلر 

نسلت. نه قدملت اعتبار می آورد 

و نله تجلدد. نله هلر شلیوه ای 

بلرای  می توانلد  پرسلابقه ای، 

دوران الحلق، میملون و مبلارک 

بــه  را  تحــول  اندیشــه  بایســتی 
بخش هــای  و  ابعــاد  تمامــی 
حــوزه، بســط داد و دگرگونــی را در 
ســطح تمامــی قلمروهــا، چــون: 
تحقیــق،  تحصیــل،  تدریــس، 
تبلیــغ، نظــام مالــی و... گســترش 

داد.
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باشلد و نله هلر جدیلدی و نلوی، قلادر اسلت که 

جلای املر کهلن را پر کند و هملان نیاز را برآورده 

زد. سا

در برنامه ریللزی سللازمانی، اصللل مفیدبللودن، 

اصلللی بنیللادی و غیرقابللل انللکار اسللت. هللر 

برناملله ای، درجلله اصالللت و درسللتی آن را، 

بایسللتی بللا درجلله مفیدبللودن آن، ارزیابللی 

کللرد. در هللر قلمللرو و نیللز در اجللزا یللک قلمللرو، 

بایسللتی دیللد تللا چلله انللدازه مفیللد و کارا 

هسللتند و آیللا متناسللب بللا هزینلله اقتصللادی 

و انسللانی صللرف شللده، بازدهللی دارد؟ و آیللا 

می تللوان شللیوه جدیللدی را جایگزیللن کللرد 

کلله بللا امکانللات و هزینلله کمتللر، بازدهللی 

افزون تللر را ثمللر دهللد؟

روابلط سلازمانی، ارگانیلک و سیسلتماتیک 

اسلت. اجزا در ارتباط با یک دیگر 

می زینلد. هلر جلز بلا دیگلر اجزا، 

رابطله و علقله ای تنگاتنگ دارد. 

بنابرایلن، حرکلت اصاحلی در 

یلک قلملرو، نمی توانلد ابعلاد و 

قلمروهلای دیگر را، نادید انگارد. 

اسلت سلرعت حرکلت  ممکلن 

اصاحلی در تماملی بخش هلا، 

ایلن  وللی  نباشلد،  یکسلان 

حرکلت در بخش هلای مختللف، 

نمی توانلد بی توجه بله یک دیگر 

عملل کنلد. تفکیلک قلمروهلا و 

دور نگه داشلتن برخلی از رونلد 

اصلاح، بله کلیلت رونلد تحلول 

ضربله وارد ملی آورد و حرکلت 

اصلاح را نلاکام و ناقلص می نهلد. البتله ایلن 

سلخن، بدان معنلا نیسلت کله تماملی ابعلاد و 

بخش هلای حلوزه، بایسلتی درگیلر  تغییلر و 

دگرگونلی شلود. بلکه بایسلتی تمامی بخش ها 

و روند کلی آن، مورد مطالعه مجدد قرار گیرد و 

در سیسلتم نوین حوزه، روابط فعال و ارگانیک 

پیدا کند. به دیگر سلخن، حتی اگر بخش هایی 

از نظام حوزه، مفید و کارا دیده شلدند، بایسلتی 

در نظلام جدیلد حلوزه، روابط نوینی با دیگر اجزا 

متحلول پیلدا کننلد، تلا کلیلت نهلاد، بتوانلد بلا 

اجزایلی هماهنلگ و مرتبلط حرکلت کنلد.

  عناصر و مجریان
چله  به عهلده  حلوزه  تحلول  سلامان دهی 

عناصلر اسلت؟ چله کسلانی حلق دارنلد خلود را 

بدیلن وادی بیفکننلد؟ چله گروهلی مسلئول 

اجلرا  و  پیگیلری  برنامه ریلزی، 

؟ هسلتند

پرسش ها،  این  پاسخ  در 

بایستی گفت تاکنون در حوزه ها 

مراحلی پیموده شده است:

مرحلله اول: تلا دوره قبلل از 

انقلاب اسلامی، نهاد مرجعیت 

متکفلل و مسلئول اصاحلات و 

تحوالت شلناخته می شلد. حتی 

مدرسلان نام آور و یا پژوهندگان 

فاضلل، شلأن و مرتبلی در ایلن 

زمینله، نداشلتند. شلأن آنلان از 

مجریلان برنامله و یلا حداکثلر 

مشلاوران بله هنگام للزوم، فراتر 

نمی رفلت.

بدان معنــا  ســخن،  ایــن  البتــه 
و  ابعــاد  تمامــی  کــه  نیســت 
بخش هــای حــوزه، بایســتی درگیــر  
بلکــه  شــود.  دگرگونــی  و  تغییــر 
بایســتی تمامــی بخش هــا و رونــد 
مجــدد  مطالعــه  مــورد  آن،  کلــی 
نویــن  سیســتم  در  و  گیــرد  قــرار 
حــوزه، روابــط فعــال و ارگانیــک 
پیــدا کنــد. بــه دیگــر ســخن، حتــی 
گــر بخش هایــی از نظــام حــوزه،  ا
مفید و کارا دیده شــدند، بایســتی 
روابــط  حــوزه،  جدیــد  نظــام  در 
نوینــی بــا دیگــر اجــزا متحــول پیــدا 
بتوانــد  نهــاد،  کلیــت  تــا  کننــد، 
و مرتبــط  اجزایــی هماهنــگ  بــا 

کنــد. حرکــت 

این گونله تلقلی، معللول عواملل متعلددی 

بلود. از جملله آن که نهاد مرجعیت، متکفل امور 

ماللی حلوزه بود. هم چنین ایلن نهاد، رأس هرم 

تشلکیات حلوزه قلرار داشلت. روابلط جامعه با 

حلوزه، عمدتلًا از این طریق کانالیزه می شلد و...

مرحلله دوم: هم زملان بلا انقلاب اسلامی 

و پلس از پیلروزی، در برنامه ریلزی و اجلرای 

حرکلت اصلاح، عمدتلًا دیلدگان به سلوی نهلاد 

رهبری دوخته می شلد، سلخنان و رهنمودهای 

سلامان ده  و  جهت بخلش   ،املام حضلرت 

حرکلت اصلاح حلوزه، شلناخته می شلد.

دو مرحلله یادشلده، دسلت آوردهای مبارکی 

داشلته و دارنلد، اکنون با توجله به رهنمودهای 

مقام معظم رهبری و پی گیری جدی و کارسلاز 

ایشلان، کله درواقلع مرحلله سلومی در مسلیر 

تحلول گشلوده شلده اسلت و انبلوه نیازهلای 

متراکلم، ضلرورت احسلاس مسلئولیت تمامی 

عناصلر حاضلر در حلوزه، مشلکات تلو ابعلاد 

متنلوع تحلول حلوزه و ده هلا مسلئله دیگلر این 

ضلرورت را عینلی می کند که مشلارکت فراگیرتر 

می توانلد رونلد تحلول را سلریع تر و عینی تلر 

سلازد. زیلرا توسلعه حلوزه مشلارکت بلر شلأن، 

اسلتواری و قداسلت برنامه هلا و تصمیملات 

می افزایلد و تبعلًا نهادهلای مرتبلط بلا آن را نیز، 

جلال و شلکوه می بخشلد.

متأسللفانه در مراحللل گذشللته، بللرای تعللداد 

کثیللری از اسللاتید، مدرسللان و نیللز فضللا و 

طللاب، شللأن و حرمللت مشللخصی در نظللر 

گرفتلله نشللده اسللت. شللاید احترام هللای 

لفظللی و یللا کتبللی برقللرار باشللد، القللاب دهللان 

پرکللن ردوبللدل گللردد، امللا رأی و دیللدگاه آنللان 

جللّدی گرفتلله نشللده اسللت. همللگان، به خاطللر 

داریللم کلله حضللرت امللام، در سللالیان آخللر 

حیللات مرحللوم بروجللردی محتللرم بودنللد، امللا 

مقبول الللرأی نبودنللد، اسللاتید دیگللری نیللز 

در همللان زمللان بودنللد کلله چنللان وضعیتللی 

داشللتند. در میللان طللاب، دانش پژوهللان 

حللوزوی متمایللل بلله فدائیللان اسللام و یللا 

عضللو آن، چنللدان محبللوب بیللت آن مرحللوم 

نبودنللد و تبعللًا دیدگاه هللای آنللان نیللز، در 

دسللتگاه مرجعیللت، بی بهللا و یللا کم بهللا بللود. 

طللرح ایللن نللکات، هرگللز تخطئلله مرحللوم 

آیللت اهلل بروجللردی نیسللت. آن بزرگللوار بللا 

اخللاص و پشللتکار، بلله انجللام وظایللف دینللی 

و حللوزوی خویللش پرداخللت و حللوزه و دیانللت، 

رهیللن زحمللات و تاش هللای آن بللزرگ، بللوده 

و خواهللد بللود. ارائلله مطالللب یادشللده، بللرای 

حرکللت  تک محوری بللودن  کلله  اسللت  آن 

اصللاح و تحللول حللوزه، می توانللد حللوزه را از 

انظللار و آرا بزرگانللی محللروم کنللد کلله منشللأ 

خیللرات و بللرکات بسللیاری می تواننللد باشللند.

با این پیش فرض، تأکید می کنیم که مرحله 

سلوم تحلول بایسلتی بلا وسلعت در مشلارکت، 

حاصلل شلود. مشلارکت در برنامه ریلزی، اجرا و 

نظلارت در به انجام رسلاندن آن، بلر نلکات ذیلل 

بایسلتی تأکید داشلت:

1. دخالت دادن سلایق سیاسلی و گروهی در 

حرکلت اصلاح حلوزه، می تواند آن را به مخاطره 

بیفکنلد و ایلن رونلد را بلا آفلات و خطرهایلی 

روبه رو سلازد. اسلاتید و مدرسان، فضا و طاب 
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و دیگلر گروه هلای حلوزوی، بایسلتی بتواننلد 

بلا گرایش هلای مختللف سیاسلی ل فکری، در 

صحنله برنامه ریلزی، طلرح، نظلارت و اجرا پیدا 

. کنند

2. نهادهلای حاضلر در صحنه 

اداره حلوزه می بایسلت توسلعه 

فرادیلد  را  مشلارکت  راه هلای 

خویلش قرار دهنلد و زمینه های 

الزم را بلرای آن بیافریننلد.

دعللوت عللام بللرای تفکللر و 

ارائلله طللرح و برناملله، دعوتللی 

ابتللر و نافرجللام اسللت. تجربلله 

گذشللته و حللال نشللان می دهللد 

کلله بللا بهللادادن بلله عناصللر 

پی گیری هللای  و  گوناگللون 

شللخصی و فللردی، می تللوان 

آنللان را بلله صحنلله فکللر و عمللل 

بللاز آورد. ایشللان را بلله آینللده 

امیللدوار کللرد و از دیدگاه هللای ایشللان سللود 

الزم را بللرد.

بله  نبایسلتی  مشلارکت،  توسلعه   .3

کند سلاختن حرکلت تحلول و اصلاح تفسلیر 

شلود و یلا بلا سلازمان مدیریلت حلوزه، منافی و 

ناسلازگار به حسلاب آید. سلازمان برنامه ریزی و 

مدیریت حوزه، بایستی چنان انعطاف سازمانی 

را داشلته باشلد که بتواند تمامی عناصر حوزه و 

یلا حداقلل اکثریت نیروها را تحت  پوشلش قرار 

دهلد. به گونه ای کله هر ملدرس، محقق، مبّلغ و 

طلبله ای خلود را جزیلی از عناصر سلازمان حوزه 

بدانلد. اگلر سلازمان حلوزه بخواهد قاللب اداری 

معملول را پیلدا کنلد و تصمیملات در پشلت 

درهلای بسلته صلورت گیلرد و در قاللب خشلک 

بخش نامله ای عرضله گلردد، در ابتدایی تریلن و 

اولی تریلن تصمیم هلا نیز ناکام 

خواهلد بلود. در حلوزه، بلا توجله 

بله سیسلتم و نظلام نسلبتًا آزاد، 

وجلود گروه هلای مختلف قدرت 

و اقتلدار و ده هلا ویژگلی دیگلر.

یلک سلازمان اداری بسلته، 

چنلدان کارآیلی نخواهلد داشلت 

و به سلرعت، شکسلت و ناکاملی 

سلراغ آن خواهلد آملد. بنابرایلن 

و  کارآملد  و  موفلق  مدیریلت 

نیلز تسلریع در حرکلت تحلول، 

اقتصادی مشارکت فراگیرتر دارد 

سهیم شلدن  بلا  به گونه ای کله 

عناصلر مختللف حلوزه در صحنه 

برنامه ریلزی و اجلرا هلم نظریات 

بله واقع نزدیک تر شلود و هلم تعهد عملی برای 

اجلرا ممکن تلر گلردد.

در ختللام سللخن، می تللوان بللر نکتلله صللدر 

کام، تأکیللد مجللدد داشللت. تحللول حللوزه 

بللدون تأمللل و نگللرش بایسللته، نمی توانللد بلله 

فرجامللی مناسللب راه یابللد. مسللائل یادشللده، 

نشللان گر صللدق ایللن دعللوی اسللت و صدالبتلله، 

مقوله هللا و محورهللای کلیللدی، بسللیارند. در 

هریللک ابعللاد، جوانللب و آرا گوناگونللی مطللرح 

و یللا قابل طللرح اسللت. ازایللن رو، مجللال 

تفحصللی و کنللدوکاو، فراخنللای گسللترده ای 

و  صاحب نظللران  کلله  گسللتره ای  دارد.  را 

بایســتی چنان انعطاف ســازمانی 
را داشــته باشــد کــه بتوانــد تمامــی 
کثریت  عناصــر حــوزه و یــا حداقــل ا
قــرار  پوشــش  تحــت   را  نیروهــا 
دهــد. به گونه ای کــه هــر مــدرس، 
ــغ و طلبــه ای خــود 

ّ
محقــق، مبل

ســازمان  عناصــر  از  جزیــی  را 
گــر ســازمان حــوزه  حــوزه بدانــد. ا
بخواهــد قالــب اداری معمــول را 
پیــدا کنــد و تصمیمــات در پشــت 
درهــای بســته صــورت گیــرد و در 
بخش نامــه ای  خشــک  قالــب 
ابتدایی تریــن  در  گــردد،  عرضــه 
کام  و اولی تریــن تصمیم هــا نیــز نــا

خواهــد بــود.

دل سللوزان را به سللوی خویللش فرامی خوانللد. 

مسللئوالن را بلله جدّیللت و پشللتکار دعللوت 

می کنللد. بللا ایللن امیللد کلله ایللن دعللوت عللام، 

بتوانللد بلله ثمللر بنشللیند و پاسللخ گویانی را 

پیللدا کنللد. و صدالبتلله ایللن نشللریه، آمادگللی 

آن را دارد کلله در تمامللی محورهللای مرتبللط بللا 

مقوللله اصللاح حللوزه، سللخن ها را بشللنود و 

آرا و انظللار قابللل طللرح را، در معللرض دیللدگان 

بگللذارد. و خداونللد در ایللن مسللیر، یللاور 

مصلحللان خواهللد بللود.

پی نوشت: 
*   وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و عضـو هیئـت علمـی 

پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـامی.


