رسـاند ،بـازوان را بـه هم دیگـر سـپرد ،جان هـا

دســت به گریبانند .درنظرگرفتــن روش هــا و

را پاالیـش کـرد و از منیّ ت هـا زدود تـا بتـوان

مزایــا و نقایــص آن ،میتوانــد اولیــای امــر

گوشـه ای از مسـئولیت را ایفـا کنـد.

را در برگزیــدن روشــی کاراتــر و کم آفت تــر

این نوشـتار ،می کوشـد حداقل ،گوشـه ای از

«شیــوه هــای تحــول

حوزه های علوم دینی»
کاستی ها و بایستهها
از تئوری تا عمل

آرا و انظـار را دربـاره چنـد مقولـه اساسـی بیـان

اصلــی اشــاره میشــود:

کنـد .بـا طـرح افـکار و مسـتندات آن ،تلاش

 .1شیوه انقالبی و سریع

میکنـد تـا صعوبـت و دشـواری راه را بنمایانـد.

روشــی جهشــی و ســریع ،مدافــع گزینــش

مطالـب اشـاره ای و گـذری ایـن نوشـته ،نشـان

شــیوه ای انقالبــی در حــل معضــات و

میدهـد کـه تا چند حد و سـطح ،حتی مسـائل

مشــکالت حــوزه اســت .در ایــن دیــدگاه،

بنیـادی مقوله اصلاح حوزه ،هنوز بحث انگیز و

مالحظــه کاری و حرکــت گام بــه گام ،روشــی

شایسـته تأمل انـد .اگـر چند مقوله این نوشـته،

مــردود شــناخته میشــود و برخــوردی عاجــل

بتوانـد نگاهـی جـدی را بـه این مقولـه ،متوجه

و ســریع بــا مســائل حــوزه ،توصیــه می گــردد.

کنـد و پـاره ای از سـهل انگاری ها را بـه دقـت و

مبانــی ایــن دیــدگاه ،بــر اصــول ذیــل اســتوار

امعـان بـدل سـازد ،توانسـته اسـت بـه هـدف

اســت:

عمق مشکالت

خویـش دسـت یابد.

شیوه تحول
سیدعباس صالحی *

اندیشـه تحـول حـوزه ،احـوال گوناگون داشـته و دارد .گاه این تفکـر حاکم بوده
اسـت و گاه موانعـی حایـل .امـا این کـه در پیامد وقایـع جاری و تأکیدهـای امام و
مقام معظم رهبری ،ضرورت پاره ای اصالحات ،سـخنی عام و فراگیر شـده اسـت.
امـا میـان ضـرورت و عینیت ،پلـی باید زد .کانالی که بتواند ضرورت ها را بر مسـند
تحقق بنشـاند و تضاد آرمان و واقعیت را درهم بشـکند .تاکنون تالش های نظری و
عملـی صورت یافته اسـت ،گام هایـی که علی رغم ضعف و نااسـتواری ،ارجمندند
و شایسـته تقدیـر و سـپاس ،امـا هـم گام زنان آن وادی و هم ناظـران ،بر این باورند
که آن حرکات ،مبادی راه اسـت ،تا مقصد و مطلوب ،فرسـنگ ها فاصله اسـت و
عزمی راسـخ ،همتـی بلند و امکاناتی درخـور می طلبد.

یــاری دهــد .در ایــن بحــث ،بــه چنــد شــیوه

مدافعـان روش جهشـی و سـریع ،معتقدنـد

در مقولــه اصــاح حــوزه ،شــیوه تحــول و

کـه مشـکالت چنـدان عمیـق و ریشـه دارند کـه

دگرگونــی ،بحثــی اساســی و

جـز با برخوردی سـریع و انقالبی

جــدی اســت .اقــدام بــه هرگونــه

نمی تـوان به مقابلـه با آن برآمد.

تغییــر ،بــدون درنظر گرفتــن
شــیوه ها ،بــه ابترمانــدن آن
خواهــد انجامیــد .بنابرایــن
بایســتی ابزارهــا را شــناخت و
نــوع مناســب را بــا توجــه بــه
واقعیت هــا

عینیت هــا

و

برگزیــد.
روش هــای
یــا

مطــرح

قابل طــرح،

و

متعــدد

در مقولــه اصــاح حــوزه ،شــیوه
تحــول و دگرگونــی ،بحثــی اساســی
و جــدی اســت .اقــدام بــه هرگونــه
تغییــر ،بــدون درنظرگرفتــن
شــیوهها ،بــه ابترمانــدن آن
خواهــد انجامیــد .بنابرایــن
بایســتی ابزارهــا را شــناخت و نــوع
مناســب را بــا توجــه بــه واقعیتهــا
و عینیتهــا برگزیــد.

آنـان اظهـار می دارند کـه برخورد
مالیـم و گام بـه گام ،امـکان آن
را می دهـد کـه معضلات کهـن،
ریشـه ای اسـتوارتر پیـدا کننـد
و مشـکالت جدیـدی در بسـتر
مشـکالت قدیـم ،رشـد یابـد
و در نتیجـه ،مجموعـه انبـوه
مشـکالت ،چنـان درهـم پیچید
کـه توانایـی مقابلـه و معارضه را

شماره هشتم و نهم

گفت و نوشـت .اندیشـه ها را به یاری یک دیگر

امتیازاتــی دارنــد و البتــه بــا نقایصــی نیــز
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ازایـن رو بایسـتی در مقولـه اصلاح حـوزه،

و گوناگوننــد .هریــک از ایــن روش هــا،
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حرکت هـا ،روش و شـیوه آنـان بـوده اسـت.

کـه بـه هـر میـزان کـه زمـان تحـول بـه درازا

نیسـت .در یـک سـیر زمانـی طوالنـی ،تکویـن

انقلاب اسلامی ،ایـن فرصـت را در اختیـار

حرکت هـای اصالحـی در گذشـته ،به گونـه ای

بینجامـد ،بـر حجـم اتالف هزینه هـا و امکانات

و تکامـل یافـت و درنتیجـه بایسـتی تحـول و

گـذارده اسـت کـه حـوزه در بسـتر جـاری زمان،

انجـام می شـده اسـت که هیچ عنصـر یا نهادی

خواهـد افـزود .امکاناتـی کـه از درآمـد عمومی

اصالح آن را نیز در زمانی متناسـب جسـت وجو

از نهادهای حوزه ،ضربه نپذیرد و

جامعه اسلامی هزینه شـده و بایسـتی نسـبت

کرد .امید تغییر سـریع را نداشـت .بلکه مبادی

یا حتی احساس روانی نامساعد

بـه مصـرف صحیـح آن ،حساسـیت افزون تـری

تحـول را پدیـد آورد و بـه انتظـار دسـت آورد آن

هـم پیـدا نکنـد .رونـد این گونـه

را مبـذول داشـت.

نشست .

محافظه کاری هـا ،چنـان بـود

 .2حرکت تدریجی تحول

مأوایـی ابـدی بخشـد.

فرصت زودگذر

حضـور یابـد .پـاره ای از امکانات
نظـام در اختیـار قـرار گیـرد و
تحـول حـوزه بتواند پشـتوانه ای
مقتـدر در خـارج از نهـاد حـوزه
داشـته باشـد .از سـوی دیگـر،
شـرایط انقالبـی جامعـه ،فرصت
مضاعفـی اسـت .طبیعـی ای که
تحوالت نهادهـای اجتماعی ،در
بسـتر تحوالت جامعه سـهل تر و
سـریع تر صورت می پذیـرد ،تا در
شـرایط سـکون و آرامش نسـبی
جامعـه.
دو واقعیـت یـاد شـده (نظـام
اسلامی و شـرایط انقالبـی

انقــاب اســامی ،ایــن فرصــت
را در اختیــار گــذارده اســت کــه
حــوزه در بســتر جــاری زمــان،
حضــور یابــد .پــارهای از امکانــات
نظــام در اختیــار قــرار گیــرد و
تحــول حــوزه بتوانــد پشــتوانهای
مقتــدر در خــارج از نهــاد حــوزه
داشــته باشــد .از ســوی دیگــر،
شــرایط انقالبــی جامعــه ،فرصــت
مضاعفــی اســت .طبیعــیای کــه
تحــوالت نهادهــای اجتماعــی ،در
بســتر تحــوالت جامعــه ســهلتر و
ســریعتر صــورت میپذیــرد،
تــا در شــرایط ســکون و آرامــش
نســبی جامعــه.

جامعـه) اقتضـای آن را دارد کـه

تأثیر منفی حرکت  های افراطی

کـه آنچـه به نـام اصلاح صورت

گروهــی دیگــر از معتقــدان تحــول ،اصــاح

معتقـدان اصلاح تدریجـی ،بر این باورند که

می پذیرفـت ،بسـیار کنـد رخ

تدریجــی و آرام را توصیــه دارنــد ،حرکت هــای

حرکت هـای سـریع و افراطـی ،عناصری از حوزه

مـی داد .حرکتـی سـنگین و

مضــر
افراطــی و تنــد را ،پذیــرا نیســتند و آن را
ّ

را آزرده خاطـر می سـازد .آنـان را در صـف مقابـل

آهسـته کـه در موج سـریع زمان

بــه اهــداف اصــاح و تحــول ،می داننــد .در

تحـول قـرار میدهـد .به مرور بر صـف ناراضیان

کم رنـگ می شـد و به مرور ،محو

دیــدگاه ایــن گــروه ،حرکت هــای ســریع

می افزایـد و جبهـه ای قوی و معارضی را در برابر

می گشـت.

و افراطــی ،نه تنهــا اصــاح حــوزه را نتیجــه

اندیشـه اصلاح می آفریند .جبهـه ای که پس از

نمی دهــد ،بلکــه اقشــار متبحّ ــر و ســنت گرای

چنـدی قـادر خواهـد بود اصل اندیشـه اصالح را

در رونـد تدریجـی حرکـت

حــوزه را ،در اندیشــه و عقایدشــان ،تثبیــت

زیـر سـؤال بـرد و از در تقابـل با آن برآید.

تحـول ،بایسـتی ایـن پیامـد را

می کنــد .بــه آنــان ،میــدان میدهــد کــه

در نظـر داشـت کـه امکانـات و

هرگونــه حرکــت اصالحــی را در حــوزه ،ناموفــق

هزینه هـا ،به گونـه ای مـداوم،

و غیرمفیــد قلمــداد کننــد.

هزینه های تلف شده

دشواری و برنامهریزی

ً
غالبـا باگونـه ای از
حرکت هـای سـریع،

شـتاب زدگی و بی برنامگـی همراه انـد .وقتـی

فرصـت موجـود را به عنـوان یک واقعیت در نظر

هـدر می رونـد و بازدهـی بهینـه پیـدا نمی کند.

گرایــش اصــاح تدریجــی نیــز ،مســتندات و

کـه ذهنیـت برنامهریـزان آن بـود کـه در انـدک

گرفـت و از آن نهایـت بهره بـرداری را داشـت.

به راسـتی مجموعـه امکانـات و نیروی انسـانی

براهینــی را عنــوان میکنــد و مبــادی دیــدگاه

زمـان ،بیشـترین درصـد تغییـر و تحـول را

فرصتـی کـه شـاید مقـداری از آن ،هـدر رفتـه

کـه در خدمـت حوزه انـد ،چنـان اندک نیسـتند.

خویــش را ،براســاس امــور ذیــل بنــا می نهــد:

فراچنـگ آورنـد .تمرکـز ذهنـی آنـان بـر زمـان

باشـد ،ولـی بایسـتی بقایـای موجـود آن را ،ارج

مـدارس ،کتاب خانه هـا ،شـهریه تحصیلـی و

داشـت و حداکثراسـتفاده از آن بـرد.

نهادی بودن حوزه

کوتـاه ،موجـب میشـود کـه حرکـت تحـول

مهم تر از تمامی موارد یاد شـده ،نیروی انسـانی

سـازمان حـوزه ،نهـادی اسـت کـه در بسـتر

به گونـه ای مکانیکـی و نه انسـانی دیده شـود و

کـه بـه حـوزه وابسـته اسـت ،مسـئولیت آفرین

زمان تولد یافته و رشد پیدا کرده و به موقعیت

در بسـیاری از مـوارد ،مجموعـه عوامـل مؤثـر و

حرکت اصالحی در حوزه پیشـینیه و سـابقه

اسـت .بازدهـی انـدک ایـن مجموعـه ،اتلاف

کنونی رسـیده اسـت .نهادها ،این خصوصیت را

یـا موانـع ،به درسـتی ارزیابـی نشـود و از روابط

طوالنـی دارد .امـا به راسـتی ،چـرا آن گونـه کـه

سـرمایه و نیروسـت و بی تردید ،همان گونه که

دارنـد کـه تحول در آن هـا ،تدریجی رخ میدهد.

مقـوالت و توابـع آن ،محاسـبه درسـتی صـورت

شـایدوباید بـه بـار ننشسـته و بـه دسـت آوردی

در سـرمایه گذاری اقتصـادی ،میـزان بـاروری و

در حـد انتظـار ،نینجامیـده اسـت؟

بازدهـی مورد ارزیابی اسـت ،در سـرمایه گذاری

چـون در یـک پروسـه زمانـی شـکل یافته انـد،
ً
تبعـا ،تحـول و دگرگونـی آن ،نیـز نیازمنـد زمان

نگیرد و درنتیجه محاسـبات غلط به اشـتباهات

تجربه های ناکام

و خطاهـای فاحـش بینجامـد .خطاهایـی کـه

شماره هشتم و نهم

معتقدنـد ،یکـی از علـل اساسـی ناکامـی ایـن

اسـت .مدافعان حرکت سـریع اصالح ،معتقدند

به عنـوان یـک نهـاد مؤسسـه ،از این ویژگی جدا

از دل ودیـده بربایـد و هول وهـراس را در قلـوب
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مدافعـان برخوردهـای سـریع و انقالبـی،

آموزشـی ،نیـز ایـن محاسـبه جـدی و ضـروری

اسـت« .حـوزه» نیـز یـک نهـاد اجتماعی اسـت
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 .3دیدگاه تلفیقی

نخواهـد آورد .امـا در ارتبـاط بـا نیروهای جدید

در حوزه هـای جدیدالتأسـیس ،کـه به ویژه پس

در مـواردی نقـض شـده باشـد؛ اما گسـتردگی و

بـا توجـه بـه نکات امتیـاز و نقایص دو روش

کـه تقاضـای پذیـرش در حـوزه را دارنـد ،بـا فراغ

از انقلاب گسـترش یافته انـد ،این زمینه وجود

شـمول آن چنان اسـت که نمی توان به سـادگی

یاد شـده ،این دیدگاه معتقد اسـت که میتوان

بـال بیشـتری میتـوان برنامه ریـزی کـرد .در

دارد کـه رونـد تحـول و تغییر ،سـرعت مضاعفی

از کنـار آن گذشـت .دیـدگاه تدریـج بـا تکیـه بر

دو روش را باهـم آمیخـت و در بخش هـای

رابطـه بـا آنـان ،میتـوان نمای نوینی را ترسـیم

پیـدا کنـد .ایـن حوزه هـا ،می تواننـد خـود را بـا

همیـن نکته معتقد اسـت کـه نمی توان میدان

مختلـف تحـول ،از آن اسـتفاده کـرد .گرچـه

کـرد و آنـان را ،در بسـتر جدیـد سـوق داد و بـه

برنامه هـای جدیـد و متناسـب ،سـامان دهنـد

را بـه روش هـای سـریع و جهشـی سـپرد ،بلکـه

در ایـن قـدر جامـع ،دیـدگاه تلفیقـی مشـترک

انتظـار فردایـی بهتـر نشسـت.

بایسـتی براسـاس روش هـای زمان بـر ،برنامـه

اسـت ،امـا در این که چـه عناصری را میتوان از

بـدون تردیـد ،طلبه ای که پای در

تحـول را سـامان داد .روش هایـی کـه بتوانـد

روش اول یـا دوم اسـتفاده کـرد ،وحـدت نظری

حـوزه می نهد ،هنوز بافت ذهنی

در زمـان مناسـب برنامه ریـزی شـود ،آزمـون و

وجـود نـدارد .در ایـن باره ،به یک دیدگاه اشـاره

و توقع خاصی در او پرورده نشده

خطـای آن ،زمانـی مناسـبی را در برگیـرد تـا بـه

میشـود.

اسـت ،تـا بـا تغییـر و دگوگونـی

نکته یادشده ،گرچه قانون عام نیست و شاید

مـرور بتوانـد روش و مبنـای عمـل قـرار گیرد.

سازمان اجرایی تحول

تفصیل میان بخش های فیزیکی انسانی

آن ،هویـت وی دسـت خوش

بـدون آن کـه واکنـش جدی را در
برخــی از صاحبنظــران ،عمــده
تحــوالت را در حــوزه متــون درســی
خالصــه کردهانــد و آن را در
محــدوده نظــام درس دو مرحلــه
ادبیــات ،خالصــه کردهانــد .از
ســوی دیگــر ،جمعــی دیگــر در
نظــام مدیریــت و تشــکیالت
حــوزه ،بحــث اصــاح را بردهانــد
و گروهــی دگــر ،آن را در بودجــه و
نظــام اقتصــادی ایــن نهــاد متمرکز
کردهانــد و. ...

پیامد داشـته باشـد.

قلمروهای اصالح

در مســائل حــوزه ،قلمروهــا

یکســان نیســتند .برخــی از
مقــوالت حساســیت برانگیزند

تمامـی نهادهـا از مجموعـه ای مـادی و

اضطـراب و تردید شـود .طلبه ای

برنامه هــا،

انسـانی ترکیـب شـده اند .در بخـش مـادی و

که متقاضی ورود در حوزه است،

درصورتی کــه ســازمان اجرایــی متناســب بــا

فیزیکـی نهادهـا ،میتـوان بـه تغییرات سـریع

هماننـد متقاضیـان دیگـر مراکز

نیــاز را نداشــته باشــند ،نــاکام خواهنــد مانــد.

و جهشـی امیـد بسـت .در نهـاد حـوزه نیز چنان

آموزشـی ،می کوشـد که شـرایط

دیــدگاه اصــاح تدریجــی ،معتقــد اســت :حتی

سیاسـتی ،عملی می نماید .امکانات آموزشـی،

مرکـز را دریابـد و حتی االمـکان

بــا دســت یافتن بــه برنامــه ای قــوی و قابــل

کمک آموزشـی ،رفاهـی ،خدماتی و ...مسـائلی

خود را با آن وفق دهد .در این جا

اجــرا ،تأمیــن کادرهــای الزم بــرای اجــرای

هسـتند که میتوان در آن به حرکت های سـریع

این مرکز آموزشـی اسـت که بایسـتی برنامه ای

ابتــدای کار اســت و در برخــی از مســائل،

برنامــه ،مدت هــا بــه درازا خواهــد انجامیــد،

و جهشـی اندیشـید .در ایـن مقـوالت ،آفات یاد

متناسـب بـا اهـداف خویـش در نظـر گیـرد و

در حــدی مجریــان و نیروهــای کارا ،حضــور

به ویــژه اگــر بدیــن نکتــه توجــه خویــش را

شـده از سـوی دیـدگاه تدریـج ،یا وجـود ندارد و

متقاضیـان را ،بـا برنامـه خویـش آشـنا سـازد و

دارنــد ،تــا امــر تغییــر و اصــاح را به عهــده

مبــذول داریــم کــه «حــوزه» نهــادی اســت کــه

یـا بـه شـدت نـادر و غیرقابل اعتناسـت.

اجـرای آن را از مجریـان و نیـز پژوهندگان طلب

گیرنــد و رونــد تحــول را پیــش برنــد ،امــا در

کند .

مقوله هایــی ،حتــی نیروهــای اولیــه بــرای

بهتریــن

و

قوی تریــن

تــا اعمــاق شهرســتان های کوچــک ،بخش هــا

نیروهای موجود و نیروهای جدید

و روســتاها نیــز امتــداد دارد درنتیجــه در اجرای

تغییـر و تحـول در رابطه بـا نیروهای موجود

حوزه  های جدیدالتأسیس و قدیمی

و

برخــی

دیگــر

واکنش ســاز

چنــدان

نیســتند.

در

پــاره ای از موضوعــات تأمــات
و تفکراتــی صــورت گرفتــه و یــا
حتــی تجربــه ای عملــی واقــع
شــده و در برخــی دیگــر هنــوز

اجــرای برنامــه وجــود نــدارد و. ...

برنامــه تحــول ،نه تنهــا در حوزه هــای اصلــی،

حـوزه بـه شـکل سـریع و جهشـی غیرممکـن

حوزه های سابقه دار و کهن ،تمشیت خاصی

تفـاوت موضوعـات و قلمروهـا ،ایجـاب

بلکــه بــرای این گونــه مناطــق نیــز بایســتی

اسـت .مجموعـه ای از عوامـل ،شـرایط کنونـی

پیدا کرده اند .گذشـته ای داشـته اند و در بسـتر

میکنـد کـه بـا مقوله هـا و مسـائل ،بـه شـکل

فکــر و اندیشــه ای را ســامان داد و مجریانــی را

و نیروهـای موجـود را سـاخته و پرداخته انـد.

آن ،تاریـخ خـود را گذرانده انـد .پیشـینه ایـن

واحـدی برخـورد نشـود ،بلکـه هـر محـوری،

بــرای عهــده داری برنامــهُ ،
جســت .بی تردیــد،

درنتیجـه ،نمیتـوان نیروهـای موجـود را

حوزه هـا ،موجـب میشـود کـه نتـوان دگرگونی

پرونده ای مستقل پیدا کند و شیوه ای متناسب

آماده ســازی نیروهــای مجــری برنامــه در

درگیـر تحولی سـریع و جهشـی کـرد .این تحول

دفعی و سریع را از آنان تمنا داشت .به طبیعت

را بـه خـود اختصـاص دهـد.

شماره هشتم و نهم

سـنگین را در پـی داشـته باشـد.

حوصلــه و انتظــار ،بــه دســت نخواهــد آمــد.

خواهـد داشـت و نتیجـه مناسـب را ،بـه بـار

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

پاییز و زمستان 1398

جبـران آن یـا غیرممکـن باشـد و یـا هزینـه ای

ایــن قلمــرو وســیع ،کاری اســت کــه جــز بــا

واکنش هـا و پیامدهـای نامناسـبی را در پـی

احـوال بایسـتی به تدریـج و گام بـه گام رونـد
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حــوزه ،نیازمنــد تغییــر و دگرگونــی اســت؟ در

نیازهایـی سـامان یافته انـد .نیازهایـی کـه

گرچـه اسـتوار و ریشـه دار اسـت امـا در توزیع و

چنـان جاذبه هـای سـراب گون نشـئت می گیرد

چــه مقوله هایــی اصــاح نهــاد حــوزه ضــروری

هم اکنـون تغییـر ماهـوی یافته انـد ،نظـام

پراکندگی آن ،هیچ گونه تناسـبی رعایت نشـده

و آفـات و خطراتـی را بـا خویـش ،بـه همـراه

اســت و در چــه زمینه هایــی ،وضعیــت موجــود

تحصیـل ،تحقیـق ،تبلیـغ و ...در حوزه هـا،

اسـت.

مـی آورد .از جملـه آن که بـه تصمیمگیری های

را بایســتی حفــظ کــرد و یــا حتــی در تحکیــم و

متناسـب بـا شـرایطی شـکل یافته انـد کـه

واحدها و سیسـتم های بی برنامه ،در شرایط

شـتاب زده و عجوالنـه ،میـدان میدهـد تـا

تثبیــت آن کوشــید؟

پیچیدگـی و مشـکالت امروزی ،مطـرح نبوده،

کنونـی ،نـه مطلـوب می نماید و نه متناسـب با

بخش های اسـتوار و متین نظام حوزه را ،آماج

پاســخ بــه پرســش های یادشــده نیــز،

انسـان صنعتـی و یـا شـبه صنعتی رخ ننمـوده

صـرف هزینـه .در دوران پیشـین کـه جمعیـت

حملات قـرار دهـد و حتـی تا مرحلـه حذف آن،

چنــدان هماهنــگ و یک نواخــت نیســت.

بـود .هـزاران مشـغله و شـبهه جدیـد ،به میدان

انـدک بـود و مسـائل انـدک و مسـئولیت ها،

پیـش رود.

به عنــوان نمونــه؛ برخــی از صاحب نظــران،

زندگـی پـای ننهـاده بـود و. ...

سـبک و راحـت ،شـاید چنـان شـیوه ای کارایـی

بـه دیگـر سـخن ،ایـن دیـدگاه معتقد اسـت

عمــده تحــوالت را در حــوزه متــون درســی

دیـدگاه تحـول فراگیر ،چنان می اندیشـد که

داشـت و یـا حداقـل معضل جـدی را ،پیش دید

کـه نظـام حـوزه ،درخـت تناور و مثمری اسـت.

خالصــه کرده انــد و آن را در محــدوده نظــام

تغییـرات بنیـادی نیازهـا ،ایجـاب میکنـد کـه

نمـی آورد .امـا اینـک هـر نظـام وسیسـتمی،

هرچنـد پـاره ای از شـاخه های آن بـه هـرس و

درس دو مرحلــه ادبیــات ،خالصــه کرده انــد .از

شـیوه های پرداخـت حـوزه بـه مسـئولیت های

به ویـژه نهـادی کـه متکفل امور دیانـت جامعه

اصالح نیازمند باشند .درنتیجه ،نبایستی کلیت

ســوی دیگــر ،جمعــی دیگــر در نظــام مدیریــت

خویـش نیـز ،تغییـرات ماهـوی پیـدا کنـد و در

اسـت ،با انبوه تقاضا و مشـکل اجتماعی مواجه

و تشــکیالت حــوزه ،بحــث اصــاح را برده انــد

تمامـی قلمروهـا ،متناسـب بـا نیازهـای جدید

اسـت .در چنین شـرایطی ،جز حرکتی متکی بر

و پیکـره نظـام حـوزه ،دسـت خوش دگرگونـی و
آسـیب قـرار گیـرد و بـا عناوینی ّ
جـذاب و دل ربا

و گروهــی دگــر ،آن را در بودجــه و نظــام

برنامهریـزی نمایـد.

اقتصــادی ایــن نهــاد متمرکــز کرده انــد و. ...

بخش هـای مختلـف حـوزه ،نـه براسـاس

طـرح و برنامـه ،راهی باقـی نمی ماند .در چنین
ً
تقریبـا بـدون طـرح و
احوالـی ،نظـام حـوزه کـه

چـون اصلاح و نوسـازی ،بنیاد حـوزه در تندباد
تحول و تغییر ،به تخریب و آسـیب دچار گردد.

در مجمـوع ،در ایـن محـور نیـز نظریـات

برنامهریـزی بلکـه بـه شـیوه عکس العملـی

برنامـه شـکل یافته ،چگونه می تواند متناسـب

گوناگونی ارائه شـده اسـت .طرح این دیدگاه ها

 .3برخورد گزینشی

پدیـد آمـده اسـت .بـا توجـه بـه ایـن حقیقـت،

بـا شـرایط نوین عمـل کند؟

می توانـد ابعـاد بحـث را بـاز نمایـد و پیچیدگی

در مقولـه قلمـرو تحـول ،دیـدگاه بینابیـن و

بایسـتی دیـد کـه این گونـه سیسـتم ،چگونـه

براسـاس ،نقطه نظـرات یادشـده ،بایسـتی

حـد وسـطی وجـود دارد که تلاش میکند خود

بحـث تحـول حـوزه را ،بهتـر و

میتوانـد در عصـر حاضر ،کارایی

اندیشـه تحـول را بـه تمامی ابعـاد و بخش های

را از افـراط و تفریـط بـه دور دارد و راه صـواب را

روشـن تر بنمایانـد.

داشـته باشـد؟ دنیـای جدیـد را،

حوزه ،بسـط داد و دگرگونی را در سـطح تمامی

بپویـد .ایـن تلقـی ،بر اصول ذیـل تأکید میکند

 .1تحول همه جانبه و فراگیر
هـواداران

ایـن

دیـدگاه،

دگرگونـی و اصلاح را در تمامـی
قلمروهـای

حـوزه

تعقیـب

می کننـد .اینـان معتقدنـد کـه
حوزه در تمامی ابعاد و قلمروها،
نیازمند تحول و دگرگونی اسـت.
اینـان ،براسـاس بنیادهـای

دیــدگاه تحــول فرا گیــر ،چنــان
میاندیشــد کــه تغییــرات بنیــادی
نیازهــا ،ایجــاب میکنــد کــه
شــیوههای پرداخــت حــوزه بــه
مســئولیتهای خویــش نیــز،
تغییــرات ماهــوی پیــدا کنــد و در
تمامــی قلمروهــا ،متناســب بــا
نیازهــای جدیــد برنامهریــزی
نمایــد.

دنیـای برنامهریـزی نامیده انـد.
از

کوچک تریـن

واحـد

تـا

قلمروهـا،

چـون:

تدریـس،

تحصیـل ،تحقیـق ،تبلیـغ ،نظام

سیسـتم های کالن ،به پشـتوانه

مالـی و ...گسـترش داد.

طرح هـای پیچیـده ،بـه عرصـه

 .2تحول محدود

حیـات و تلاش رو آورده انـد.

ایـن دیـدگاه مدعی اسـت که

در چنیـن شـرایطی ،نمی تـوان

شـعار تحـول و نوخواهـی گاهی

نظـام واره ای از گذشـته را ،بـا
ً
تقریبـا بـدون
خـود داشـت کـه

چنـان جاذبـه پیـدا میکنـد کـه
اصالت هـا و حقیقت هـا را بـه

و آن را ،راهنمـای برنامـه خویش
بایســتی اندیشــه تحــول را بــه
تمامــی ابعــاد و بخشهــای
حــوزه ،بســط داد و دگرگونــی را در
ســطح تمامــی قلمروهــا ،چــون:
تدریــس ،تحصیــل ،تحقیــق،
تبلیــغ ،نظــام مالــی و ...گســترش
داد.

می داند:
اعتقـاد بـه این اصل اصیل که
ارج هیچ چیـز بـا حقیقـت ،برابـر
نسـت .نه قدمـت اعتبار می آورد
و نـه تجـدد .نـه هـر شـیوه ای
پرسـابقه ای ،میتوانـد بـرای
دوران الحـق ،میمـون و مبـارک
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به راســتی چــه ابعــاد و محورهایــی از نظــام

بخش هـای مختلـف حـوزه ،براسـاس

و چونـان درختـان کوهسـتانی را می مانـد کـه

نظـر اینـان ،دعوی تحول فراگیر و همه جانبه ،از

شماره هشتم و نهم

قلمرو تحول

ذیـل ،تئـوری و نظریه خویش را بنیان نهاده اند:

هیچ گونـه برنامهریـزی سـامان یافتـه اسـت

مسـلخ می کشـاند و قربانـی تجـدد میکنـد .در
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سا زد .

بخش هـای حـوزه ،بایسـتی درگیـر تغییـر و

مالـی حـوزه بود .همچنین ایـن نهاد ،رأس هرم

داریــم کــه حضــرت امــام ،در ســالیان آخــر

در برنامهریــزی ســازمانی ،اصــل مفیدبــودن،

دگرگونـی شـود .بلکه بایسـتی تمامی بخش ها

اصلــی بنیــادی و غیرقابــل انــکار اســت .هــر

و روند کلی آن ،مورد مطالعه مجدد قرار گیرد و

تشـکیالت حـوزه قـرار داشـت .روابـط جامعه با
ً
عمدتـا از این طریق کانالیزه می شـد و...
حـوزه،

حیــات مرحــوم بروجــردی محتــرم بودنــد ،امــا
مقبول الــرأی نبودنــد ،اســاتید دیگــری نیــز

برنامــه ای ،درجــه اصالــت و درســتی آن را،

در سیسـتم نوین حوزه ،روابط فعال و ارگانیک

مرحلـه دوم :هم زمـان بـا انقلاب اسلامی

در همــان زمــان بودنــد کــه چنــان وضعیتــی

بایســتی بــا درجــه مفیدبــودن آن ،ارزیابــی

پیدا کند .به دیگر سـخن ،حتی اگر بخش هایی

کــرد .در هــر قلمــرو و نیــز در اجــزا یــک قلمــرو،

از نظام حوزه ،مفید و کارا دیده شـدند ،بایسـتی

و پـس از پیـروزی ،در برنامهریـزی و اجـرای
ً
عمدتـا دیـدگان به سـوی نهـاد
حرکـت اصلاح،

داشــتند .در میــان طــاب ،دانش پژوهــان

بایســتی دیــد تــا چــه انــدازه مفیــد و کارا

در نظـام جدیـد حـوزه ،روابط نوینی با دیگر اجزا

رهبری دوخته می شـد ،سـخنان و رهنمودهای

هســتند و آیــا متناســب بــا هزینــه اقتصــادی

متحـول پیـدا کننـد ،تـا کلیـت نهـاد ،بتوانـد بـا

حضـرت امـام ،جهتبخـش و سـامانده

عضــو آن ،چنــدان محبــوب بیــت آن مرحــوم
ً
تبعــا دیدگاه هــای آنــان نیــز ،در
نبودنــد و

و انســانی صــرف شــده ،بازدهــی دارد؟ و آیــا

اجزایـی هماهنـگ و مرتبـط حرکـت کنـد.

حرکـت اصلاح حـوزه ،شـناخته می شـد.

دســتگاه مرجعیــت ،بی بهــا و یــا کم بهــا بــود.

میتــوان شــیوه جدیــدی را جایگزیــن کــرد
کــه بــا امکانــات و هزینــه کمتــر ،بازدهــی
افزون تــر را ثمــر دهــد؟
روابـط سـازمانی ،ارگانیـک و سیسـتماتیک

عناصر و مجریان

دو مرحلـه یادشـده ،دسـت آوردهای مبارکی

طــرح ایــن نــکات ،هرگــز تخطئــه مرحــوم

سـامان دهی تحـول حـوزه به عهـده چـه

داشـته و دارنـد ،اکنون با توجـه به رهنمودهای

آیــتاهلل بروجــردی نیســت .آن بزرگــوار بــا

عناصـر اسـت؟ چـه کسـانی حـق دارنـد خـود را

مقام معظم رهبری و پی گیری جدی و کارسـاز

اخــاص و پشــتکار ،بــه انجــام وظایــف دینــی

بدیـن وادی بیفکننـد؟ چـه گروهـی مسـئول

ایشـان ،کـه درواقـع مرحلـه سـومی در مسـیر

و حــوزوی خویــش پرداخــت و حــوزه و دیانــت،

برنامهریـزی ،پیگیـری و اجـرا

تحـول گشـوده شـده اسـت و انبـوه نیازهـای

رهیــن زحمــات و تالش هــای آن بــزرگ ،بــوده

هسـتند ؟

متراکـم ،ضـرورت احسـاس مسـئولیت تمامی

و خواهــد بــود .ارائــه مطالــب یادشــده ،بــرای

در پاسخ این پرسش ها،

عناصـر حاضـر در حـوزه ،مشـکالت تـو ابعـاد

آن اســت کــه تک محوری بــودن حرکــت

بایستی گفت تاکنون در حوزه ها

متنـوع تحـول حـوزه و ده هـا مسـئله دیگـر این

اصــاح و تحــول حــوزه ،میتوانــد حــوزه را از

مراحلی پیموده شده است:

ضـرورت را عینـی میکند که مشـارکت فراگیرتر

انظــار و آرا بزرگانــی محــروم کنــد کــه منشــأ

مرحلـه اول :تـا دوره قبـل از

می توانـد رونـد تحـول را سـریع تر و عینی تـر

خیــرات و بــرکات بســیاری می تواننــد باشــند.

انقلاب اسلامی ،نهاد مرجعیت

سـازد .زیـرا توسـعه حـوزه مشـارکت بـر شـأن،

با این پیش فرض ،تأکید میکنیم که مرحله

متکفـل و مسـئول اصالحـات و

اسـتواری و قداسـت برنامه هـا و تصمیمـات
ً
تبعـا نهادهـای مرتبـط بـا آن را نیز،
می افزایـد و

سـوم تحـول بایسـتی بـا وسـعت در مشـارکت،
حاصـل شـود .مشـارکت در برنامهریـزی ،اجرا و

مدرسـان نام آور و یا پژوهندگان

جلال و شـکوه می بخشـد.

نظـارت در به انجام رسـاندن آن ،بـر نـکات ذیـل

اسـت .اجزا در ارتباط با یک دیگر
می زینـد .هـر جـز بـا دیگـر اجزا،
رابطـه و علقـه ای تنگاتنگ دارد.
بنابرایـن ،حرکـت اصالحـی در
یـک قلمـرو ،نمی توانـد ابعـاد و
قلمروهـای دیگر را ،نادید انگارد.
ممکـن اسـت سـرعت حرکـت
اصالحـی در تمامـی بخش هـا،
یکسـان نباشـد ،ولـی ایـن
حرکـت در بخش هـای مختلـف،
نمی توانـد بی توجه بـه یک دیگر
عمـل کنـد .تفکیـک قلمروهـا و
دور نگه داشـتن برخـی از رونـد
اصلاح ،بـه کلیـت رونـد تحـول
ضربـه وارد مـی آورد و حرکـت

حــوزوی متمایــل بــه فدائیــان اســام و یــا

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

تحوالت شـناخته می شـد .حتی
فاضـل ،شـأن و مرتبـی در ایـن

متأســفانه در مراحــل گذشــته ،بــرای تعــداد

زمینـه ،نداشـتند .شـأن آنـان از

کثیــری از اســاتید ،مدرســان و نیــز فضــا و

 .1دخالت دادن سلایق سیاسـی و گروهی در

مجریـان برنامـه و یـا حداکثـر

طــاب ،شــأن و حرمــت مشــخصی در نظــر

حرکـت اصلاح حـوزه ،میتواند آن را به مخاطره

مشـاوران بـه هنگام لـزوم ،فراتر

گرفتــه نشــده اســت .شــاید احترام هــای

بیفکنـد و ایـن رونـد را بـا آفـات و خطرهایـی

نمی رفـت.

لفظــی و یــا کتبــی برقــرار باشــد ،القــاب دهــان

روبه رو سـازد .اسـاتید و مدرسان ،فضال و طالب

بایسـتی تأکید داشـت:

شماره هشتم و نهم

جـای امـر کهـن را پر کند و همـان نیاز را برآورده

سـخن ،بدان معنـا نیسـت کـه تمامـی ابعـاد و

بـود .از جملـه آن که نهاد مرجعیت ،متکفل امور

ّ
جــدی گرفتــه نشــده اســت .همــگان ،به خاطــر
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باشـد و نـه هـر جدیـدی و نـوی ،قـادر اسـت که

اصلاح را نـاکام و ناقـص می نهـد .البتـه ایـن

این گونـه تلقـی ،معلـول عوامـل متعـددی

پرکــن ردوبــدل گــردد ،امــا رأی و دیــدگاه آنــان
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صحنـه برنامهریـزی ،طـرح ،نظـارت و اجرا پیدا

بخش نامـه ای عرضـه گـردد ،در ابتدایی تریـن و

میکنــد .بــا ایــن امیــد کــه ایــن دعــوت عــام،

مصلحــان خواهــد بــود.

اولی تریـن تصمیم هـا نیز ناکام

بتوانــد بــه ثمــر بنشــیند و پاســخ گویانی را

خواهـد بـود .در حـوزه ،بـا توجـه
ً
نسـبتا آزاد،
بـه سیسـتم و نظـام

پیــدا کنــد .و صدالبتــه ایــن نشــریه ،آمادگــی
آن را دارد کــه در تمامــی محورهــای مرتبــط بــا

وجـود گروه هـای مختلف قدرت

مقولــه اصــاح حــوزه ،ســخن ها را بشــنود و

کنند .
 .2نهادهـای حاضـر در صحنه
اداره حـوزه می بایسـت توسـعه
راه هـای مشـارکت را فرادیـد
خویـش قرار دهنـد و زمینه های
الزم را بـرای آن بیافریننـد.
دعــوت عــام بــرای تفکــر و
ارائــه طــرح و برنامــه ،دعوتــی
ابتــر و نافرجــام اســت .تجربــه
گذشــته و حــال نشــان میدهــد
کــه بــا بهــادادن بــه عناصــر
گوناگــون و پی گیری هــای
شــخصی و فــردی ،میتــوان
آنــان را بــه صحنــه فکــر و عمــل

بایســتی چنان انعطاف ســازمانی
را داشــته باشــد کــه بتوانــد تمامــی
عناصــر حــوزه و یــا حداقــل ا کثریت
نیروهــا را تحــت پوشــش قــرار
دهــد .بهگونهایکــه هــر مــدرس،
ّ
محقــق ،مبلــغ و طلبــهای خــود
را جزیــی از عناصــر ســازمان
حــوزه بدانــد .ا گــر ســازمان حــوزه
بخواهــد قالــب اداری معمــول را
پیــدا کنــد و تصمیمــات در پشــت
درهــای بســته صــورت گیــرد و در
قالــب خشــک بخشنامــهای
عرضــه گــردد ،در ابتداییتریــن
و اولیتریــن تصمیمهــا نیــز نــا کام
خواهــد بــود.

بــاز آورد .ایشــان را بــه آینــده

و اقتـدار و ده هـا ویژگـی دیگـر.
یـک سـازمان اداری بسـته،
چنـدان کارآیـی نخواهـد داشـت
و به سـرعت ،شکسـت و ناکامـی
سـراغ آن خواهـد آمـد .بنابرایـن
مدیریـت موفـق و کارآمـد و
نیـز تسـریع در حرکـت تحـول،
اقتصادی مشارکت فراگیرتر دارد
به گونه ای کـه بـا سهیم شـدن
عناصـر مختلـف حـوزه در صحنه
برنامهریـزی و اجـرا هـم نظریات

امیــدوار کــرد و از دیدگاه هــای ایشــان ســود

بـه واقع نزدیک تر شـود و هـم تعهد عملی برای

الزم را بــرد.

اجـرا ممکن تـر گـردد.

 .3توسـعه مشـارکت ،نبایسـتی بـه

در ختــام ســخن ،میتــوان بــر نکتــه صــدر

کند سـاختن حرکـت تحـول و اصلاح تفسـیر

کالم ،تأکیــد مجــدد داشــت .تحــول حــوزه

شـود و یـا بـا سـازمان مدیریـت حـوزه ،منافی و

بــدون تأمــل و نگــرش بایســته ،نمی توانــد بــه

ناسـازگار به حسـاب آید .سـازمان برنامهریزی و

فرجامــی مناســب راه یابــد .مســائل یادشــده،

مدیریت حوزه ،بایستی چنان انعطاف سازمانی

نشــان گر صــدق ایــن دعــوی اســت و صدالبتــه،

را داشـته باشـد که بتواند تمامی عناصر حوزه و

مقوله هــا و محورهــای کلیــدی ،بســیارند .در

یـا حداقـل اکثریت نیروها را تحت پوشـش قرار
دهـد .به گونه ای کـه هر مـدرس ،محققّ ،
مبلغ و

هریــک ابعــاد ،جوانــب و آرا گوناگونــی مطــرح
و یــا قابل طــرح اســت .ازایــنرو ،مجــال

طلبـه ای خـود را جزیـی از عناصر سـازمان حوزه

تفحصــی و کنــدوکاو ،فراخنــای گســترده ای

بدانـد .اگـر سـازمان حـوزه بخواهد قالـب اداری

را دارد .گســتره ای کــه صاحب نظــران و

پی نوشت:

* وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و عضـو هیئـت علمـی
پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی.

شماره هشتم و نهم

بـا گرایش هـای مختلـف سیاسـی ـ فکری ،در

درهـای بسـته صـورت گیـرد و در قالـب خشـک

مســئوالن را بــه جدیّ ــت و پشــتکار دعــوت

بگــذارد .و خداونــد در ایــن مســیر ،یــاور
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و دیگـر گروه هـای حـوزوی ،بایسـتی بتواننـد

معمـول را پیـدا کنـد و تصمیمـات در پشـت

دل ســوزان را به ســوی خویــش فرامی خوانــد.

آرا و انظــار قابــل طــرح را ،در معــرض دیــدگان
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