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ایجـاد نیازمندی هـای نویـن فـردی و اجتماعـی به آموزه هـای دینی به واسـطه تغییر 
شـرایط در بیـرون و بروز اسـتعدادها و ظرفیت های نویـن در درون جامعه روحانیت، 
همـواره تغییـر و بعضـًا تحـول متناسـبی را ایجـاد نموده اسـت. در این نوشـتار قصد 
داریـم بـا اسـتفاده از الگویی كه در آغـاز بحث ارائه می شـود، مطلوبیت های تحول 

در حـوزه را در بیـرون و درون حوزه بررسـی كنیم.

بلا ایلن توجله در آغلاز می بایسلت الگلوی 

وضعیلت مطللوب حلوزه را ترسلیم کنیلم تلا 

آن،  به سلوی  حرکت کلردن  بلا  بتوانلد  حلوزه 

وضعیلت موجلود خلود را تحلیلل کند و نسلبت 

بله چگونگلی رسلیدن بله وضعیلت مطللوب، 

ترسلیم  به منظلور  برگزینلد.  را  راهکارهایلی 

وضعیلت مطللوب، نیلاز بله منطق و الگوسلت. 

پلس از تبییلن چشلم انداز وضعیلت مطللوب 

حلوزه و روحانیت، املکان ارزیابی عمل کرد این 

نهلاد مقلدس فراهلم می شلود.

ملورد  نوشلتار  ایلن  در  کله  پیش فرضلی 

توجله اسلت ایلن اسلت کله دیلن بایلد مبلدأ 

همله  کله  بدین معنلا  باشلد؛  فرهنگ سلازی 

عرصه هلا و شلئون فرهنگ سلازی بایلد تحلت 

پرچلم دیلن قلرار گیلرد و همله فعالیت هلای 

فرهنگلی بلر محلور جهت گیلری و آموزه هایلی 

کله در مباحلث اعتقادی، ارزشلی و رفتاری دین 

بیلان شلده اسلت صلورت گیلرد. ایلن موضلوع، 

در  را  علمیله  حوزه هلای  نقلش  و  تکلیلف 

فرهنگ سلازی مشلخص می کند. اگر حوزه های 

علمیه را مسئول شناسایی، ترویج و اقامۀ دین 

در جامعله بدانیلم و حوزویلان را کارشناسلان 

شلناخت مذهلب در نظلر بگیریم طبیعی اسلت 

کله بایلد انتظلار داشلته باشلیم کله ایلن قشلر 

بتوانلد مسلئولیتی را کله بلرای دیلن در عرصله 

فرهنگ سلازی قائلیلم ایفلا کننلد. بنابرایلن، 

نقشلی را کله بلرای دیلن در تولیلد و هدایلت 

فرهنلگ قائلل شلدیم، بلرای حوزه هلای علمیه 

نیلز در عرصله فرهنگ سلازی قائلل می شلویم.

   الگوی ارزیابی فعالیت های بیرونی حوزه ها

در ابتلدا و بلرای مشخص شلدن متغیرهلای 

ایلن الگلو می بایسلت بله سلؤاالتی پرداخت که 

برخلی از آن هلا عبارتنلد از این که: چه انتظاراتی 

جامعله،  فرهنگلی  موضوعلات  خصلوص  در 

از حلوزه علمیله وجلود دارد؟ بله تعبیلر دیگلر، 

حلوزه بایلد چله خدملات فرهنگلی را بله جامعه 

خلود ارائله بدهلد؟ و بلرای ارائله آن خدملات، 

چله انتظاراتلی در حیطله تحوالت و سرپرسلتی 

فرهنگلی جامعله قابلل طلرح اسلت؟ پاسلخ 

پیشلنهادی ایلن اسلت که حلوزه علمیله درباره 

جامعله خلود، سله مسلئولیت هم زملان دارد: 

اول، مسلئولیت فردسلازی؛ دوم، مسلئولیت 

سازمان سلازی و نهادسلازی؛ سلوم، مسلئولیت 

جامعه سلازی.

اگلر بخواهیم توضیحی اجمالی پیرامون هر 

یلک از ایلن مسلئولیت ها بیلان کنیلم می توان 

گفت در بحث فردسلازی، حوزه های علمیه باید 

بتواننلد مفاهیملی ارائله کنند کله راهنمای فرد 

در زندگلی شلخصی او باشلد و ایلن مفاهیلم، 

چگونگلی ارتبلاط فلرد را بلا خلدای متعلال و نیز 

بلا دیگلر افلراد مشلخص می کند. این که انسلان 

بایلد مؤملن و متقلی باشلد؛ اهلل یقیلن، صبلر، 

توکل، رضا و شکر باشد؛ این که انسان در ارتباط 

بلا دیگلران بایلد اهلل انصلاف، ملدارا، سلازش، 

نرم خویلی و خوش خلقلی باشلد و مفاهیملی از 

این قبیل، مفاهیمی هسلتند که عمل به آن ها 

منجربله فردسلازی می شلود که ایلن امر، بخش 

عظیملی از مجموعله فعالیت هلای حوزه هلای 

علمیله را بله خلود اختصاص داده اسلت.

مسلئولیت بعلدی حلوزه علمیله در قبلال 
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جامعه، بحث سازمان سازی و نهادسازی است. 

الیله اول مسلئولیت حلوزه در جامعله، در عرصه 

سلازمان، مجموعله ای  اسلت.  سازمان سلازی 

منسلجم و معملواًل متمرکلز، بلا یلک مأموریت 

مشلخص اسلت. نوع ادارات و سلازمان هایی که 

در کشلورهای مختلف از جمله کشلور ما وجود 

دارد در قاللب ایلن تعریلف می گنجلد.

و باألخلره سلومین سلطح فعالیلت حلوزه، 

از  سلخن  هنلگام  در  اسلت.  جامعه سلازی 

جامعه سلازی، کلیلت جامعله مّدنظلر اسلت؛ 

بدین معنلا کله بلا نگاهلی کان و یک پارچله 

بله جامعله نلگاه می کنیلم. در ایلن صلورت، 

مجموعه افراد، سلازمان ها و نهادها به ضمیمه 

مقلدورات و امکاناتلی که در یلک جامعه وجود 

دارنلد، بلر روی هلم در یلک مسلیر، یک فعالیت 

را انجلام می دهنلد و دارای یلک کارایی هسلتند 

و به طلور طبیعلی، یلک تدبیر بر هدایت کل این 

مجموعله حاکلم اسلت.

نتیجله بحلث این کله در الگلوی ارزیابلی 

عمل کلرد بیرونلی حلوزه باید نتیجله و خروجی 

"فردسلازی،  مجموعله،  ایلن  فعالیت هلای 

کله  باشلد  جامعه سلازی"  و  سازمان سلازی 

بلرای  مؤلفله،  سله  همیلن  دردست داشلتن 

ارزیابلی فعالیت هلای حلوزه علمیه کافی به نظر 

شلاخصه های  مشلخص کردن  بلا  می رسلد. 

و  سازمان سلازی  فردسلازی،  در  موفقیلت 

جامعه سلازی می توانیلم بله جملع آوری آمار و 

اطاعلات پرداختله و میلزان موفقیلت حلوزه را 

در هلر یلک از ایلن سله بخلش بررسلی نماییم.

   الگوی ارزیابی فعالیت های درونی حوزه ها
در سلامان دهی عمل کلرد فرهنگلی درونلی 

حلوزه می بایسلت عمل کلرد حلوزه از سله زوایله 

بررسلی شلود؛ ایلن سله زاویله عبارتنلد از: الف( 

ارائله برنامله، تنظیلم سلازمان و اقلدام بله اجرا 

و نظلارت؛ ب( پژوهلش، آملوزش و تبلیلغ؛ ج( 

عللوم توصیفلی، علوم ارزشلی و عللوم رفتاری. 

از نظلر محتوایلی، آنچه نتیجه فعالیت حوزه 

در درون بلوده و بله نوعلی حلقله اتصلال میلان 

درون و بیلرون حلوزه اسلت، مجموعله عللوم و 

معارفی است که در حوزه ارائه شده و به واسطه 

افلرادی کله عللوم و معلارف را فراگرفته انلد بله 

بیلرون حلوزه نشلر پیلدا می کنلد؛ بنابرایلن، 

نتیجله فعلل یا نتیجه زحملات و تاش هایی را 

کله در درون حلوزه صلورت می گیرد، می توان در 

قاللب ظرفیلت علوملی کله در درون حوزه وجود 

دارد بله تصویر کشلید. 

در الگلوی بیرونلی، صحبلت از ارائله نظلام 

توصیلف، نظلام ارزشلی و نظلام تکلیلف بلود؛ 

ارائله نظلام توصیف، به وسلیله عللوم توصیفی 

انجلام می گیلرد؛ ارائله نظلام ارزش، به وسلیله 

عللوم ارزشلی و ارائله نظلام تکلیلف به وسلیله 

عللوم رفتاری صورت می پذیلرد. به عبارت دیگر، 

در الگوی بیرونی، صحبت از ارائه آنچه در درون 

حوزه فراگرفته شلده، به بیرون حوزه اسلت؛ که 

در آن جلا بله ارائله نظام توصیلف، نظام ارزش و 

نظلام تکلیلف بله بیرون حوزه تعبیر شلد. اما در 

الگلوی ارزیابلی عمل کلرد درونلی، همین بحث 

بلا واژگان متفاوتلی و بله ایلن تعبیلر عنلوان 

می شلود کله باید عللوم توصیفی، علوم ارزشلی 

و عللوم رفتلاری را ملورد توجله قلرار داد.

بلرای مجموعله آنچله در الگلوی درونلی و 

بیرونلی گفتله شلد، سله وضعیلت پیش بینلی 

می شلود؛ یعنلی وضعیلت عمل کلرد فرهنگلی 

حلوزه را می تلوان در سله حاللت و سله مرحلله 

ملورد توجله قلرار داد کله ایلن اصطاحلات را از 

واژگان مقلام معظلم رهبلری اسلتخدام کردیم 

کله عبارتنلد از: اللف( مرحلله حفلظ؛ ب( مرحله 

ترمیلم؛ ج( مرحلله بالندگلی.

همله  بلرای  می تلوان  توجله  ایلن  بلا 

فعالیت هایلی کله در الگلوی درونلی و الگلوی 

بیرونلی حلوزه، سله وضعیلت حفلظ، ترمیلم و 

بالندگلی را در نظلر گرفلت. بله ایلن ترتیلب، هر 

کلدام از الگوهلای درونی و بیرونی، به سله الگو 

می شلود. تبدیلل 

در حقیقلت، ترسلیم وضعیلت مطللوب و 

بیلان تحلول ملورد انتظلار بلرای آن اسلت کله 

روحانیلت بلا شلناخت مسلیر آینلده خلود در 

وضعیلت موجلود نله غایب باشلد و نله منفعل. 

   وضعیت مطلوب در بیرون حوزه 
الگلوی بیرونلی، حوزه هلای علمیله  بنابلر 

بایلد بتواننلد نظلام توصیلف، نظلام ارزش و 

نظلام تکلیلف را نسلبت بله مفاهیلم »بنیلادی، 

مفاهیلم تخصصلی و مفاهیلم عموملی« بلرای 

فردسلازی«  و  سازمان سلازی  »جامعه سلازی، 

ارائله نماینلد.

نملود مجموعه فعالیت هلای فرهنگی درون 

حوزه علمیه در بیرون از مجموعه او تجلی پیدا 

می کنلد کله در قالب سله محور: جامعه سلازی، 

سازمان سلازی و فردسلازی قابل مداقه، تجمیع 

و بررسلی اسلت. و ملا در ایلن نوشلتار بیشلتر 

براسلاس همین سله محور به وضعیت مطلوب 

در بیلرون حلوزه می پردازیم.

   حوزه مطلوب در عرصه جامعه سازی
حلوزه علمیله در عرصله جامعه سلازی بایلد 

در سلطوح و ابعلاد مختلفلی نقش آفرینلی کند. 

جامعه سلازی، خلود دارای دو ُبعلد درونلی و 

بیرونلی جامعه سلازی،  بعلد  اسلت.  بیرونلی 

هملان بعلد جهانی سلازی بلر مبنلای فرهنلگ 

نلاب اسلامی اسلت و بعلد درونی آن، سلاختن 

جامعله ای اسلت کله در آن زندگلی می کنیلم. 

از  اعلم  جامعه سلازی؛  اصطلاح  بنابرایلن، 

سلاختن جامعه ای اسلت که در درون آن زیست 

می کنیلم و جامعله ای کله محیط بلر جامعه ما 

بلوده و سرنوشلت ملا تلا حلدودی بله چگونگلی 

حلوادث و درگیری هلای در آن جامعله بیرونلی 

وابسلته اسلت؛ یعنلی افزون بلر حضلور کارسلاز 

و نقش آفریلن در عرصه هلای مختللف فرهنگی 

کشلور، بایلد حضلور و تأثیر چشلم گیر در فرآیند 

جهانی شلدن فرهنگ اسلام داشلته باشلد. این 

مهلم، ُبعلد دیگلری از نقلش و حضلور تأثیرگذار 

حوزه هلای علمیه را در عرصه فرهنگ بین الملل 

تشلکیل می دهلد. در بعلد جهانلی، عاوه بلر 

مقابلله و دفلاع از هویلت و حیثیلت فرهنلگ 

کشلور، بایلد در برابلر تهاجم هلای احتماللی 

فرهنلگ شلرق و غلرب کله بعضلًا در قالب هلای 

سیاسلی و اقتصلادی نیلز صلورت می گیلرد، 

افزون بر ایسلتادگی در برابر زورگویی های آنان، 

راه مبارزه با اسلام انحرافی و اسلام آمریکایی 

را بله مجاهلدات و مسللمانان جهلان بیاموزد و 
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فرهنلگ استکبارسلتیزی و ظلم سلتیزی را در 

اقصا نقاط عالم گسلترش دهد و پرچم مبازه با 

فقلر و محرومیلت مللل مسلتضعف دنیا به ویژه 

املت اسلامی را بله دوش کشلیده و راه سللطه 

و انحصارطلبلی مسلتکبران عاللم را سلّد نماید؛ 

نقلاط انحرافلی و ضعلف فرهنلگ اسلتکباری را 

روشلن، نقلاط کلور و راه ارتقلای فرهنلگ نلاب 

مقیلاس  در  و  نمایلد  شناسلایی  را  اسلامی 

جهانلی، آن را نشلر دهلد.

در مقیاس داخلی باید در مرحله نخسلت به 

حفلظ ارزش هلا در الیله عمومی جامعله بپردازد 

و بلا مظاهلر فسلاد و فحشلا و بی بندوبلاری و 

اباحه گلری مقابلله کند.

پدیدآملدن  نمی توانلد  علمیله  حوزه هلای 

چنیلن رخدادهایلی را تنهلا بله بیلرون مرزهلای 

تأثیرگلذاری خلود نسلبت دهلد و تنهلا سلایر 

نهادهلای فرهنگلی کشلور را بله کوتاهلی در 

ایلن املر متهلم نمایلد؛ درسلت اسلت کله ایلن 

نلوع ناهنجاری هلای اجتماعلی، پدیده هایلی 

هسلتند کله عواملل مختللف در پدیدآملدن یلا 

رفلع آن هلا سلهم داشلته اند؛ اما حلوزه علمیه و 

روحانیلت، بله دلیل رسلالت فرهنگی و گسلتره 

نفوذ معنوی که در اقصا نقاط کشلور بلکه عالم 

دارد؛ وظیفله ای بلس بی بدیل بر عهده دارد. باید 

نسلبت بله چگونگی پدیدآملدن و ترویج چنین 

ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسلی و 

اقتصادی تحلیل روشلن داشلته باشلد و نسبت 

بله چگونگلی کنتلرل ایلن پدیلده و تبدیلل آن 

بله انلرژی مثبت، تجویزها و دسلتورالعمل های 

کارسلاز و مشلخصی ارائله کنلد.

مهندسلی  عرصله  در  روحانیلت  حضلور 

شلورای  قاللب  در  اسلامی،  نظلام  فرهنگلی 

انقلاب فرهنگلی یلا نهادهلای مشلابه آن و یلا 

حتلی به عنلوان متفکلران آزاد، می توانلد سلطح 

حوزه هلای  فرهنگلی  تأثیرگلذاری  از  دیگلری 

علمیله در عرصله جامعه سلازی به شلمار آید. در 

مهندسلی فرهنگلی جامعله، باید همه مقدمات 

جامعله از ُبعلد فرهنگلی تحلیل شلود و جایگاه 

تأثیلر متقابلل آن ها بر یک دیگر مشلخص گردد. 

مهندسلی فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد جامعه 

در درون مهندسلی فرهنگلی قلرار می گیلرد. اما 

عاوه بلر ایلن، مهندسلی سیاسلت و مهندسلی 

اقتصلاد جامعله نیلز می توانلد از بعلد فرهنگلی 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. به همین جهت 

می تلوان گفلت حوزه هلای علمیله و روحانیلت 

متعهلد بایلد در مهندسلی کان نظلام؛ اعلم از 

مهندسلی فرهنگلی و اقتصلادی حضلور فعلال 

و چشلم گیر داشلته باشلد و بتوانلد افزون بلر 

عرصله فرهنلگ، در دیگر عرصه ها نیز اسلامیت 

طراحی هلای انجام گرفتله و جهت گیری هلای 

اتخلاذ شلده را تبیین و حفلظ کند. طبعًا همین 

املر ایجلاب می کنلد تلا متصدیلان فرهنلگ 

مذهلب و در رأس آن، حوزه هلای علمیله و 

سیاسلت گذاری های  در  متعهلد  روحانیلت 

کان نظلام، حضلوری فعال داشلته باشلند تا از 

زاویله فرهنلگ نلاب اسلامی بتواننلد مجموعه 

سیاسلت گذاری های اعمال شلده را کنتلرل و به 

آن هلا جهلت دهند.

به جلز ملوارد یادشلده، در عرصله عموملی 

جامعه سلازی، رسلالت های دیگری نیز بر دوش 

علماسلت. یکلی از مسلائل فرهنلگ عموملی، 

شلایعه پراکنی های  و  اختافلات  از  پرهیلز 

مسلئله  هم چنیلن  اسلت.  اختاف برانگیلز 

دیگری که در جامعه سلازی، نقش مهمی دارد، 

راهنمایلی ملردم در انتخلاب افلراد شایسلته در 

انتخابات مختلفی اسلت که پیش می آید. این 

به پشلتوانه اعتمادی اسلت که مردم به علما و 

روحانیلت دارنلد. البتله این املر ایجاب می کند 

تلا خلود علملا بیشلترین دقلت را در گزینلش 

افلراد داشلته باشلند. نیلز پاسلخ بله شلبهات از 

دیگلر وظایلف مهلم روحانیلت به شلمار می رود 

کله پشلتوانه انسلانی نظلام اسلامی را حفلظ 

نملوده و از ایلن طریلق بله جامعه سلازی کمک 

می کنلد. طریلق دیگلر نقش آفرینی روحانیت در 

جامعه سلازی، حمایلت، نصیحلت و احسلاس 

مسلئولیت در قبلال نظلام اسلامی اسلت. 

الزم بله ذکلر اسلت به جلز ایلن ملواردی کله 

در بلاال بلدان اشلاره کردیلم کله مربوط بله ابعاد 

داخلی جامعه سلازی بود، رسلالت روحانیت در 

سلاختن جامعله جهانلی هلم از اهمیلت ویلژه 

خود برخوردار اسلت که توجه به آن الزم اسلت.

   حوزه مطلوب در عرصه سازمان سازی
در  دیگلری  مهلم  محلور  سازمان سلازی، 

فعالیت هلای فرهنگلی حلوزه به شلمار ملی رود 

کله بعلد از توجله به ُبعد جامعه سلازی، اهمیت 

ویلژه ای پیلدا می کنلد. ایلن املر بعلد از انقاب 

اسلامی، بلرای حوزه هلای علمیله موضوعیلت 

پیدا کرده اسلت. عرصه سازمان سلازی که نقش 

مهملی در جامعه سلازی دارد عرصه جدید، مهم 

و بعضلًا ملورد غفلتی اسلت که بله میزان زیادی 

در آبرومنلدی، یلا کاهلش شلأن روحانیلت در 

جامعله نقش آفرینلی دارد؛ ازایلن رو الزم اسلت 

کله در وضعیلت مطللوب آن، بتلوان اسلامیت 

رفتلار فلردی و سلازمانی خلود را تضمیلن کنلد.

تصمیم گیری هلای  و  فعالیت هلا  میلان 

روحانیلت در عرصله مسلئولیت های سلازمانی، 

آرمان هلا و معلارف اسلامی  بلا ارزش هلا و 

می بایسلت پیوند محکم و روشلنی برقرار باشد. 

برقلراری ایلن رابطله را می تلوان در سله محلور 

ملورد توجله قلرار داد کله در ادامله بله ایلن سله 

محلور اشلاره می کنیلم:

اللف( در محلور اول، روحانیلت بایلد در حین 

انجلام مسلئولیت و وظایلف سلازمانی و اداری 

بتوانلد بلا افراد تحت سرپرسلتی خلود، رابطه ای 

مکتبلی و پرورشلی برقلرار نمایلد. بلرای نمونله، 

فلرِد مسلئولیت پذیر یلا نهلاد و ارگان منتسلب 

بله حلوزه و روحانیلت کله به عنلوان نمایندگلی 

رهبلری، محلل تجملع و مدیریلت روحانیلت 

در یلک سلازمان بزرگ تلر شلده اسلت؛ عاوه بلر 

داشلتن ویژگی هلای ممتلازی چلون اخلاص 

قانون منلدی،  قاطعیلت،  دقلت،  عملل،  در 

ارزش ملداری، مسلئولیت پذیری، دنیاگریلزی، 

ارتبلاط صمیمانله و متواضعانله بلا دیگلران و 

امثلال چنیلن ویژگی هایلی بایلد تلوان پرورش 

افراد تحت پوشلش آن سلازمان را با ویژگی های 

مشلابهی داشلته باشلند.

ب( محور دوم، اصاح خود سازمان و روابط 

سلازمانی آن اسلت؛ بدین معنلا که اگلر روحانی 

محترملی، مسلئولیت وزارت خانله یلا نهلاد و 

ارگان مشلخصی را بله عهلده گرفلت، یلا در نهلاد 
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انقلاب را پذیرفلت، باید عمل کلرد او به گونه ای 

باشلد کله آن تشلکیاتی که زیرمجموعه اسلت 

و منتسلب به روحانیت اداره می شلود، افزون بر 

آحلاد آن مجموعله و تشلکیات، کل مجموعله 

سلازمان هم متصف به اوصاف اسلامی گردد. 

ایلن مهلم طبعلًا  در صورتلی رخ خواهلد داد کله 

روابط سلازمانی، با سلاختاری مناسلب و نحوه 

گلردش عملیلات و روحیاتی که در آن سلازمان، 

پلرورش می یابلد، بلر محور ارزش های اسلامی 

صلورت گیرد.

ج( در مرحله سلوم، تأثیر و حضور روحانیت 

در هلر نهلاد سلازمانی براسلاس خدماتلی کله 

سلازمان تحلت مدیریلت روحانیلت نسلبت بله 

سلازمان بزرگ تلر خلود، یلا نسلبت بله ملردم 

انجلام می دهلد ارزیابی می شلود. بدیهی اسلت 

کله چنیلن سلازمان هایی در رویارویی با محیط 

بیلرون خلود بایلد به عنلوان مجموعه هایی کارا، 

مؤثلر، پرجاذبله و ارزش ملدار ارزیابلی شلوند.

روحانیلت بعلد از پذیلرش مسلئولیت بایلد 

نسلبت بله تأثیرگلذاری مثبت یا منفی عمل کرد 

خلود بلرآورد داشلته و هملواره بله بهینه سلازی 

سلازمانی  رفتلار  در  بپلردازد.  خلود  عمل کلرد 

خلود نبایلد به گونله ای رفتلار نماید کله متظاهر 

درسلت کنلد؛ بلکله بایلد بله دنبلال تسلخیر 

دل هلا بلرای دلدادگلی بله حق باشلد. به هرحال، 

کله  ازاین روسلت  یادشلده  مسلائل  اهمیلت 

کارآیی و مشلروعیت مسلئوالن نظام، عمومًا و 

روحانیلت، خصوصلًا بسلتگی به انجام وظیفه و 

کارآیلی در انجلام وظیفله محولله دارد.

   حوزه مطلوب در عرصه فردسازی
آخریلن محلوری کله در ارزیابلی عمل کلرد 

بیرونی حوزه مورد توجه اسلت، محور فردسازی 

اسلت. فردسلازی از حیث گستردگی مخاطب و 

پایه ای بلودن آن نسلبت بله دیگلر فعالیت هلای 

فرهنگی حوزه و روحانیت از موقعیت بی بدیلی 

برخلوردار اسلت؛ چراکله اواًل، یکلی از مجلاری 

مهلم تأثیرگلذاری بلر فرهنگ جامعه محسلوب 

از عرصه هایلی اسلت کله  ثانیلًا،  و  می شلود 

براسلاس آن می تلوان موفقیت یا عدم موفقیت 

حلوزه و روحانیلت را در فرهنگ سلازی ارزیابلی 

نملود. فردسلازی از عملده فعالیت هایلی اسلت 

کله به صلورت سلنتی و ریشله دار در حوزه هلای 

علمیه رواج داشلته اسلت. 

در فردسازی از دو جنبه می توان مطلوبیت ها 

را ملورد توجله قلرار داد: یکلی از جنبله فلرد 

تأثیرگلذار و نیلز ویژگی هلای فلردی که روحانی 

به عنلوان یلک کارشلناس و عاملل فرهنگی باید 

داشلته باشلد. و دیگلری، قابلیت هایلی که باید 

در مخاطلب فلردی خلود ایجلاد کند.

   وضعیت مطلوب در درون حوزه
در این جلا هلم می تلوان وضعیلت مطللوب 

از محورهایلی  اسلتفاده  بلا  را  درونلی حلوزه 

چلون ارائله نظلام توصیلف، نظلام ارزشلی و 

نظلام تکلیلف، نسلبت بله مفاهیلم بنیلادی، 

مفاهیلم تخصصلی و مفاهیلم عموملی بلرای 

فردسلازی  و  سازمان سلازی  جامعه سلازی، 

ترسلیم کلرد.

می بایسلت  حلوزه،  در  تحلول  به منظلور 

مطلوبیت هایلی در برنامه ریلزی، سلازمان دهی، 

مطلوبیت هلا در اجلرا و نظلارت، مطلوبیت هلا 

و  آملوزش  در  مطلوبیت هلا  پژوهلش،  در 

مطلوبیت هلا در تبلیلغ ملورد توجه قرار گیرد که 

هلر کلدام از این هلا مباحلث مفصللی می طلبد.

مللی  و  جهانلی  انتظلارات  و  مطالبلات 

پلس از انقلاب اسلامی، ایجلاب می کنلد تلا 

حوزه هلای علمیله بتواننلد معلارف توصیفلی، 

ارزشلی و تکلیفلی خلود را در عرصله فردسلازی، 

سازمان سلازی و جامعه سلازی ارتقا بخشلیده و 

تأثیلر فرهنلگ عموملی، تخصصلی و بنیادی را 

نیلز ارتقلا دهنلد.

بلا ایلن ماحظه که بیشلترین حجم فعالیت 

بله  معطلوف  علمیله،  حوزه هلای  فرهنگلی 

فردسلازی اسلت و در رتبله بعلد، جامعه سلازی 

و سازمان سلازی قرار دارند. بیشلترین موفقیت 

حوزه هلای علمیله در ارتباط گرفتلن بلا فرهنلگ 

عموملی جامعله اسلت و پرداختلن بله فرهنگ 

تخصصلی و بنیلادی در رتبله بعلد قلرار دارنلد. 

بیشلترین حجلم مفاهیلم ارائله شلده، مفاهیم 

توصیفلی اسلت و ارائله الگوی ارزشلی و احکام 

تکلیفلی در رتبله بعلد قلرار دارند. 

به برکت انقاب اسامی، روحانیت توانسته 

اسلت در این عرصه های نوین حضور پیدا کرده 

و نقلش و مسلئولیت خلود را بله خوبلی ایفلا 

نمایلد، املا پشلتوانه علمی الزم بلرای حضور در 

عرصه های سازمان سلازی و جامعه سلازی و نیز 

در عرصله مواجهله بلا فرهنلگ و علوم تخصصی 

و بنیلادی فراهلم نیاملده اسلت و شلناخت 

مسلئولیتی کله در ایلن خصلوص متوجه حوزه 

اسلت و نیلز پی گیری هلای الزملی کله بلرای 

پرکردن خأل علمی الزم اسلت، با تأخیر و کندی 

انجلام می گیلرد. ایلن املر، ریشله در فعالیلت 

درونی حوزه دارد. به گونه ای که با تحرک بخشی 

الزم بله سله فعالیت پژوهش، آملوزش و تبلیغ 

در درون حلوزه اسلت که می تلوان انتظار چنین 

وضعیلت فرهنگلی را در درون حلوزه داشلت. 

در وضعیلت درونلی نیلز بلا توجه بله قوت ها 

و ضعف هلای موجلود در سله زمینله پژوهلش، 

آملوزش و تبلیلغ، می بایسلت در هلر یک از این 

زمینه هلا نسلبت بله مدیریلت، محتلوا، روش، 

سلاختارها، ابزارهلا و ... بازنگلری به عمل آورده 

شلود تلا شلاهد تحلول در حلوزه در ایلن سلطوح 

شیم. با

پی نوشت: 
 *  عضـو هیئـت علمـی و قائـم مقـام فرهنگسـتان علـوم 

اسـامی.


