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داریـم بـا اسـتفاده از الگویی که در آغـاز بحث ارائه میشـود ،مطلوبیتهای تحول
در حـوزه را در بیـرون و درون حوزه بررسـی کنیم.

حـوزه بتوانـد بـا حرکتکـردن بهسـوی آن،

برخـی از آنهـا عبارتنـد از اینکه :چه انتظاراتی

وضعیـت موجـود خـود را تحلیـل کند و نسـبت

در خصـوص موضوعـات فرهنگـی جامعـه،

بـه چگونگـی رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب،

از حـوزه علمیـه وجـود دارد؟ بـه تعبیـر دیگـر،

راهکارهایـی را برگزینـد .بهمنظـور ترسـیم

حـوزه بایـد چـه خدمـات فرهنگـی را بـه جامعه

وضعیـت مطلـوب ،نیـاز بـه منطق و الگوسـت.

خـود ارائـه بدهـد؟ و بـرای ارائـه آن خدمـات،

پـس از تبییـن چشـمانداز وضعیـت مطلـوب

چـه انتظاراتـی در حیطـه تحوالت و سرپرسـتی

حـوزه و روحانیت ،امـکان ارزیابی عمل کرد این

فرهنگـی جامعـه قابـل طـرح اسـت؟ پاسـخ

نهـاد مقـدس فراهـم میشـود.

پیشـنهادی ایـن اسـت که حـوزه علمیـه درباره

پیشفرضـی کـه در ایـن نوشـتار مـورد

جامعـه خـود ،سـه مسـئولیت هم زمـان دارد:

توجـه اسـت ایـن اسـت کـه دیـن بایـد مبـدأ

اول ،مسـئولیت فردسـازی؛ دوم ،مسـئولیت

فرهنگسـازی باشـد؛ بدینمعنـا کـه همـه

سازمانسـازی و نهادسـازی؛ سـوم ،مسـئولیت

عرصههـا و شـئون فرهنگسـازی بایـد تحـت

جامعهسـاز ی.

پرچـم دیـن قـرار گیـرد و همـه فعالیتهـای

اگـر بخواهیم توضیحی اجمالی پیرامون هر

فرهنگـی بـر محـور جهتگیـری و آموزههایـی

یـک از ایـن مسـئولیتها بیـان کنیـم میتوان

کـه در مباحـث اعتقادی ،ارزشـی و رفتاری دین

گفت در بحث فردسـازی ،حوزههای علمیه باید

بیـان شـده اسـت صـورت گیـرد .ایـن موضـوع،

بتواننـد مفاهیمـی ارائـه کنند کـه راهنمای فرد

تکلیـف و نقـش حوزههـای علمیـه را در

در زندگـی شـخصی او باشـد و ایـن مفاهیـم،

فرهنگسـازی مشـخص میکند .اگر حوزههای

چگونگـی ارتبـاط فـرد را بـا خـدای متعـال و نیز

علمیه را مسئول شناسایی ،ترویج و اقامۀ دین

بـا دیگـر افـراد مشـخص میکند .اینکه انسـان

در جامعـه بدانیـم و حوزویـان را کارشناسـان

بایـد مؤمـن و متقـی باشـد؛ اهـل یقیـن ،صبـر،

شـناخت مذهـب در نظـر بگیریم طبیعی اسـت

توکل ،رضا و شکر باشد؛ اینکه انسان در ارتباط

کـه بایـد انتظـار داشـته باشـیم کـه ایـن قشـر

بـا دیگـران بایـد اهـل انصـاف ،مـدارا ،سـازش،

بتوانـد مسـئولیتی را کـه بـرای دیـن در عرصـه

نرمخویـی و خوشخلقـی باشـد و مفاهیمـی از

فرهنگسـازی قائلیـم ایفـا کننـد .بنابرایـن،

این قبیل ،مفاهیمی هسـتند که عمل به آن ها

نقشـی را کـه بـرای دیـن در تولیـد و هدایـت

منجربـه فردسـازی میشـود که ایـن امر ،بخش

فرهنـگ قائـل شـدیم ،بـرای حوزههـای علمیه

عظیمـی از مجموعـه فعالیتهـای حوزههـای

نیـز در عرصـه فرهنگسـازی قائـل میشـویم.

علمیـه را بـه خـود اختصاص داده اسـت.

الگوی ارزیابی فعالیتهای بیرونی حوزهها

مسـئولیت بعـدی حـوزه علمیـه در قبـال

شماره هشتم و نهم

شـرایط در بیـرون و بروز اسـتعدادها و ظرفیتهای نویـن در درون جامعه روحانیت،
ً
همـواره تغییـر و بعضـا تحـول متناسـبی را ایجـاد نموده اسـت .در این نوشـتار قصد

وضعیـت مطلـوب حـوزه را ترسـیم کنیـم تـا

ایـن الگـو میبایسـت بـه سـؤاالتی پرداخت که
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ایجـاد نیازمندیهـای نویـن فـردی و اجتماعـی به آموزههـای دینی بهواسـطه تغییر

بـا ایـن توجـه در آغـاز میبایسـت الگـوی

در ابتـدا و بـرای مشخصشـدن متغیرهـای
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سازمانسـازی اسـت .سـازمان ،مجموعـهای
ً
معمـوال متمرکـز ،بـا یـک مأموریت
منسـجم و

حـوزه میبایسـت عمل کـرد حـوزه از سـه زوایـه

بیرونـی گفتـه شـد ،سـه وضعیـت پیشبینـی

بررسـی شـود؛ ایـن سـه زاویـه عبارتنـد از :الف)

میشـود؛ یعنـی وضعیـت عمل کـرد فرهنگـی

مشـخص اسـت .نوع ادارات و سـازمانهایی که

ارائـه برنامـه ،تنظیـم سـازمان و اقـدام بـه اجرا

حـوزه را میتـوان در سـه حالـت و سـه مرحلـه

حـوزه علمیـه در عرصـه جامعهسـازی بایـد

در کشـورهای مختلف از جمله کشـور ما وجود

و نظـارت؛ ب) پژوهـش ،آمـوزش و تبلیـغ؛ ج)

مـورد توجـه قـرار داد کـه ایـن اصطالحـات را از

در سـطوح و ابعـاد مختلفـی نقشآفرینـی کند.

دارد در قالـب ایـن تعریـف میگنجـد.

علـوم توصیفـی ،علوم ارزشـی و علـوم رفتاری.

واژگان مقـام معظـم رهبـری اسـتخدام کردیم

جامعهسـازی ،خـود دارای دو بُعـد درونـی و

و باألخـره سـومین سـطح فعالیـت حـوزه،

از نظـر محتوایـی ،آنچه نتیجه فعالیت حوزه

کـه عبارتنـد از :الـف) مرحلـه حفـظ؛ ب) مرحله

بیرونـی اسـت .بعـد بیرونـی جامعهسـازی،

جامعهسـازی اسـت .در هنـگام سـخن از

در درون بـوده و بـه نوعـی حلقـه اتصـال میـان

ترمیـم؛ ج) مرحلـه بالندگـی.

همـان بعـد جهانیسـازی بـر مبنـای فرهنـگ

در بیـرون حـوزه میپردازیم.

حوزه مطلوب در عرصه جامعهسازی

جامعهسـازی ،کلیـت جامعـه ّ
مدنظـر اسـت؛

درون و بیـرون حـوزه اسـت ،مجموعـه علـوم و

بـا ایـن توجـه میتـوان بـرای همـه

نـاب اسلامی اسـت و بعـد درونی آن ،سـاختن

بدینمعنـا کـه بـا نگاهـی کالن و یک پارچـه

معارفی است که در حوزه ارائه شده و بهواسطه

فعالیتهایـی کـه در الگـوی درونـی و الگـوی

جامعـهای اسـت کـه در آن زندگـی میکنیـم.

بـه جامعـه نـگاه میکنیـم .در ایـن صـورت،

افـرادی کـه علـوم و معـارف را فراگرفتهانـد بـه

بیرونـی حـوزه ،سـه وضعیـت حفـظ ،ترمیـم و

بنابرایـن ،اصطلاح جامعهسـازی؛ اعـم از

مجموعه افراد ،سـازمانها و نهادها به ضمیمه

بیـرون حـوزه نشـر پیـدا میکنـد؛ بنابرایـن،

بالندگـی را در نظـر گرفـت .بـه ایـن ترتیـب ،هر

سـاختن جامعهای اسـت که در درون آن زیست

مقـدورات و امکاناتـی که در یـک جامعه وجود

نتیجـه فعـل یا نتیجه زحمـات و تالشهایی را

کـدام از الگوهـای درونی و بیرونی ،به سـه الگو

میکنیـم و جامعـهای کـه محیط بـر جامعه ما

دارنـد ،بـر روی هـم در یـک مسـیر ،یک فعالیت

کـه در درون حـوزه صـورت میگیرد ،میتوان در

تبدیـل میشـود.

بـوده و سرنوشـت مـا تـا حـدودی بـه چگونگـی

را انجـام میدهنـد و دارای یـک کارایی هسـتند

قالـب ظرفیـت علومـی کـه در درون حوزه وجود

و بهطـور طبیعـی ،یـک تدبیر بر هدایت کل این

دارد بـه تصویر کشـید.

در حقیقـت ،ترسـیم وضعیـت مطلـوب و

حـوادث و درگیر یهـای در آن جامعـه بیرونـی

بیـان تحـول مـورد انتظـار بـرای آن اسـت کـه

وابسـته اسـت؛ یعنـی افزونبـر حضـور کارسـاز

در الگـوی بیرونـی ،صحبـت از ارائـه نظـام

روحانیـت بـا شـناخت مسـیر آینـده خـود در

و نقشآفریـن در عرصههـای مختلـف فرهنگی

نتیجـه بحـث اینکـه در الگـوی ارزیابـی

توصیـف ،نظـام ارزشـی و نظـام تکلیـف بـود؛

وضعیـت موجـود نـه غایب باشـد و نـه منفعل.

کشـور ،بایـد حضـور و تأثیر چشـمگیر در فرآیند

عمل کـرد بیرونـی حـوزه باید نتیجـه و خروجی

ارائـه نظـام توصیف ،بهوسـیله علـوم توصیفی

مجموعـه حاکـم اسـت.

وضعیت مطلوب در بیرون حوزه

جهانیشـدن فرهنگ اسلام داشـته باشـد .این

فعالیتهـای ایـن مجموعـه" ،فردسـازی،

انجـام میگیـرد؛ ارائـه نظـام ارزش ،بهوسـیله

بنابـر الگـوی بیرونـی ،حوزههـای علمیـه

مهـم ،بُعـد دیگـری از نقـش و حضـور تأثیرگذار

سازمانسـازی و جامعهسـازی" باشـد کـه

علـوم ارزشـی و ارائـه نظـام تکلیـف بهوسـیله

بایـد بتواننـد نظـام توصیـف ،نظـام ارزش و

حوزههـای علمیه را در عرصه فرهنگ بینالملل

دردستداشـتن همیـن سـه مؤلفـه ،بـرای

علـوم رفتاری صورت میپذیـرد .بهعبارتدیگر،

نظـام تکلیـف را نسـبت بـه مفاهیـم «بنیـادی،

تشـکیل میدهـد .در بعـد جهانـی ،عالوهبـر

ارزیابـی فعالیتهـای حـوزه علمیه کافی بهنظر

در الگوی بیرونی ،صحبت از ارائه آنچه در درون

مفاهیـم تخصصـی و مفاهیـم عمومـی» بـرای

مقابلـه و دفـاع از هویـت و حیثیـت فرهنـگ

میرسـد .بـا مشـخصکردن شـاخصههای

حوزه فراگرفته شـده ،به بیرون حوزه اسـت؛ که

«جامعهسـازی ،سازمانسـازی و فردسـازی»

موفقیـت در فردسـازی ،سازمانسـازی و

در آنجـا بـه ارائـه نظام توصیـف ،نظام ارزش و

ارائـه نماینـد.

کشـور ،بایـد در برابـر تهاجمهـای احتمالـی
ً
بعضـا در قالبهـای
فرهنـگ شـرق و غـرب کـه

جامعهسـازی میتوانیـم بـه جمـعآوری آمار و

نظـام تکلیـف بـه بیرون حوزه تعبیر شـد .اما در

نمـود مجموعه فعالیتهـای فرهنگی درون

سیاسـی و اقتصـادی نیـز صـورت میگیـرد،

اطالعـات پرداختـه و میـزان موفقیـت حـوزه را

الگـوی ارزیابـی عمل کـرد درونـی ،همین بحث

حوزه علمیه در بیرون از مجموعه او تجلی پیدا

افزونبر ایسـتادگی در برابر زورگوییهای آنان،

در هـر یـک از ایـن سـه بخـش بررسـی نماییم.

بـا واژگان متفاوتـی و بـه ایـن تعبیـر عنـوان

میکنـد کـه در قالب سـه محور :جامعهسـازی،

راه مبارزه با اسلام انحرافی و اسلام آمریکایی

میشـود کـه باید علـوم توصیفی ،علوم ارزشـی

سازمانسـازی و فردسـازی قابل مداقه ،تجمیع

را بـه مجاهـدات و مسـلمانان جهـان بیاموزد و
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الیـه اول مسـئولیت حـوزه در جامعـه ،در عرصه

در سـاماندهی عمل کـرد فرهنگـی درونـی

بـرای مجموعـه آنچـه در الگـوی درونـی و

براسـاس همین سـه محور به وضعیت مطلوب

شماره هشتم و نهم

جامعه ،بحث سازمانسازی و نهادسازی است.

الگوی ارزیابی فعالیت های درونی حوزه ها

و علـوم رفتـاری را مـورد توجـه قـرار داد.

و بررسـی اسـت .و مـا در ایـن نوشـتار بیشـتر
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فقـر و محرومیـت ملـل مسـتضعف دنیا بهویژه

انقلاب فرهنگـی یـا نهادهـای مشـابه آن و یـا

اختالفبرانگیـز اسـت .همچنیـن مسـئله

کـه در وضعیـت مطلـوب آن ،بتـوان اسلامیت

امـت اسلامی را بـه دوش کشـیده و راه سـلطه

حتـی بهعنـوان متفکـران آزاد ،میتوانـد سـطح

دیگری که در جامعهسـازی ،نقش مهمی دارد،

رفتـار فـردی و سـازمانی خـود را تضمیـن کنـد.

ّ
سـد نماید؛
و انحصارطلبـی مسـتکبران عالـم را

دیگـری از تأثیرگـذاری فرهنگـی حوزههـای

راهنمایـی مـردم در انتخـاب افـراد شایسـته در

میـان فعالیتهـا و تصمیمگیر یهـای

نقـاط انحرافـی و ضعـف فرهنـگ اسـتکباری را

علمیـه در عرصـه جامعهسـازی بهشـمار آید .در

انتخابات مختلفی اسـت که پیش میآید .این

روحانیـت در عرصـه مسـئولیتهای سـازمانی،

روشـن ،نقـاط کـور و راه ارتقـای فرهنـگ نـاب

مهندسـی فرهنگـی جامعـه ،باید همه مقدمات

به پشـتوانه اعتمادی اسـت که مردم به علما و

بـا ارزشهـا و آرمانهـا و معـارف اسلامی

اسلامی را شناسـایی نمایـد و در مقیـاس

جامعـه از بُعـد فرهنگـی تحلیل شـود و جایگاه

روحانیـت دارنـد .البتـه این امـر ایجاب میکند

میبایسـت پیوند محکم و روشـنی برقرار باشد.

جهانـی ،آن را نشـر دهـد.

تأثیـر متقابـل آنها بر یک دیگر مشـخص گردد.

تـا خـود علمـا بیشـترین دقـت را در گزینـش

برقـراری ایـن رابطـه را میتـوان در سـه محـور

در مقیاس داخلی باید در مرحله نخسـت به

مهندسـی فرهنگ بهعنوان یکی از ابعاد جامعه

افـراد داشـته باشـند .نیـز پاسـخ بـه شـبهات از

مـورد توجـه قـرار داد کـه در ادامـه بـه ایـن سـه

حفـظ ارزشهـا در الیـه عمومی جامعـه بپردازد

در درون مهندسـی فرهنگـی قـرار میگیـرد .اما

دیگـر وظایـف مهـم روحانیـت بهشـمار میرود

محـور اشـاره میکنیـم:

و بـا مظاهـر فسـاد و فحشـا و بیبندوبـاری و

عالوهبـر ایـن ،مهندسـی سیاسـت و مهندسـی

کـه پشـتوانه انسـانی نظـام اسلامی را حفـظ

الـف) در محـور اول ،روحانیـت بایـد در حین

اباحهگـری مقابلـه کند.

اقتصـاد جامعـه نیـز میتوانـد از بعـد فرهنگـی

نمـوده و از ایـن طریـق بـه جامعهسـازی کمک

انجـام مسـئولیت و وظایـف سـازمانی و اداری

حوزههـای علمیـه نمیتوانـد پدیدآمـدن

مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .بههمینجهت

میکنـد .طریـق دیگـر نقشآفرینی روحانیت در

بتوانـد بـا افراد تحت سرپرسـتی خـود ،رابطهای

چنیـن رخدادهایـی را تنهـا بـه بیـرون مرزهـای

میتـوان گفـت حوزههـای علمیـه و روحانیـت

جامعهسـازی ،حمایـت ،نصیحـت و احسـاس

مکتبـی و پرورشـی برقـرار نمایـد .بـرای نمونـه،

تأثیرگـذاری خـود نسـبت دهـد و تنهـا سـایر

متعهـد بایـد در مهندسـی کالن نظـام؛ اعـم از

مسـئولیت در قبـال نظـام اسلامی اسـت.

فـردِ مسـئولیتپذیر یـا نهـاد و ارگان منتسـب

نهادهـای فرهنگـی کشـور را بـه کوتاهـی در

مهندسـی فرهنگـی و اقتصـادی حضـور فعـال

الزم بـه ذکـر اسـت بهجـز ایـن مـواردی کـه

بـه حـوزه و روحانیـت کـه بهعنـوان نمایندگـی

ایـن امـر متهـم نمایـد؛ درسـت اسـت کـه ایـن

و چشـمگیر داشـته باشـد و بتوانـد افزونبـر

در بـاال بـدان اشـاره کردیـم کـه مربوط بـه ابعاد

رهبـری ،محـل تجمـع و مدیریـت روحانیـت

نـوع ناهنجار یهـای اجتماعـی ،پدیدههایـی

عرصـه فرهنـگ ،در دیگر عرصهها نیز اسلامیت

داخلی جامعهسـازی بود ،رسـالت روحانیت در

در یـک سـازمان بزرگتـر شـده اسـت؛ عالوهبـر

هسـتند کـه عوامـل مختلـف در پدیدآمـدن یـا

طراحیهـای انجامگرفتـه و جهتگیر یهـای
ً
طبعا همین
اتخـاذ شـده را تبیین و حفـظ کند.

سـاختن جامعـه جهانـی هـم از اهمیـت ویـژه

داشـتن ویژگیهـای ممتـازی چـون اخلاص

خود برخوردار اسـت که توجه به آن الزم اسـت.

در عمـل ،دقـت ،قاطعیـت ،قانونمنـدی،

روحانیـت ،بـه دلیل رسـالت فرهنگی و گسـتره

امـر ایجـاب میکنـد تـا متصدیـان فرهنـگ

رفـع آنهـا سـهم داشـتهاند؛ اما حـوزه علمیه و

حوزه مطلوب در عرصه سازمانسازی

ارزشمـداری ،مسـئولیتپذیری ،دنیاگریـزی،

نفوذ معنوی که در اقصا نقاط کشـور بلکه عالم

مذهـب و در رأس آن ،حوزههـای علمیـه و

سازمانسـازی ،محـور مهـم دیگـری در

ارتبـاط صمیمانـه و متواضعانـه بـا دیگـران و

دارد؛ وظیفـهای بـس بیبدیل بر عهده دارد .باید

روحانیـت متعهـد در سیاسـتگذار یهای

فعالیتهـای فرهنگـی حـوزه بهشـمار مـیرود

امثـال چنیـن ویژگیهایـی بایـد تـوان پرورش

نسـبت بـه چگونگی پدیدآمـدن و ترویج چنین

کالن نظـام ،حضـوری فعال داشـته باشـند تا از

کـه بعـد از توجـه به بُعد جامعهسـازی ،اهمیت

افراد تحت پوشـش آن سـازمان را با ویژگیهای

ناهنجار یهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسـی و

زاویـه فرهنـگ نـاب اسلامی بتواننـد مجموعه

ویـژهای پیـدا میکنـد .ایـن امـر بعـد از انقالب

مشـابهی داشـته باشـند.

اقتصادی تحلیل روشـن داشـته باشـد و نسبت

سیاسـتگذار یهای اعمالشـده را کنتـرل و به

اسلامی ،بـرای حوزههـای علمیـه موضوعیـت

ب) محور دوم ،اصالح خود سازمان و روابط

بـه چگونگـی کنتـرل ایـن پدیـده و تبدیـل آن

آنهـا جهـت دهند.

پیدا کرده اسـت .عرصه سازمانسـازی که نقش

سـازمانی آن اسـت؛ بدینمعنـا که اگـر روحانی

مهمـی در جامعهسـازی دارد عرصه جدید ،مهم
ً
بعضـا مـورد غفلتی اسـت که بـه میزان زیادی
و

محترمـی ،مسـئولیت وزارتخانـه یـا نهـاد و

بـه انـرژی مثبت ،تجویزها و دسـتورالعملهای
کارسـاز و مشـخصی ارائـه کنـد.

بهجـز مـوارد یادشـده ،در عرصـه عمومـی
جامعهسـازی ،رسـالتهای دیگری نیز بر دوش

ارگان مشـخصی را بـه عهـده گرفـت ،یـا در نهـاد

شماره هشتم و نهم

اقصا نقاط عالم گسـترش دهد و پرچم مبازه با

فرهنگـی نظـام اسلامی ،در قالـب شـورای

پرهیـز از اختالفـات و شـایعهپراکنیهای

جامعـه نقشآفرینـی دارد؛ ازایـنرو الزم اسـت
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فرهنـگ استکبارسـتیزی و ظلمسـتیزی را در

حضـور روحانیـت در عرصـه مهندسـی

علماسـت .یکـی از مسـائل فرهنـگ عمومـی،

در آبرومنـدی ،یـا کاهـش شـأن روحانیـت در
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باشـد کـه آن تشـکیالتی که زیرمجموعه اسـت

بیرونی حوزه مورد توجه اسـت ،محور فردسازی

مطلوبیتهـا در تبلیـغ مـورد توجه قرار گیرد که

عرصههای سازمانسـازی و جامعهسـازی و نیز

و منتسـب به روحانیت اداره میشـود ،افزونبر

اسـت .فردسـازی از حیث گستردگی مخاطب و

هـر کـدام از اینهـا مباحـث مفصلـی میطلبد.

در عرصـه مواجهـه بـا فرهنـگ و علوم تخصصی

آحـاد آن مجموعـه و تشـکیالت ،کل مجموعـه

پایهایبـودن آن نسـبت بـه دیگـر فعالیتهـای

مطالبـات و انتظـارات جهانـی و ملـی

و بنیـادی فراهـم نیامـده اسـت و شـناخت

سـازمان هم متصف به اوصاف اسلامی گردد.
ً
طبعـا در صورتـی رخ خواهـد داد کـه
ایـن مهـم

فرهنگی حوزه و روحانیت از موقعیت بیبدیلی

ً
اوال ،یکـی از مجـاری
برخـوردار اسـت؛ چراکـه

پـس از انقلاب اسلامی ،ایجـاب میکنـد تـا

مسـئولیتی کـه در ایـن خصـوص متوجه حوزه

حوزههـای علمیـه بتواننـد معـارف توصیفـی،

اسـت و نیـز پیگیر یهـای الزمـی کـه بـرای

روابط سـازمانی ،با سـاختاری مناسـب و نحوه

مهـم تأثیرگـذاری بـر فرهنگ جامعه محسـوب
ً
ثانیـا ،از عرصههایـی اسـت کـه
میشـود و

ارزشـی و تکلیفـی خـود را در عرصـه فردسـازی،

پرکردن خأل علمی الزم اسـت ،با تأخیر و کندی

سازمانسـازی و جامعهسـازی ارتقا بخشـیده و

انجـام میگیـرد .ایـن امـر ،ریشـه در فعالیـت

پـرورش مییابـد ،بـر محور ارزشهای اسلامی

براسـاس آن میتـوان موفقیت یا عدمموفقیت

تأثیـر فرهنـگ عمومـی ،تخصصـی و بنیادی را

درونی حوزه دارد .بهگونهای که با تحرکبخشی

صـورت گیرد.

حـوزه و روحانیـت را در فرهنگسـازی ارزیابـی

نیـز ارتقـا دهنـد.

الزم بـه سـه فعالیت پژوهش ،آمـوزش و تبلیغ

گـردش عملیـات و روحیاتی که در آن سـازمان،

ج) در مرحله سـوم ،تأثیر و حضور روحانیت

نمـود .فردسـازی از عمـده فعالیتهایـی اسـت

بـا ایـن مالحظه که بیشـترین حجم فعالیت

در هـر نهـاد سـازمانی براسـاس خدماتـی کـه

کـه بهصـورت سـنتی و ریشـهدار در حوزههـای

فرهنگـی حوزههـای علمیـه ،معطـوف بـه

سـازمان تحـت مدیریـت روحانیـت نسـبت بـه

علمیه رواج داشـته اسـت.

فردسـازی اسـت و در رتبـه بعـد ،جامعهسـازی

در وضعیـت درونـی نیـز بـا توجه بـه قوتها

سـازمان بزرگتـر خـود ،یـا نسـبت بـه مـردم

در فردسازی از دو جنبه میتوان مطلوبیتها

و سازمانسـازی قرار دارند .بیشـترین موفقیت

و ضعفهـای موجـود در سـه زمینـه پژوهـش،

انجـام میدهـد ارزیابی میشـود .بدیهی اسـت

را مـورد توجـه قـرار داد :یکـی از جنبـه فـرد

حوزههـای علمیـه در ارتباطگرفتـن بـا فرهنـگ

آمـوزش و تبلیـغ ،میبایسـت در هـر یک از این

کـه چنیـن سـازمانهایی در رویارویی با محیط

تأثیرگـذار و نیـز ویژگیهـای فـردی که روحانی

عمومـی جامعـه اسـت و پرداختـن بـه فرهنگ

زمینههـا نسـبت بـه مدیریـت ،محتـوا ،روش،

بیـرون خـود بایـد بهعنـوان مجموعههایی کارا،

بهعنـوان یـک کارشـناس و عامـل فرهنگی باید

تخصصـی و بنیـادی در رتبـه بعـد قـرار دارنـد.

سـاختارها ،ابزارهـا و  ...بازنگـری به عمل آورده

مؤثـر ،پرجاذبـه و ارزشمـدار ارزیابـی شـوند.

داشـته باشـد .و دیگـری ،قابلیتهایـی که باید

بیشـترین حجـم مفاهیـم ارائـه شـده ،مفاهیم

شـود تـا شـاهد تحـول در حـوزه در ایـن سـطوح

در مخاطـب فـردی خـود ایجـاد کند.

توصیفـی اسـت و ارائـه الگوی ارزشـی و احکام

با شیم .

روحانیـت بعـد از پذیـرش مسـئولیت بایـد
نسـبت بـه تأثیرگـذاری مثبت یا منفی عمل کرد

وضعیت مطلوب در درون حوزه

خـود بـرآورد داشـته و همـواره بـه بهینهسـازی

در اینجـا هـم میتـوان وضعیـت مطلـوب

عمل کـرد خـود بپـردازد .در رفتـار سـازمانی

درونـی حـوزه را بـا اسـتفاده از محورهایـی

اسـت در این عرصههای نوین حضور پیدا کرده

خـود نبایـد بهگونـهای رفتـار نماید کـه متظاهر

چـون ارائـه نظـام توصیـف ،نظـام ارزشـی و

درسـت کنـد؛ بلکـه بایـد بـه دنبـال تسـخیر

نظـام تکلیـف ،نسـبت بـه مفاهیـم بنیـادی،

دلهـا بـرای دلدادگـی بـه حق باشـد .بههرحال،

مفاهیـم تخصصـی و مفاهیـم عمومـی بـرای

اهمیـت مسـائل یادشـده ازاینروسـت کـه
ً
عموما و
کارآیی و مشـروعیت مسـئوالن نظام،

جامعهسـازی ،سازمانسـازی و فردسـازی

ً
خصوصـا بسـتگی به انجام وظیفه و
روحانیـت،
کارآیـی در انجـام وظیفـه محولـه دارد.

بهمنظـور تحـول در حـوزه ،میبایسـت
مطلوبیتهایـی در برنامهریـزی ،سـازماندهی،

وضعیـت فرهنگـی را در درون حـوزه داشـت.

تکلیفـی در رتبـه بعـد قـرار دارند.
به برکت انقالب اسالمی ،روحانیت توانسته

ترسـیم کـرد.

در درون حـوزه اسـت که میتـوان انتظار چنین

پی نوشت:

* عضـو هیئـت علمـی و قائـم مقـام فرهنگسـتان علـوم

اسلامی.
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انقلاب را پذیرفـت ،باید عمل کـرد او بهگونهای

آخریـن محـوری کـه در ارزیابـی عمل کـرد

در پژوهـش ،مطلوبیتهـا در آمـوزش و

نمایـد ،امـا پشـتوانه علمی الزم بـرای حضور در

شماره هشتم و نهم

بزرگتـری مسـئولیت نمایندگـی رهبـر معظـم

حوزه مطلوب در عرصه فردسازی

مطلوبیتهـا در اجـرا و نظـارت ،مطلوبیتهـا

و نقـش و مسـئولیت خـود را بـه خوبـی ایفـا
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