هماهنگـی حـوزه بـا انقالب اسلامی انتظار

جامعـه انقالبـی از روحانیـت را دوچندان کرد و

سیدعباس رضوی *

دگرگونیهـای گسـتردهای درعرصـه آمـوزش و
تحقیـق و تبلیـغ در حوزههـای علمیـه انجـام شـد و
شـرایط اجتماعـی و انقالبـی و هماهنگـی مسـئوالن
کشـور با حوزه شـرایط بهتری برای توسـعه و تحوالت
آن فراهـم سـاخت.

بـا موفقیـت انجام شـد.

نیاز کشـور به حضور بیشـتر دین و پیشگامان

پـس از انقلاب اسلامی نهادها و نشـریاتی

انقلاب در متـن جامعـه موجـب شـد حـوزه

تحولآفریـن درحوزههـا پدیـد آمدنـد و منشـأ

بـه بازسـازی بهتـر خـود بپـردازد و ایـن خـود

بـرکات و تحـول در حوزه شـدند .از جمله «مجله

پیدایـش جریانهـای تحولآفریـن حـوزوی را

حـوزه» کـه بـا همـکاری عـدهای از شـاگردان

درپـی داشـت .در آغـاز انقلاب مسـئوالن حوزه

مشـهد مقـام معظـم رهبـری بود .ایـن گروه که

از نخبـگان در پیونـد حـوزه و دانشـگاه و جامعه

از نزدیـک بـا افکار و سـیره معظمله آشـنا بودند

همچـون اسـتاد محمدرضـا حکیمـی ،مقـام
ّ
آیةالله بهشـتی ،شـهید باهنر،
معظـم رهبـری،

بـا اشـارت ایشـان درصـدد برآمدنـد حرکتی را در
جهـت تحـول در حـوزه آغـاز کننـد یا مدرسـهای

هاشـمی رفسنجانی ،جاللالدین فارسی دعوت

برای نیروسـازی تأسـیس کنند .این افراد پس

کـرده تـا طلاب و فضلای حـوزه را درجریـان

از آموزشهـای مقدماتـی و آشناشـدن بـا فنون

نیازهـای فرهنگـی و رویدادهـای جهان اسلام

نویسـندگی و تحقیق به نوشـتن مقاالتی درباره

قـرار دهنـد و ایـن خـود برغنـای فرهنگـی حوزه

تاریـخ حـوزه ،اخالق ،و تحقیقانـی درباره تحول

میافـزود و رهبـران حـوزه را وامیداشـت بـرای

در امـور اداری ،آموزشـی و اخالقـی حـوزه آغـاز

خدمـت بیشـتر به جامعه بیشـتر فعالیت کنند

کردند و دوماهنامه حوزه متولد شد .اعضای آن

و سمتوسـوی آموزههـای حـوزه بـا حرکـت

بـه چندگـروه از جمله گروه حوزه ،اخالق ،تاریخ

انقلاب همـراه باشـد .در سـال  1359شـهید

و سیاسـت تقسـیم شدند .مقاالت مجله در آغاز

بهشـتی ازسـوی حـوزه بـرای آگاهبخشـی درباره

بهصـورت گروهـی وبینـام نوشـته میشـد .و

مسـائل جـاری و نیـز تببیـن مسـائل فقهـی

ایـن خـود کاری نـو در عرصه پژوهـش بود.افراد

مرتبـط « بنـد ج» از برنامـه هیئـت واگـذاری

مطالعـه و فیشبـرداری میکردنـد و یکنفـر

زمیـن دعـوت شـد تـا بـه قـم سـفر کنـد .برخی

آن را تحریـر میکـرد سـپس همـه افـراد گـروه

از متولیـان مدرسـه فیضیـه کـه بـا برنامههـای

آن را بررسـی میکردنـد .بخشـی از سـتونهای

هیئـت واگـذاری زمیـن همـراه نبودنـد و آن

مجلـه مصاحبـه بـا بـزرگان و پیشکسـوتان

را شـرعی نمیدانسـتند بـا سـخنرانی ایشـان

و اهـل تجربـه و صاحبـان قلـم بـود کـه در آن

در فیضیـه مخالفـت کردنـد و برنامـه در شـرف

افزونبـر شـرح زندگـی و تجـارب حـوزوی

تعطیلشـدن بـود کـه طالب سـاکن در مدرسـه

آنـان پیشـنهادهای ارزنـدهای دربـاره آمـوزش

بـا تجمـع و مذاکـره مدیـران مدرسـه را قانـع

و تحقیـق و تبلیـغ ارائـه میشـد.و بازگوشـدن

کردند.که آیتاهلل بهشـتی در فیضیه سـخنرانی

راهکارهایی چون ضررورت گسترش درسهای
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پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی (1357ش)

شفافشـدن مسـائل فقهی کمک کند و برنامه

شماره هشتم و نهم

.1جریانهای تحولآفرین وفرهنگساز

کنـد و سـخنان وی میتوانـد بـه رشـد افـکار و
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درکتابهـای درسـی ،ضـرورت طـرح و برنامـه

ایـن نظریـه نیـز در راسـتای نقـد و تضـارب آرا

و ضـرورت احیـای کارهـای بـر زمیـن مانـده و

مطـرح شـده و منتقـدان را قانـع کردنـد.

دانشگاه مفید

مجموعـه بـه دانشـگاه مفیـد منتقل شـد.

پیشــینه ایــن مرکــز آموزشــی بــه مؤسســه

دانشگاه مفید زیرنظر آیتاهلل موسویاردبیلی

راههـای نرفتـه از زبـان بزرگانـی ماننـد آیـتاهلل

مجلـه «نـور علـم» از دیگر نشـریات حوزه بود

تحقیقاتــی امیرالمومینــن برمیگــردد.

در چهاررشته اقتصاد ،فلسفه ،حقوق و علوم

محمدعلـی اراکی؛ سـیدرضا بهاءالدینی؛ عالمه

کـه در راسـتای تبییـن مبانـی دینـی و شـعائر

کــه در ســال 1340ش بــا هم فکــری گروهــی

سیاسی ازدانشگاههای مرتبط به حوزه است

محمدتقـی جعفـری ،سـیدعزالدین زنجانـی،

انقلاب اسلامی بهوسـیله جامعـه مدرسـین

از علمــا از جملــه محمدرضــا مهدویکنــی؛

این دانشگاه فصل نامه مفید را منتشر میکند

آیـتاهلل نور یهمدانـی ،سـیدرضی شـیرازی،

حـوزه علمیـه قـم در سـال  1362شـکل گرفـت.

شبســتری ،شــهید بهشــتی تأســیس شــد.

و دانشگاه شاهد محیط برپایی کنفرانسهای

آیتاهلل سـتوده ،آیتاهلل حسـن حسنزادهآملی

در ایـن نشـریه وزین نیازهـای فرهنگی و فقهی

هــدف آن بحــث و تحقیــق دربــاره معــارف

بینالمللی در حوزه سیاست و اجتماع تقریب

و شـیخ ابوالحسـن شیرازی و شیخ غالمحسین

مرتبط با مسـائل نظام اسلامی ازجمله احکام

اســامی وعلــوم اهــل بیــت بــود .ایــن گــروه

مذاهب و شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی

جعفـری و نخبگانی چون سـیدجعفر شـهیدی،

حکومتـی اختیـارات حاکـم و شـیوه حکومـت،

دربــاره قــرآن کاری گروهــی انجــام داده بودنــد

است .بنابر آن بود که علوم قرآن و پژوهش

دکتـر محمدجعفـر لنگرودی و دکتر ابوالقاسـم

مسـائل مالـی نظـام ،اختیـارات فقهـا دربـاره

و صدهــا کتــاب اســامی از منابــع دســتاول

و آموزش در عرصه قرآن نیز در دانشگاه مفید

گرجی از حلقههای وصل میان حوزه و دانشگاه

گـردآوری و توزیـع خمـس و سـهم امـام ،و

را فیشبــرداری کــرده بودنــد.در ســال 1360

انجام گردد که کشتیبان را سیاست دیگر آمد.

راه را بـر تحـول و برنامهریـزی همـوار میکـرد

مسـائل قضایـی بررسـی میشـد.

آیــتاهلل موســویاردبیلی ایــن نوشــته را

3

دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

سلسـله مقـاالت «مدیریـت درحوزههـای

از شــاخصهای تحــول حــوزه حضــور

همــراه بــا کتابخانــه بــزرگ آن بــا اجــازه

دفتـر تبلیغـات اسلامی از نهادهایـی بـود

علمیـه» 1از مقـاالت راهگشـا بـرای برنامهریـزان

هــزاران پژوهشگــر حــوزوی درعرصههــای

شــهید بهشــتی از کانــون توحیــد تهــران بــه

کـه در ایجـاد فکـر و تحـول در حـوزه نقـش

امـور حـوزوی بود وآثار خـود را در برنامه و عمل

مختلــف فکــری و فرهنگــی اســت .در

قــم منتقــل کردنــد و در محــل منــزل آیــتاهلل

داشـت .ایـن کانـون تبلیغـی و آموزشـی از آغاز

بهجـای گذاشـت .ایـن حرکـت تحولآفریـن

ســال ،1359فرهنگســتان علــوم اســامی

صدوقییــزدی در صفائیــه (دفتــر کنونــی

بـا برنامههـای آموزشـی ،برپاکـردن کالسهای

بیمانـع نبـود .ولـی حمایـت بزرگانـی ماننـد

بهوســیله ســیدمنیرالدین شــیرازی ()1379

مقــام معظــم رهبــری در قــم) گردیــد .عــدهای

تدریـس؛ دعـوت از سـخنرانان و اسـتادان

مقـام معظـم رهبـری و آیـتاهلل نور یهمدانی

در قــم شــکل گرفــت ضــرورت پیریــزی روش

از محققــان کــه اینجانــب نیــز توفیــق حضــور

نخبـه را در دسـتورکار داشـت و بـا امکانـات و

و نیـز آیـتاهلل صافیگلپایگانی که نویسـندگان

ت اســامی و پیریــز ی
آسیبشناســی حكومــ 

درجمعشــان را داشــتم زیرنظــر مســتقیم

نیروهـای انـدک خود بخشهای عمده کشـوررا

مجلـه را از نزدیـک میشـناختند راه را بـر خطـر

ی نویــن
ل توســعه اســامی ،ســاختارها 
مــد 

آیــتاهلل اردبیلــی شــروع بــه تهذیــب و تنقیــح

پوشـش مـیداد .جبهههـا و نیروهـای نظامـی

میبسـت .در ویژهنامـه امام زمـان 2مقالهای

ّ
ت حكومتــی،
ن اســامی ،مباحــث حكمــ 
تمــد 

و تکمیــل تحقیقــات انباشتهشــده کردنــد.

اعـم از سـپاه و ارتـش ازسـوی دفتـر تبلیغـات

بـه نـام زندگـی و تولـد امـام زمـان بـه قلـم

ق حكومتــی ،پیریــز ی فلســفه،
فقــه و اخــا 

گــروه جدیــد موضوعــات و منابــع بســیاری

اسلامی پشـتیبانی میشـدند .افـراد دفتـر بـا

یکی از دوسـتان منتشـر شـد و در آن قول شـیخ

م بــر
ت علــو 
ت تحقیقــا 
ی و مدیریــ 
متدولــوژ 

را بــه آن افزودنــد و آن را در دوازده موضــوع

مدیریـت جهـادی و فداکارانـه شـبوروز بـدون

مفیـد کـه در روایت مشـهور«مامنا اال مقتول او

ی اســام از جملــه اهــداف تأســیس
مبنــا 

منقــح ،تایــپ و ثبــت و دســتهبندی نمودنــد

چشمداشـت مـادی تلاش میکردنـد .دفتـر

مسـموم» تردید شـده بود بیان شـده بود .طرح

ایــن مؤسســه بــود .شــیرازی درصــدد بــود بــه

از جملــه وحــی ،نســخ ،کتابــت ،قــرآن ،قرائــت،

تبلیغـات اسلامی بهتدریج حـوزه کاری خود را

ایـن نظریـه بـا مخالفـت عـدهای از طالب جوان

ســهم خــود بــا تربیــت نیــر و ضمــن شــناخت

تفســیر ،و قــرآن و زمــان و مــکان ،ازجملــه

از بخـش تبلیـغ به بخشهای مختلف آموزش،

روبـهرو شـد و فـردی بـا بسـیج گروهـی طلبـه،

ی و اقتصــادی
آســیبهای سیاســی و فرهنگــ 

زیرمجموعــه وحــی بــه هزارشــاخه رســید کــه

پژوهـش و انتشـارات و احیـای آثـار گسـترش

بـه دیـدار مراجـع رفت و خواسـتار تعطیلی این

ی چالشهــای
ی برطرفســاز 
انقــاب ،راههــا 

در نــوع خــود تحقیقــی بینظیــر بــود.

داد.
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

اسلامی ،تخصـص درعلـوم ،لـزوم بازنگـری

نصیحـت فرمـود کـه دوسـتان را میشناسـند و

ت دهــد.
ی نجــا 
ک احتمالــ 
تئوریــ 

مفیـد گردیـد پـس از تشـکیل دانشـگاه ،ایـن

شماره هشتم و نهم

اخلاق درحـوزه ،راههـای احیـای حکمـت

نشـریه شـد .آیتاهلل صافیگلپایگانـی آقایان را

فــرارو را بازشناســد و انقــاب را از خألهــای

ایـن فکـرت و کار گروهی تبدیل به دانشـگاه
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

دفتـر صـادر کردند نوشـتند :این دفتر پرتالش و

را تعطیــل كنــد و بیایــد مســئولیت ایــن مجلــه

علمــی پذیرفته شــده بــه نــام «فصل نامــه فقــه

فرهنگــی بــا نظــارت رهبــر جمهــوری اســامی

پرتوان و گسـترده دامن نیز ،در این پانزدهسـال

را بــه عهــده بگیــرد .مگــر فایــده ایــن مجلــه

اهــل بیــت »منتشــر شــد .محــور اصلــی

ایــران اداره میشــود و فعالیتهــای آن

چون ابر بابركتى باریده و سـود رسـانیده است و

بــراى پیشــبرد فقــه اســام ،كمتــر از فایــده

ایــن مجلــه مســائل مســتحدثه و پاســخ بــه

مختــص روحانیــان و طــاب علــوم دینــی و

اینک به تناسـب چشمداشـتى كه از آن هسـت،

آن درس اســت؟ محققــان ،بــزرگان و فضــا،

پرشــس های نوپیــدای فقهــی بــود و ده هــا

در راســتای اهــداف حوزههــای علمیــه اســت.

ناچـار اسـت در سـازماندهى و كارهایـى كـه بر

ى را بنویســند؛ تحقیــق
موضوعــات جدیــد فقهــ 

مقالــه در زمینــه مســائل مســتحدثه از فقهــا،

هیئــت امنــا و رییــس ایــن مؤسســه ازســوی

دوش دارد ،نـگاه دوبـارهاى بیفكنـد و خـود را

كننــد؛ نقــد كننــد؛ فقــه را پیــش ببرنــد و دنیــا را

مراجــع و فضــای دانشــور و نواندیــش حــوزه،

رهبــر ایــران انتخــاب میشــوند.

بـراى زمانـى بـاز هـم دراز و پربـار آمـاده سـازد.

از فقــه شــیعه آگاه كننــد .در دائرةالمعارفهــا،

تولیــد شــد.

این بازنگرى و دوبارهسـازى ،كارى ناگزیر اسـت

فقــه مــا را بعــد از فقــه اباضیــه مىآورنــد! از

مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی

اهدافــی کــه طبــق اســاسنامه مؤسســه
بــرای تشــکیل ایــن مؤسســه حــوزوی آن

كه سـازمانها ونهادهاى جوشـیده از انقالب را

ى ایــن
ایــن فقــه غنــى كــه شــاید هیــچ فقهــ 

تأســیس بخــش آمــوزش ایــن مؤسســه

نوشتهشــده ،عبارتنــد از :بهکارگیــری معــارف

در راه خدمتگـذارى خویـش بیشتـر مىبرد و

همــه كتــاب و تحقیــق و متــون مهــم نداشــته

بــه مؤسســه در راه حــق در ســال ۱۳۵۳ش

اســام در زمینههــای مختلــف علــوم انســانی،

باشــد ،یــا كمتــر فقهــى داشــته باشــد كســى

بازمیگــردد .در ســال  1354برنامــه هــای

آشناســاختن طــاب بــا مبانــی اعتقــادی و

خبــر نــدارد! اینهــا را بیــرون بیاوریــم ،تــا در

آموزشــی آن آغــاز شــد و تــا پیــروزی انقــاب

معــارف اســامی و علــوم انســانی ،تربییــت

ادامــه یافت.مؤسســه باقرالعلــوم نیــز زیرنظــر

متخصصــان بــرای مقابلــه بــا اندیشــههای

حــوزه بــه مناســبت از فقــه و افــکار نویــن

ایــن نظریــه و طرح منجربــه پیدایش «مجله

همیــن افــراد در ســال  1360شــروع بــه کار کــرد

انحرافــی و التقاطــی ،پــرورش پژوهشگــران

فقهــی درحــوزه ســخن گفتنــد و بــه مناســبت

فقــه» بهوســیله دســتاندرکاران مجلــه حــوزه

و دانشآموختــگان مؤسســه در راه حــق بــرای

درحوزههــای مختلــف علــوم

ایــن

نیمــه شــعبان درجمــع فصــای حــوزه یــادآور

درســال  1370گردیــد .درایــن نشــریه مســائل

دورههــای تخصــص سیاســت ،روان شناســی،

کانــون افزونبــر تربیــت صدهــا طلبــه و انتشــار

شــدند :

مســتحدثه و مــورد ابتــای جامعــه و حکومــت

حقــوق ،تاریــخ و فلســفه بــه آن منتقــل شــدند.

کتابهــای حقوقــی ،حــوزوی و تربیتــی

یــک معاونــت ،معاونــت تحقیقــات و

بهوســیله فضــا و فقهپژوهــان نقــد و بررســی

م خمینــی
مؤسســه آموزشیپژوهشــی امــا 

گوناگــون مجــات تخصصــی عدیــدهای نیــز

مطالعــات اســت؛ كارش تربیــت محقــق،

و منتشــر میگــردد .کار دیگــر اصحــاب «مجلــه

تلفیقــی از دو مؤسســه یادشــده بــود کــه بــه

منتشــر میکند.ریاســت ایــن مؤسســه از آغــاز

نظــارت بــر رســالههاى تحقیقــى و انتشــار

حــوزه» انتشــار فقــه اهــل بیــت بــود .مرحوم
آیت ّ
اللــه هاشمی شــاهرودی کاری مشــترک

رهبــری مرحــوم مصبــاح یــزدی و کمکهــای

تــا رحلــت آیــتاهلل محمدتقــی مصباحیــزدی

مقــام معظــم رهبــری در ســال  1374شــروع

(اذر )1399برعهــده ایشــان بــود.

جمعــى از بــرادران ایــن نكتــه را مطــرح كــردم

و نــو را در تدویــن دائرة المعــارف فقــه اســامی

بــهکار کــرد 6.برنامههــای آموزشــی مؤسســه

تأســیس انجمنهــا و مؤسســههای

ه فقــه نداریــم! مــا
و گفتــم كــه مــا یــک مجلــ 

بــر مذهــب اهــل بیــت بــا اشــاره و تشــویق

در ســال ۱۳۷۳ش جهــت تصویــب بــه شــورای

علمیتخصصــى در حــوزه ازجملــه انجمــن

یــک مجلــه علمــى فقــه الزم داریــم كــه مباحث

رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی آغــاز کردنــد

عالــی حــوزه ارســال شــد کــه بــه تأییــد آن

علمــى فقــه و اصــول ،انجمــن علمــی اقتصــاد،

ى را بــا زبــان علمــى فقــه یعنــى زبــان
فقهــ 

و آن هــم گامــی نــو در حــوزه علمیــه بــود و

شــورا انجامیــد .در همــان ســال ،برنامههــای

انجمــن علمــى روانشناســى ،انجمــن علمــى

عربــى بیــان كنــد .اگــر كســى هــم خواســت

ده هــا دائرةالمعارف نویــس و نقدپــژوه بــا دو

مؤسســه جهــت رســمیت در آمــوزش عالــی

رجــال و انجمــن علمــى تاریــخ و مؤسســههایی

فارســى بنویســد ،مىنویســد؛ امــا زبــان اصلــى

زبــان فارســی و عربــی تربیــت کــرد .ایشــان

کشــور بــه شــورایعالی انقــاب فرهنگــی

ماننــد مؤسســه شیعهشناســی یــا مؤسســه

مجلــه بایــد عربــى باشــد .محققــان یــک مجلــه

از ســردبیر «مجلــه حــوزه» بــرای راه انــدازی

ارســال شــد و در  ۲۰تیــر ۱۳۷۸ش بــه

کتابشناســی شــیعه ازکارهــای تحولبخــش

كامیابتر مىسـازد.

4

مجله فقه

مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا فضــای

مجــات علمــى در حــوزه اســت .مــن آن روز بــا

مجــات علمــى دنیــا منعكــس بشــود.

5

انســانی7.

شماره هشتم و نهم

حکمی که به مناسـبت انتسـاب هیئت مدیریه

از فضــاى آبرومنــد هــم یكــى از درسهایــش

اهــل بیــت دعــوت کــرد و مجلــه ای در تــراز

اســاسنامه مصــوب شــورای عالــی انقــاب

پاییز و زمستان 1398

مقـام معظـم رهبـری در 1373/1/23در

فقــه تهیــه كننــد و در آن مقالــه بنویســند؛ یكــى

مجلــه تخصصــی و علمــی در ســاحت فقــه

تصویــب رسید.مؤسســه امــام خمینــی ،طبــق

95

96

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

علــوم درحــوزه کمــک کنــد .از جمله مؤسســات

غیرخطـی از سرتاسـر جهـان بهوسـیله محققان

اداره حوزههـای علمیـه شهرسـتانها به علمای

وطلاب رنجدیده تأکید کرد 16.جامعه مدرسـان

حــوزه بایــد از مؤسســه تخصصــی امــام

برجسـته حـوزوی چون سـیدمحمدرضا جاللی،

همـان شـهرها و موافقت آیـتاهلل گلپایگانی با

و شـورای مدیریـت بـرای زمینهسـازی اجـرای

صــادق دربــاره کالم اســامیة ،مؤسســه

سـیداحمد حسـینی ،فهرسـت شده و در معرض

بـود11.

فرمـان امـام سـتادی تشـکیل داد ایـن سـتاد

عالــی فقــه و علــوم اســامی زیرنظــر مقــام

اسـتفاده محققان و دانشپژوهان جهان اسالم

شـورای مدیریت درسـال  1360شـروع بهکار

اقـدام بـه انجـام انتخابات «مجمـع نمایندگان

رهبــری ،مؤسســه پژوهشــی و تحقیقاتــی

قرار گرفته اسـت.افزونبر آنکه در دیگر شـهرها

کـرد .ایـن تشـکیالت دارای چندیـن بخش بود.

طلاب و فضلای حـوزه علمیه»کـرد تـا آنـان

اســراء دربــاره تفســیر قــرآن زیرنظــر آیــتاهلل

ماننـد مشـهد و اصفهـان نیـز صدهـا محقـق به

بخـش علمـی ،مركـز تحقیقـات علمـی ،تنظیم

پیشـنهادهای اصالحی خود را برابر دسـتورهای

جوادیآملــی ،مؤسســه بنیــاد امامــت زیرنظــر

کار تحقیـق واحیـای تـراث مشـغولاند و آثـار

برنامههـای درسـی ،اصلاح كتابهای درسـی،

امـام ،در جهـت هرچـه بهترشـدن نظـام حـوزه،

ســیدعلی میالنــی ،مؤسســه فقهــی ائمــه اطهــر

برجسـته و مانـدگاری را عرضـه کردهانـد .یکـی

امتحانـات ،دروس مربـوط بـه بانـوان طلبـه و

بـه شـورای مدیریـت و جامعـه مدرسـین ارائـه

زیرنظــر شــیخ محمدفاضــل ،مؤسســه ادیــان و

از عرصههـای فعالیـت بنیـاد پژوهشهـای

برنامههـای مربـوط بـه طلاب خارجـی) ،بخش

کننـد .مرحلـه اول ایـن انتخابـات انجـام گرفت

مذاهــب ،مؤسســه باقرالعلــوم زیرنظــر دفتــر

اسلامی آسـتان قـدس رضوی توجـه به احیای

اخالق و تزكیه (دروساخالق ،نظارت و مراقبت

و نماینـدگان طلاب انتخـاب و گـزارش آن در

تبلیغــات حــوزه علمیــه ،پژوهشــگاه اندیشــه

تـراث و احیـای آثـار عالمـان و اندیشـمندان

ویـژه و رسـیدگی بـه تخلفات) ،بخـش مدیریت

نامـهای بـه تاریـخ  68/2/7بهوسـیله آیـتاهلل

و فرهنــگ اســامی زیرنظــر علیاکبــر رشــاد.

شـیعی دانسـت.

داخلـی (پروندههـای تحصیلـی ،گزینش طالب

مشـکینی خدمـت امـام خمینی تقدیم شـد17.

افزونبـر آن در عرصـه انتشـارات و ترجمـه
دهها مؤسسه تحقیقاتی و احیای تراث درحوزه

.2تحول اداری

و جـذب نیـرو ،نظـارت بر وضع طلاب خارجی،

امام خمینی ریشـه تحول را نه در تشـکیالت

گسـترش حوزههـای علمیه پس از انقالب و

شناسایی و جذب نیرو ،مشموالن نظام وظیفه

عریـض و طویـل اداری و سـاختمانهای

فعالیـت میکننـد و مجموعههـای بـزرگ و

اسـتقبال روزافـزون جوانـان تحصیلکرده برای

و مدیـران مـدارس) ،بخش تبلیغـات و مبلغان

گونهگـون کـه در مـواردی تشـریفات را سـنگ

نفیسـی را بـه جهـان عرضـه داشـتهاند .ازجمله

تحصیـل در حـوزه علمیـه ایجـاب میکـرد کـه

و سـرانجام بخـش اطالعات ،بخـش تداركات و

راه تحـول میدانسـت 18.اخلاص در کار ،توجـه

بخش احیای دفتر تبلیغات اسلامی ،مؤسسـه

بـه نظـام اداری حـوزه سـامان داده شـود .امـام

بخـش حوزههای شهرسـتان12.

بـه کیفیـت 19،پیشگیـری از ورود افـراد دارای

اهلالبیـت زیرنظـر آیـتاهلل سیسـتانی ،مرکـز

خمینـی در سـال  1358در دیـدار بـا گروهـی از

در راسـتای تأکیـد امـام بـر حضـور طالب در

احیـای تـراث اسلامی ،مرکـز احیـای میـراث

اعضـای جامعـه مدرسـین پس ازپرسـشهایی

سـاختار مدیریـت حـوزه ، 13نماینـدگان طلاب

توصیههـای امـام در راه تحـول حـوزه بـود و

اسلامی ،وابسـته به دفتر آیتاهلل سیستانی در

از آنـان دربـاره حـوزه ،تأکیـد کـرد هرچـه زودتـر

مشـغول به تحصیل در حوزه علمیه قم برگزیده

نیـز ایشـان نسـبت بـه آسـانگیری و آمـوزش

سـال ۱۳۷۴ش که سـیداحمد حسینیاشکوری

طرحـی بـرای نظـام حـوزه بریزنـد .ایـن پیـام با

شـدند و آییننامـه داخلـی مجمـع نماینـدگان

سـطحی و کالسیکشـدن برنامههای آموزشـی

اسـتقبال دیگـر مراجـع تقلیـد روبـهرو شـد 9.در

طلاب در  18آبـان  1361بـه تصویـب

رسـید14.

حـوزه هشـدار مـیداد 21.تقویـت فقـه سـنتی

در حـوزه نرمافـزاری حوزه راههای طینشـده

تاریخ  1359/12/5پیشـنهادی ازسـوی اعضای

نظـم و تقویـت امـور حـوزه در مسـائل مختلـف

و

بزرگـی را پیمـوده و بهویـژه از مرکـز نرمافـزاری

مدرسـان حـوزه و حسـینعلی منتظـری مبنی بر

آموزشـی ،تحقیقاتـی ،اخالقـی و خدماتـی

نویـن آموزشـی .23،اسـتفاده بیشـتر از طلاب

علـوم اسلامی زیرنظر مقـام معظم رهبری باید

تشـکیل شـورای مدیریت و گزینش اعضای آن

یـاد کـرد کـه مطالـب هـزاران کتـاب سـودمند

تقدیم امام خمینی شد و ایشان در تاریخ/12/8

و مجموعـه حدیثـی ،تاریخـی ،اخالقـی ،علـوم

1359بـا آن موافقـت کرد10.

در قـم بنیانگـذاری کـرد.

8

حـوزوی و تـراث اسلامی از سرتاسـر جهـان در

امـام خمینـی پـس از مطالعـه طـرح

آن

ازجملـه اهـداف تشـکیل مجمع

بـود15.

امـام خمینـی در اسـفند  1367پیـام مهمی

انحـراف اخالقـی و اعتقـادی و

جواهـری.22،

رفتـاری20،

از

بهرهگیـری از روشهـای

جـوان ،خودکفایـی حوزههـای شهرسـتانها و
نیـز اسـتفاده از دیگـر روحانیـون ،مشـورت بـا

کـه بـه « منشـور روحانیـت» شـهرت یافـت در

صاحبنظران24

و متهمنشـدن به انحصارطلبی

جهـت اصلاح امور مربوط به حـوزه و روحانیت

از دیگـر رهنمودهای ایشـان بـود 25.هماهنگی

شماره هشتم و نهم

بــر آن میتوانــد بــه تخصصیشــدن تدریجــی

افزونبـر آن کتابهـای عظیـم خطـی و

اسـتفاده از طلاب در اداره حـوزه و واگذار شـده

حـوزه بـر هماهنگی بیشـتر میـان مدیران حوزه
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حــوزه اســت .کــه درصــورت نظــارت درســت

فضـای مجـازی ثبـت و قابـل اسـتفاده اسـت.

نکتههایـی را یـادآور شـد کـه عمدهتریـن آن

صـادر کـرد و در آن ضمـن یـادآوری جایـگاه
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

جامعـه مدرسـین را ضامـن حفـظ و پیشـرفت

علمیـه قـم را برعهـده گرفـت و كارهـای اجرایی

سـوئد ،سـنگال ،سـوریه ،سـیرالئون ،عراق ،غنا،

پایــان کفایــه و مکاســب معــادل کارشناســی

بـه مدیریـت واگـذار گردیـد و تعیین مدیر حوزه

فیلیپیـن ،قرقیزسـتان ،قزاقسـتان ،کامـرون،

ارشــد و ســطح چهــارم گذرانــدن حداقــل

برعهـده ایـن شـورا قـرار گرفت

کـوزوو ،کنگـو دموکراتیـک ،کومـور ،گامبیـا،

چهارســال درس خــارج بــه همــراه چهارمرتبــه

حــوزه بــر اوقــاف و ســهم امــام و نــذورات و

مقـام رهبـری در 9آذر  1386در سـفر بـه قـم

گرجسـتان ،گویـان ،گینـه ،لبنان ،ماداگاسـکار،

امتحــان و نــگارش رســاله تحقیقــی معــادل

هدایــای مــردم و نیــز نــذورات مــردم بــرای

و دیداربـا نخبگان حوزه پیشـنهادهای کاربردی

مـاالوی ،مالـزی ،مالـی ،میانمـار ،نـروژ ،نیجـر،

بــا دکتــرا .بــه کســانی هــم کــه در امتحانــات

مشــاهد مشــرفه اســتواربود و در ســالهای

را در راه تحـول حـوزه مطـرح کردنـد ازجملـه:

نیجریـه ،هنـد و ...ازجملـه واحدهـای فعـال

رشــتههای تخصصــی قبــول شــوند معــادل

اخیــر از دوره میــرزای شــیرازی ســهم امــام

ضـرورت برنامهریـزی بـرای آینـده ،مدیریـت

هسـتند .ایـن مرکـز معـارف را بـه زبانهـای

عمــده شــهریه طــاب را تأمیــن میکــرد .پــس

تحـول و هدایـت آن بـه سـمت تحـول مثبـت و

گوناگـون ترجمـه و در اختیـار مـردم جهان قرار

داده میشــود .البتــه آیــتاهلل خامنــهای
ً
مکــررا تأکیــد دارد کــه بهجــای معــادل حــوزه

از انقــاب اســامی و گســترش دایــره فعالیــت

سـازنده ،پرهیز از مدرکزدگی ،تأسـیس شوراى

میدهـد.

مــدرک مســتقل حــوزوی بایــد داشــته باشــد.

حــوزه برخــی از علمــا بــه امام خمینی پیشــنهاد

برنامهریـزى بـراى حـوزه ،آمارگیـری از شـمار و

حـوزه ومأیوسشـدن دشـمنان

شـمرد26.

از نظــر اقتصــادی از گذشــته معیشــت

حوزه و ترویج زبان و ادبیات فارسی

مرکز خدمات حوزه

کردنــد حــوزه بودجــه دولتــی داشــته باشــد و

تـوان طلاب حـوزه ،کرسـیهای آزاداندیشـی،

نکتـه قابـل توجـه حـوزه و جامعةالمصطفی

از مراکــز قابــل توجــه در تحــول اقتصــاد

بــرای شــهریه طــاب از دولــت کمــک گرفتــه

انتقـال تجربیـات مدیران واسـتادان حوزههای

به زبان فارسـی اسـت درحالیکه دانشـگاههای

حــوزه مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه اســت.

شــود کــه امــام خمینــی نپذیرفــت و آن را

علمیه سراسـر کشـور ،تعیین منزلت اجتماعی

کشـور بـرای ترویـج زبـان فارسـی بودجههـای

در ســال  1364از امــام خمینــی درخواســت

مانــع اســتقالل حــوزه شــمرد .آیــتاهلل امینــی

اسـاتید حـوزه ،اهمیـت منبـر و مبلغـان،

هنگفتـی دارنـد ،سـالیانه صدهـا بلکـه هـزاران

شــد بــرای حمایــت از طــاب رزمنــده و

در خاطــرات خــود یــادآور شــده کــه در معیــت

شـورای سرپرسـتی طلاب غیرایرانـی هم در

طلبه غیرفارسـیزبان بـا خانوادههای خود برای

حاضــر در جبهههــای دفــاع مقــدس کمــک

اعضــای جامعــه مدرســین حــوزه نــزد امــام

 29شـهریور 1358ش بـه مركـز جهانـی علـوم

تحصیـل در ایـران بـا وسـایل پیشـرفته ادبیات

کننــد و کمکهــای امــام تحــت عنــوان

خمینــی رفتیــم و گفتیــم :شــما بــر فقــر و فاقــه

اسلامی تغییـر نـام یافـت و آغـاز بـهكار كـرد
و در 1372ش بـه فرمـان آیة ّ
اللـه خامنـهای

و زبـان فارسـی را بهطـور طبیعـی یادگرفتـه و

صنــدوق قرضالحســنه شــهید میثمــی بــه

آن را بـه کشـور خـود منتقـل میسـازند؛ درواقع

طــاب وام داده میشــد .پــس از درگذشــت

و آن نیــز انــدک ،در اختیــار نــدارد آیــا نفــت و

بهصـورت متمركـز كار خـود را ادامـه داد كـه

خانـوادهی طلاب خارجـی بـا یادگرفتـن زبـان

امــام شــمار وامهــا بهویــژه وامهــای

دیگــر معــادن از انفــال نیســت؟ و در اختیــار

تاكنـون فار غالتحصیالن زیادی داشـته اسـت.

مروج اندیشـههای
فارسـی ماننـد زبان مادریّ ،

درمانــی و دارو و جراحــی طــاب رزمنــده از

شماســت چهچیــز مــا واگــذاری خمــس آن

ایـن مركـز نیـز بـر پایـه برخـی ضرورتهـا بـه

اسلامی و فرهنـگ ایرانیاننـد.

ســیزدههزار فرارفتــه بــود و بــرای حــل آن

بــرای ترویــج دیــن و فرهنــگ میشــود کــه

«جامعةالمصطفـی العالمیـه» تغییـر نـام

حوزویــان مطلعیــد و حــوزهای جــز ســهم امــام

مدارج علمی

از مقــام معظــم رهبــری درخواســت کمــک

امــام پاســخ داد :ســزاوار اســت کــه حــوزه در

داد .طبـق گـزارش مسـئوالن ایـن مرکـز ،تـا

از آنجــا کــه شــماری از طــاب و مدرســان

شــد کــه کمکهــای ایشــان بــه تأســیس

امــور اقتصــادی خــود مســتقل باشــد تــا وقتــی

سـال  1394حـدود  50هـزار نفـر درایـن مرکـز

حــوزه بــه اشــتغال و تدریــس در مراکــز

مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه انجامیــد .ایــن

شــاهد انحــراف در دولــت بــود بتوانــد در برابــر

تحصیل کردهاند .این مرکز در  45کشـور جهان

غیرحــوزوی مشــغولند بنــا بــه ضــرورت مرکزی

مرکــز همــه طــاب اعــم از طــاب شــیعه و

آن بایســتد.
ّ
در  1370بـه پیشـنهاد آیةاللـه خامنـهای و

شـعبه دارد 28.آفریقـای جنوبـی ،آلبانـی ،آلمان،

بــرای تعییــن مــدارج علمــی تأســیس و مدارک

غیرشــیعه و ایرانــی و غیرایرانــی را زیــر پوشــش

افغانسـتان ،اندونـزی ،انگلسـتان ،اوگانـدا،

تحصیلــی حــوزه درچهارســطح معادلســازی

دارد .بیمهدرمانــی طــاب اولویــت نخســت

موافقـت دیگـر مراجـع قـم ،شـورای عالی حوزه

برزیـل ،بلغارسـتان ،بنـگالدش ،بورکینافاسـو،

شــد .ســطح اول اتمــام شــرح لمعــه معــادل

ایــن مرکــز بــود و ســپس عمــر پیمــودگان و

27

شماره هشتم و نهم

جناحگرایـی و احتـرام متقابـل میـان طلاب و

و تصمیمـات اصلـی در بـاب مسـائل حـوزه

تایلنـد ،توگـو ،دانمـارک ،ژاپـن ،سـاحل عـاج،

از مکاســب معــادل کارشناســی ،ســطح ســوم
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میـان علمـای حـوزه و دوری از تقابـل و

علمیه قم تشـكیل شـد .این شـورا ،برنامهریزی

بوسـنی و هرزگویـن ،بنیـن ،پاکسـتان ،تانزانیا،

بــا دیپلم.،ســطح دوم اتمــام رســائل و بخشــی
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مســکن طــاب و نیــز صنــدوق قرضالحســنه

قانونــی پیــدا کــرد.

آیــتاهلل «مکارمشــیرازی» بــه مــدت

صوتــی دفتــر تبلیغــات اســامی قــم» هرلحظه

29

حــوزه پشــتوانه معنــوی نظــام اســت و بایــد

چندســال ،دروس خــارج فقــه خــود را بــه

بهرغــم همراهیهــای مرکــز خدمــات نظــام

نیروهــای الزم را بــرای اداره نظــام در بخشهای

مســائل مســتحدثه اختصــاص دادنــد .تعریــف

آیــتاهلل جعفــر ســبحانی نیــز همزمــان

معیشــتی روحانیــون ضعیفتریــن حلقــه را

مرتبــط بــه حــوزه چــون قانونگــذاری،

مباحــث مســتحدثه نیــز معلــوم اســت؛ یعنــی

درس خــارج مســائل مســتحدثه را برگــزار

در میــان اصنــاف دیگــر تشــکیل میدهــد.

مدیریــت فرهنگــی فراهــم آورد.ازایــنرو

هــر موضــوع جدیــدى کــه حکــم شــرعى آن

کردنــد کــه فیلــم و صــوت ایــن دروس باعنــوان

بســیاری از مــردم بــا توجــه بــه پیونــد نظــام

بایســته بــود بخشــی از درسهــای حــوزه بــه

اعــم از اینکــه آن موضــوع
منصــوص نیســت،
ّ

مهمــة فــی حیاتنــا المعاصــرة
«مســائل فقهیــة
ّ

و حــوزه و دفــاع حوزههــای علمیــه از انقــاب

ایــن ســمت متوجهشــده و مســائل حکومتــی

در گذشــته وجــود نداشــته (ماننــد امــور بانکی)

(مســائل فقهــی مهــم در زندگــی معاصــر مــا)»

و نظــام ،گمــان میکننــد نظــام معیشــتی

و مســائل مســتحدثه در اولویــت کاوشهــا

یــا وجــود داشــته ولــى برخــى از ویژگىهــا و

در دســترس قــرار دهــد.

حوزویــان تأمیــن شــده اســت .واقعیــت

و پژوهشهــای حــوزه بهویــژه درس خــارج

شــرایط و قیــودش تغییــر کــرده اســت (ماننــد

آن اســت کــه مشــکل معیشــت طــاب و

قــرار گیــرد .پــس از انقــاب عــدهای از اســتادان

مالیّ ــت بــدن یــا منافــع محللــه خــون).

و بیمــه عمومــی روحانیــون اقــدام شــد.

قابــل شــنیدن و اســتفاده اســت.

آیـتاهلل «سـیدکاظم حائـری» هـم سـالها
بحـث «فقـه حکومت» و «فقـه نظام اقتصادی»

محصــان همچنــان برجاســت .جــز روحانیــان

درس خــارج مســائل حکومتــی و مســتحدثه

ایشــان پــس از یکســال بحــث دربــاره

را در درس خارج خود پی گرفتند که امروز برخی

شــاغل در دســتگاههای قضایــی و آموزشــی
ً
صرفــا
یــا اداری طــاب ،فضــا و مدرســانی کــه

را در اولویــت درســی قــرار دادنــد .درس

«مســائل مالــی و بانکــداری» ،ســال تحصیلــی

شـاگردان ایشـان همـان بحثهـا را بـا مسـائل

بــه تعلیــمّ ،
تعلــم ،تحقیــق و تبلیــغ حــوزوی

خــارج آیــتاهلل حســینعلی منتظــری مســائل

بعــد را بــه «مســائل مســتحدثه طبــی»

جدیدتـر در سـطح خـارج ادامـه میدهند.

حکومتــی و قضائــی بــود و نتیجــه آن مجموعه

پرداختنــد؛ نظیــر :احــکام مرگمغــزی ،تشــریح

مشـارکت فضلا و فقهـای حـوزه در

اشــتغال دارنــد ،در مراکــز متعــارف فرهنگــی و

کتــاب الحکومةاالســامیه اســت کــه در آن

اجســاد ،پیونــد اعضــاء ،تلقیــح نطفــه ،انتفاع از

کنفرانسهـای فقهـی در ایران و خارج از کشـور

آموزشــی پشــتیبانی نمیشــوند.

پیشــینه حکومــت در اســام و شــیعه ،مســائل

زوائــد والدت ،تغییــر جنســیت ،منجمدکــردن

از دیگـر اقدامـات تحولـی حوزههای علمیه بعد

حکومتــی در ســیره پیامبــر و علــی (ع) ،و نیــز

بیمــاران العــاج ،تحدیــد نســل ،ازدواج

از انقلاب اسـت.

بــا پیــروزی انقــاب اســامی و نیــاز شــدید

والیــت فقیــه و حــدود اختیــار فقهــا و ارتبــاط

خویشــاوندان بــا وجــود خــوف از بیمــاری یــا

حضــور پررنــگ حــوزه بــرای هدایــت و

کشــور بــه تبییــن و اجــرای قوانیــن اســامی

والیــت بــا دیگــر احــکام فقهــی بهروشــنی

نقــص عضــو فرزنــدان ،داروهــای آمیختــه بــا

تقویــت و آسیبشناســی از نظــام اســامی،

عــده بســیاری از فقهــا بــا شــرکت در مجلــس

بیانشــده و نیــز در بخــش اقتصــادی بــه

الــکل و داروهــای ساختهشــده از اســتخوان

از شــاخصههای تحــول حــوزه اســت .امــری

خبــرگان قانــون اساســی بــه ترســیم قانــون

منابــع مالــی نظــام اســامی پرداختــه شــده

اساســی نظــام جمهــوری اســامی اقــدام

و بــا عصــر حاضــر تطبیــق داده شــده اســت.

حیوانــات تذکیــه نشــده.
ّ
آیةاللــه «نور یهمدانــی» در اواخــر دهــه

کــه نبــود آن در نهضــت مشــروطه آن را بــه
شکســت کشــانید .امــروز تشــکلهای

کردنــد و ایــن مهــم بــا تشــکیالت دههــا

آیــتاهلل موســویاردبیلی کــه مدتــی

هفتــاد شمســی ،بااختصــاص درس خــود

حــوزوی و روحانیــون برجســته و فقهــای

جلســه کارشناســانه و ارزیابــی مســائل حقــوق

در جایــگاه رئیــس قــوه قضائیــه فعالیــت

بــه مســائل جدیــد ،موضوعاتــی همچــون

عظــام در عرصــۀ سیاســت کشــور حضــور فعــال

بــا اســتفاده از قــرآن و ســنت بــه انجــام رســید.

میکــرد درس خــود را بــه مســائل مســتحدثه

بانکــداری بــدون ربــا ،ســود ســپردهها،

دارنــد .مراجــع تقلیــد نســبت بــه رویدادهــای

قانــون اساســی ایــران از مترقیتریــن قوانیــن

و مســائل قضائــی اختصــاص داد .کتابهــای

انباشــت نقدینگــی ،تنظیــم و کنتــرل بــازار،

مهــم و سرنوشتســاز کشــور دغدغــه دارنــد

جهانــی اســت کــه بــر مبنــای قــرآن و ســنت

فقــهالقضــاء ،فقــهالحــدود و التعزیــرات،

رکــود اقتصــادی ،واردات و صــادرات ،ســلطه

و دربــاره نیازهــا و رویدادهــای اثرگــذار بــر

و فقــه اســامی تنظیــم شــده اســت .و در

فقــه الدیــات ،فقــه القصــاص ،فقــه الشــرکة

اقتصــادی کفــار بــر مســلمین و ...را از منظــر

کشــور و تهدیــدات دشــمنان خــود را پاســخگو

.3تحوالت عملی
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تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد و درنهایــت بــرای

شــد و بــا  %99رأی مــردم تصویــب شــد وجنبــه

محصــول ایــن درس اســت.

فایــل ایــن درسهــا در «مرجــع دانلــود دروس

شماره هشتم و نهم

خانــواده افــراد متوفــی و افــراد عاجــز و ناتــوان

مورخــه11و 12آذر  1358بــه نظرخواهــی گــذارده

و التأمیــن ،فقــه المضاربــة و فقــه الشــهادات

فقــه اهــل بیــت مــورد بررســی قــرار دادنــد.
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اســامی هــم عامــل اصــاح امــور اســت و

کــه بــه دادگاه ویــژه تعبیــر شــد .امــام خمینــی

حقوقــی خــود افزودنــد کــه نتیجــه آن تربیــت

آموزشهـای دیـن بهوجـود آمـد و موجب شـد

هــم اعتمــاد مــردم بــه نظــام و دســتگاههای

در  25خــرداد  1366بــرای دادگاه آن دادســرا و

صدهــا حقــوقدان حــوزوی و آشــنا بــا فقــه

مردم از گروهکهای معاند نظام اسلامی جدا

دولتــی و حکومتــی را درپــی دارد.

حاکــم شــرع تعییــن کــرد و بــر اختیــارات آن

اســامی و مکتبهــای حقــوق معاصــر بــود.

شـوند و روحانیـون منطقـه بـه پایـداری دولت

بخــش بزرگــی ازفضــای حــوزه بــه فرمــان

افــزوده شــد .اهتمــام بــه جرایــم روحانیــون

امــروزه صدهــا نفــر از روحانیــون برجســته در

دل گـرم شـوند .تشـکیل سـازمان پیشمـرگان

حضــرت امــام خمینــی بــا آمادگــی بــه کارهای

و تشــدید مجــازات سوءاســتفادهکنندگان از

دادگاههــای خانــواده و شــوراهای حــل اختالف

مسـلمان کرد و نیز تشـکیل مرکز بزرگ اسالمی

فرهنگــی ،قضایــی و اجرایــی روی آوردنــد.

لبــاس و منصــب روحانیــون 31،تهذیــب حــوزه

و دادگاههــای جزایــی بــه خدمــت مشــغولند

در کردسـتان بـرای برنامهریزی امـور روحانیون

امــام خمینــی حضــور روحانیــون در عرصــۀ
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و حراســت از جایــگاه روحانیــون آبرومنــد،

کــه در تاریــخ حوزههــا کمســابقه اســت.

منطقـه کردسـتان و آذربایجـان غربـی را بایـد از

قضــا را تکلیفــی واجــب دانســت و بــر فضــای

جایــگاه اجتماعــی روحانیــون و ضــرورت

بسـیاری از فضلای حـوزه در سـمت امـام

حــوزه الزم شــمرد در ایــن عرصــه حضــور بههــم

وجــود مقامــی مقتــدر بــرای نظــارت بــر

جمعـه در شـهرها بـه اقامـه نمـاز جمعـه

حضـور پررنـگ روحانیـون در دفاع مقدس از

رســانند .عــده قابــل توجهــی از طــاب بــا ورود

تخلفــات حوزویــان ،شــناخت بهتــر روحانیــون

مشغولشـده و از ایـن جایـگاه سیاسـیمذهبی

آثـار تحـول حوزه بـود .روحانیون پس از آموزش

بــه دســتگاه قضــا معلومــات حقوقــی خــود را

از یک دیگــر

و پیش گیــری از هتــک حریــم

بـه ارشـاد و هدایـت و تقویـت بنیههای معنوی

نظامـی در کنـار رزمنـدگان در جبهههای غرب و

بــه مرحلــه آزمــون درآوردنــد ،بــرای ایــن مهــم

روحانیــت34،از علــل وجــودی آن شــمرده شــده

مـردم مشـغول شـدند.

جنـوب حاضر شـدند و همـراه با آموزش معارف

درســال  1358مدرســه عالــی قضایــی و تربیتی

اســت.
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برکتهـای ایـن نـگاه حوزه شـمرد .

عده دیگر از روحانیون با شرکت در انتخابات

و اخالق ،خود نیز میجنگیدند و میوه شـیرین

شــروع بــهکار کــرد ،شــهید بهشــتی و شــهید

تجربــه انقــاب مشــروطه و انقــاب 1920

مجلـس شـورای اسلامی ،بـه کار قانونگذاری

پیـروزی مجصـول پیونـد دیـن و سیاسـت بود.

محمدجــواد باهنــر متولــی آن بودنــد و طــرح

عــراق ثابــت کــرد کــه حــوزه بــا نظــارت از

و نیـز نظـارت بـر حُ سـن اجرای قانون بهوسـیله

روحانیـت در ایـن میـدان سـربلند بیـرون آمـد.

آن را تقدیــم شــورای انقــاب کردنــد و شــورای

راه دور و اداره تهــران از نجــف ،نمیتوانــد

قوه مجریه مشـغول شـدند.

انقــاب در مورخــه  1358/11/17موافقــت

ضامــن اســامیبودن نظــام باشــد و بــدون

عـده دیگـر از طالب به همـکاری با نیروهای

حـدود پنجهـزار نفر از طلاب و فضالی روحانی
ً
تقریبا
در دفـاع مقـدس به شـهادت رسـیدند که

خــود را بــا ایــن کانــون آموزشــیتربیتی اعــام

حضــور جــدی روحانیــت درعرصههــای مهــم،

نظامی پرداختند و با تشـکیل سیاسـیعقیدتی

جمعیـت روحانیـون بهعنـوان یـک صنـف،

کــرد و جامعــه مدرســین متولــی آن شــد .ایــن

نامحرمــان بــر کشــور چیــره خواهنــد شــد.

عالوهبـر امـور معنـوی سـازمانهای رزمـی

باالتریـن رقم شـهیدان را دارد35.

مدرســه در ســال  1359شــروع بهکارکــرد و

ازایــنرو امــام خمینــی بــه روحانیــت توصیــه

تشکیل دادند .تشکیل تیپ  83امام صادق

مســائل قضــا و معــارف دو موضــوع اصلــی

کــرد بــر اوضــاع کشــور بیشــتر نظــارت کــرده

از دسـتاوردهای ایـن تحـول بـود .خیـل طلاب

آن را تشــکیل مــیداد ،در ســال  1360وزارت

و حضــور جدیتــری داشــته باشــند .ازایــنرو

بـا حضـور در کنار رزمنـدگان افزونبر دل گرمی،

پی نوشت:

علــوم بــا آن موافقــت کــرد و مقــرر شــد

جمــع بزرگــی از فقهــا و فضــای حــوزه بهویــژه

مسـائل اخالقـی و دینـی را به سـربازان آموزش

 .1حوزه شماره  16ص.48

فار غالتحصیــان آن در ِســمت مــدرس یــا

شــاگردان حضــرت امام مانند آیتاهلل بهشــتی،

میدادنـد و بهویـژه تعالیـم و رفتـار روحانیـون

محمــدی گیالنــی ،آیــتاهلل جوادیآملــی

رزمیتبلیغـی در تعامـل و مـدارا بـا شورشـیان

حضــور روحانیــون در ســمتهای اجتماعــی

صانعــی ،بــه کار قضــا پرداختنــد .فضــای حوزه

داخلـی یـا اسـرای عراقـی در جـذب و همکاری

و قضایــی پــس از انقــاب اســامی ،فضایــی

بــا حضــور در محاکــم قضایــی و روبهروشــدن

مخالفـان بـا نیروهـای انقلاب بسـیار مؤثربود.

جدیــد را برایشــان ایجــاد کــرد .امــام خمینی در

بــا پروندههــای پیچیــده قضایــی بــه بازســازی

بخشـی از موفقیتهای رزمندگان در کردسـتان

مشــاوره قضایــی بــهکار گرفتــه شــوند.
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ـ افق حوزه ،شماره  ،17فروردین.1390،
ـ پیام حوزه ،مرکز مدیریت ،ش ،5همان ش .11
ـ تاریـخ الحـوزات العلمیـه ،عدنـان فرحـال آل قاسـم،
جامعةالمصطفـی العالمیـه1436 ،ق.
ـ تحـوالت حـوزه علمیـه قـم پـس از انقلاب اسلامی،
علـی شـیرخانی و عبـاس زارع ،مرکـز اسـناد انقلاب
اسلامی1384 ،ش.
ـ جامعـه مدرسـین حـوزه علمیه قم از آغاز تاکنون ،سـید
محسـن صالح ،مرکز اسـنادانقالب اسالمی1379 ،شو
ـ حدیـث والیـت ،مجموعـه بیانـات مقـام معظـم رهبـری
نرم افـزار نـور.
حوزه شماره71،1378-70؛ ش،150 :
ـ زندگـــی و افـــکار شـــهید بزرگـــوار آیتاللهالعظمـــی
ســـیدمحمدباقر صـــدر.
ـ نـقبـاءالـبشــــر ،آقـابــــزرگ تـهـرانــــی ،مشـــهد
د ا را لمـرتـضــــی 1 4 0 4 ،ق .
ـ حـوزه علمیـه ،تاریـخ ،سـاختار و کارکـرد ،جمعـی از
مؤلفان،نشـر کتـاب مرجـع 1390ش.
ـ خاطـرات آیتاللـه ابراهیـم امینی ،مرکز اسـناد انقالب
اسالمی1392،ش.

ـ معرفـت ،نشـریه مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام

 ،4خرداد .1363
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پژوهشهـای حـوزه علمیـه1391 ،ش.
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