
در ادامه بحث »تحول 
حوزه«، در این شماره »مجله 

حوزه« با حجة االسالم والمسلمین رضا 
اسالمی1، گفت وگویی ترتیب دادیم، که در ادامه

 به آن می پردازیم:
حوزه:  با توجه به پیشینه  طوالنی تحول حوزه، در ابتدا 

درباره ضرورت این مسئله و این که اساسأ منظور 
از تحول حوزه چیست؟ توضیحی بفرمایید.

چــرا و چگــونه؟
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اسـتاد: بحث تحول در حوزه، بحثی اسـت که 
مسـبوق بـه سـابقه  بـوده و پیش تـر در بیانـات 

رهبـر معظـم انقـالب آمـده بـود و در حـوزه نیـز 

اسـاتید حوزه و مراکز حوزوی به سـهم خودشـان 

بـه ایـن مقولـه پرداختـه بودنـد. اکنون بـا توجه 

بـه اقتضائـات زمـان، خصوصأ کثـرت ارتباطات 

و فنـاوری ارتباطـات که شـکل جدیدی از زندگی 

را بـرای مـردم پدیـد آورده و تحولـی در سـبک 

زندگـی مـردم به صـورت عمومـی شـكل گرفتـه 

اسـت بـه صـورت قهـری تأثیر خود را بـر حوزه ها 

نیـز می گـذارد. حـال بایـد گفـت: چـه بایـد کرد؟ 

به نظرمی رسـد، نقطـه  شـروع در بحـث این کـه 

اگـر مـا از تحـول در حـوزه سـخن می گوییـم در 

دو نقطـه به عنـوان مقدمـه باید متمرکز بشـویم:

 یـک، فلسـفه  وجـودی حـوزه چیسـت؟ بایـد 

حـوزه را ماننـد یـک موجـود زنـده تصـور کنیـم 

و مراحـل تولـد، رشـد، تحـرک و تعاملـش را 

بررسـی کنیـم؛ هم چنین مقدمـات، اجزا و ارکان 

وجـودش را بشناسـیم و بـر اسـاس آن تحلیـل 

کنیـم؛ شـبیه نـگاه درجـه دومـی کـه در علـوم 

هسـت. اگـر می خواهیـم بـرای حـوزه بالندگـی 

بیشـتر ایجـاد بکنیـم بایسـتی ماهیـت حـوزه را 

بشناسـیم و پیشـنهادی ندهیـم کـه بـا ذاتیات 

حـوزه سـازگار نباشـد، بـا فلسـفه  وجـودی حوزه 

تنافـی داشـته باشـد. مثـاًل آیـا حـوزه می توانـد 

مـدرن باشـد؟ بلـه، می توانـد مـدرن باشـد ولـی 

مدرن بـودن حـوزه بایـد به گونـه ای باشـد کـه 

ماهیـت حـوزه لطمـه نخـورد؛ آیـا طـالب حـوزه 

آخریـن  از  مثـأ  باشـند؟  مـدرن  می تواننـد 

دسـتاوردهای بشـر اسـتفاده کنند در عین حال 

سـنت ها را پـاس بدارنـد؟ در پاسـخ بایسـتی 

گفـت: بلـه، به شـرطی که سـنت ها را بشناسـند. 

مـا کـه در درون حـوزه هسـتیم از دسـتاوردهای 

در  بایـد  ولـی  ببریـم،  اسـتفاده  بایـد  علمـی 

جریـان باشـیم کـه موضوعـات و پدیده هایـی 

کـه ضمیمـه  فرهنگـی اش بـا فرهنـگ اسـالمی 

سـازگار نیسـت، بایـد کنـار گذاشـت. یعنی همه 

بایـد در مسـیر فقاهـت تـالش کننـد؛ اصأ حوزه 

تشـویق بـه تقلیـد نمی کند، تقلیـد یک ترخیص 

اسـت، بلکه تشـویق به تفقه می کند، اگر کسـی 

نمی توانـد تفقـه کنـد در درجه  دوم ترخیص داده 

می شـود کـه مراجعـه بـه متخصصـان كنـد.

برای آشـنایی بیشـتر با فلسـفه  وجودی حوزه 

می توانیـم بـه واقعیـات حـوزه مراجعـه کنیم و 

سـیر تاریخـی شـکل گیری حوزه هـا را از آغـاز تـا 

كنـون را مطالعـه  كنیـم كه چه بوده اسـت، مثأ 

اولیـن حـوزه ای کـه شـکل گرفتـه، حـوزه  امـام 

صـادق و امـام باقـر بوده اسـت. 

 و امـام صـادق در زمـان امـام باقـر

شـاگردان زیـادی در اطراف شـان بودنـد و اقـرار 

بـه امامـت و مرجعیـت آن دو بزرگـوار هـم 

داشـتند، امـا كسـانی دیگربودنـد كـه بعدهـا از 

پیـروان مذاهـب دیگـری شـدند، ولـی آن هایـی 

کـه امـام را به عنـوان امـام می شـناختند و از 

علـوم امـام اسـتفاده می کردنـد، و از امـام بهـره 

می بردنـد؛ ایـن اولیـن نقطـه  حوزه هـا و نقطـه  

شـروع بـود، تربیت یافتـگان باقریـن بعـد از 

 و حضـرت رضا ایـن در زمـان امـام کاظـم

حیـات اولیـه  حوزه هـا را تـداوم دادنـد. پـس 

از آن ائمـه، شـیعیان را به صـورت عـام و 
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هـم اصحـاب خـاص بـرای دوران غیبـت آمـاده 

می کردنـد. در اوایـل زمـان غیبـت، یـک حـوزه  

محـدود اسـت؛ در حلقـه  درسـی شـیخ مفیـد 

و بعـد سـیدمرتضی و می توانیـم بگوییـم کـه 

حـوزه  بغـداد قابـل مطالعـه اسـت. بـا مطالعـه 

حـوزه  بغـداد مشـاهده می كنیـم تـا زمان شـیخ 

طوسـی که تقریبًا بخشـی از حیات علمی شـیخ 

طوسـی در بغـداد بـوده و رونـق و شـاگردانی 

هـم داشـته از طرابلسـی ها، جبل عاملی هـا و 

لبنانی هـا حضـور دارنـد؛ سـپس سـلجوقی ها به 

بغـداد حملـه کردنـد و حوزه  بغداد از هم پاشـید 

و افراط گرایـی بعضـی از اهـل سـنت در آن جـا 

بـروز کـرد. 

در ایـن شـرایط شـیخ طوسـی بـه نجـف 

مهاجـرت کـرد و همیـن امـر سـبب شـد تـا 

مرکزیـت حوزه هـای شـیعی از بغـداد بـه نجـف 

منتقـل شـود. در کنـار این، حـوزه  جبل عامل نیز 

قابـل مطالعـه اسـت. بعـد تـداوم حیـات علمی 

حوزه هـا را در ایـران مثـل حـوزه اصفهان، بهبهان 

و حوزه هایـی کـه در عراق بـوده، نظیر حوزه  حله، 

سـامرا کـه خیلـی متأخـر شـکل گرفـت را داریم. 

حوزه هـا به رغـم اختـالف ظاهـری و تنوعـی کـه 

دارنـد، از اشـتراكات اساسـی برخوردارنـد. 

 بـا همـه  ایـن تنوع هـا یـک عناصـر ثابتـی 

در حرکـت علمـی ایـن تـداوم حیـات علمـی 

حوزه هـا وجـود داشـته اسـت؛ مثـاًل در تمـام 

حوزه هـا، فقـه و کالم دو علـم محـوری بوده انـد، 

بعضـی جاهـا عقل گرایـی بیشـتر بـوده دربرخی 

جاهـا نقل گرایـی؛ بعضـی جاهـا فلسـفه و فکـر 

فلسـفی حاکـم بـوده و در جاهایـی بحث هـای 

حدیث شناسـی خیلـی عمیـق بـوده اسـت. این 

تنـوع را مـا می بینیـم ولی اصـل علم فقه و کالم 

مقـوم حـوزه اسـت، یعنـی مـا در جایـی حـوزه  

شیعی نداریم که فقه و کالم در آن نباشد، منابع 

دینی مثل قرآن و سـنت به عنوان دو منبع برای 

علم کالم و فقه همیشـه مورد توجه بوده، هیچ 

اشـکال و خدشـه ای از ایـن لحـاظ نبـوده اسـت. 

هیـچ حـوزه ای مـا نداریـم کـه منبع بـودن قـرآن 

و سـنت تحت الشـعاع قـرار گرفتـه باشـد، یعنی 

یـک نـوع عقل گرایـی خطرناکـی حاکـم شـده 

باشـد. یـا این کـه حوزه مأموریـت اصلی خودش 

را در غیـر اهـداف ترویـج دیـن قـرار بدهـد، مثاًل 

مأموریـت خـودش را معماری و شهرسـازی قرار 

داده باشـد، مأموریـت خـودش را رونق اقتصادی 

قـرار داده باشـد، یک چنیـن چیـزی مـا نداریـم. 

دو، اعتقاد دینی، در حوزه ها، مأموریت اصلی 

حـوزه شـناخت دیـن، حاکمیـت دین و نشـر آن 

اسـت؛ یعنـی نیـروی حـوزوی معـارف را که یاد 

می گیـرد نسـبت بـه این معارف دینی البه شـرط 

نیسـت، بـه خـالف حوزه هـای دانشـگاهی در 

سراسـر دنیـا؛ شـما اآلن می توانیـد برویـد یـک 

دوره  مسیحیت شناسـی و اصـاًل دین شناسـی 

ببینیـد، می گوییـد مـن التزامـی بـه ایـن دیـن 

نـدارم، ولـی می خواهـم ایـن دیـن را بشناسـم. 

ممكـن اسـت کسـی بیسـت سـال مطالعـات 

یهودیت شناسـی داشـته باشـد، ولی التزامی به 

یهودیت نداشـته باشـد. مستشـرقینی هسـتند 

کـه بیست سـال راجـع بـه اسـالم کار کرده انـد، 

ولـی بـه اسـالم التزامـی ندارند.

 حوزه هـای دانشـگاهی آن طـوری اسـت، كـه 
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اعتقـاد در آن مطـرح نیسـت، خـود علـم مهـم 

اسـت ولـی در حوزه هـای دینـی مـا خـود دیـن 

مهـم اسـت، یعنـی دیـن آموختـه می شـود و 

التـزام و اعتقـاد دینـی هم در آن هسـت و معتبر 

می باشـد؛ حـاال عالـم دینـی مثـل مرحـوم آقای 

بالغـی، یـک مسیحیت شـناس 

التـزام دینـی بـه  مهمـی بـود، 

اسـالم و به شـیعه دارد، اما ادیان 

دیگـر را هـم مطالعـه می کند. در 

قبـول  را  این هـا  این کـه  عیـن 

نـدارد و  انـکار نیـز دارد، ولـی 

مطالعـه می کنـد کـه ببینـد چـه 

می گوینـد؛ اصل اعتقـاد دینی به 

اسـالم، بـه پیامبـر، بـه دین، 

بـه تشـیع، ایـن معتبـر اسـت؛ 

اگـر فـردی در درون ایـن حـوزه 

رشـد کند و اعتقادش را از دسـت 

دهـد، حـال فـرض کنیـد، مـوج 

روشـن فکری و نسـبی گرایی آمد 

و چنـد تـا از ایـن عناصـر درون 

حـوزه را بـا خـود بـرد، یـا حتـی اگـر معمـم هـم 

باشـند، اعتقـاد دینـی خـود را از دسـت بدهنـد 

مـا می توانیـم بگوییـم این هـا از حـوزه خـارج 

شـده اند؟ نیـروی حـوزوی نیسـتند؟ حتـی اگـر 

لبـاس هـم داشـته باشـند، چـون در حـوزه آن 

اعتقـاد شـرط اسـت، اگـر شـکی دارد و شـبهه ای 

دارد، دیگـر از دایـره  حـوزه بیرون اسـت، می تواند 

بـرود به عنـوان یـک دانشـمند در جـای دیگر کار 

کنـد. 

 حـوزه: بـا توجـه بـه پیشـینه ای كـه از حـوزه 

و تفاوتـش بـا سـایر مراكـز علمـی بیـان كردید، 

بفرماییـد مـراد از تحـول حـوزه چیسـت؟ 

اسـتاد: مـا بایـد بـه انقسـامات تحـول توجـه 
کنیـم؛ كـه آیـا مـراد مـا از تحـول، یـك تحـول 

و  ناممکـن  تحـول  یـک  یـا  اسـت،  ممکـن 

یـک  متصوریـم؟  را  رؤیاگونـه 

تحولـی کـه بـا واقعیات سـازگار 

اسـت و اصأ امکان پذیر اسـت؟ 

پیشـنهاد بی جایـی ندهیـم کـه 

سـر از خـواب و خیـال دربیـاورد. 

به دنبـال تحولـی هسـتیم کـه 

و  ممکـن و معقـول می باشـد 

دسـت یافتنی اسـت. آیـا چنیـن 

چیـزی امـكان دارد، کـه بگوییم 

تمـام  دانشـگاه ها،  تمـام  کـه 

مـدارس را منحـل کنیـد، چرا كه 

قبـاًل آمـوزش مـردم در دسـت 

به صـورت  و  بـوده،  حوزویـان 

مکتـب بـوده و در دسـت آخونـد 

آخوندهایـی  می شـده،  اداره 

سـطح بـاال بودنـد كـه بـرای جوان هـا درس 

می گفتنـد، بـرای مکتب خانـه و بـرای بچه های 

خرد سـال نیـز درس می گفتنـد. بچـه که بزرگ تر 

می شـد، گلسـتان و بوسـتان برایش می گفتند، 

باالتـر کـه می آمـده ریاضیـات می خوانـده و در 

کل آمـوزش در دسـت حـوزه بـوده حتـی علـوم 

جدیـد مثـل طـب و ماننـد این هـا هـم حیطـه 

فعالیـت حـوزه و حوزویان بوده، ولی اآلن شـما 

بگوییـد مـا می خواهیـم بـه ایـن نقطه برسـیم، 

اصـاًل ممکـن و معقول نیسـت، چون نه ابزارش 

مــوج روشــن فکری و نســبی گرایی 
آمــد و چنــد تــا از ایــن عناصــر درون 
یــا حتــی  بــرد،  بــا خــود  را  حــوزه 
گــر معمــم هــم باشــند، اعتقــاد  ا
دینــی خــود را از دســت بدهنــد 
مــا می توانیــم بگوییــم این هــا از 
نیــروی  حــوزه خــارج شــده اند؟ 
گــر  ا حتــی  نیســتند؟  حــوزوی 
لبــاس هــم داشــته باشــند، چــون 
در حــوزه آن اعتقــاد شــرط اســت، 
گــر شــکی دارد و شــبهه ای دارد،  ا
دیگــر از دایــره  حــوزه بیرون اســت، 
یــک  به عنــوان  بــرود  می توانــد 
کنــد.  کار  دانشــمند در جــای دیگــر 
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و نـه بضاعتـش را داریـم. افـزون این که همین 

عایلـه ای کـه اآلن بـرای حـوزه موجود اسـت اگر 

مـا همیـن عایلـه را مدیریـت کنیـم و موفـق 

باشـیم هنـر کرده ایـم، حـاال بیاییـم عایلـه را 

آن قـدر سـنگین کنیـم که از پس آن بـر نیاییم. 

مسـئله دیگـر این کـه ایـن تحولـی را کـه 

ظاهـری،  صـوری،  تحـول  مـراد  می گوینـد، 

سـاختاری و یـا تحـول محتوایـی اسـت؟ آیـا به 

عمـق و جوانـب حـوزه، بـرای ترمیـم اهـداف، 

ترمیـم مأموریت هـای حـوزه فكـر كرده ایـم؟ 

یـا تحـول بـه این معناسـت کـه سـابقًا در حوزه 

دبیرخانه و مركز مدیریت نبوده بیایید دبیرخانه 

درسـت کنیـم حضـور و غیـاب در حـوزه نبـوده، 

اآلن بتوانیـم حضـور و غیـاب کنیم، سـامانه ای 

برای رصد نبوده که چند تا اسـتاد هسـت، اآلن 

بیاییـد سـامانه درسـت کنیـم که چند اسـتاد و 

چنـد طلبـه داریم، لیسـت درس ها در یک جایی 

نبـوده اآلن لیسـت ها را منتشـر کنیـم.

 بلـه، همـه  این هـا تحوالتـی اسـت کـه هـر 

چنـد الزم اسـت، ولـی تحولـی کـه مـورد نظـر 

اسـت محدود به این تحول صوری و سـاختاری 

نیسـت، یـک تحـول محتوایـی هـم هسـت، 

یعنـی اگـر حـوزه در پیشـبرد اهـداف خـود بـه 

لحـاظ تکامـل علـم فقـه، تکامـل علـم کالم 

کاسـتی داشـته باشد، این کاسـتی را شناسایی 

کنیـم و بـا برطرف سـاختن آن، حـرف اول را در 

برخـی موضوعـات بزنیـم و از ایـن طریـق مانـع 

ضعیف شـدن مرجعیـت حـوزه شـویم. یعنـی 

مرجعیـت علمـی حـوزه اگـر در جایـی تضعیف 

شـده، هـدف مـا در تحـول حـوزه این باشـد، که 

ایـن مرجعیـت سـر جـای خـودش برگـردد. 

تحولـی کـه بـر آن تأكیـد داریـم، یـک تحول 

نـه یـک تحـول قهـری؛ یعنـی  ارادی اسـت 

شـرایط،  نمی نشـینیم  این جـا  همیشـه  مـا 

اقتضائات به ما فشـار بیاورند و مجبور بشـویم 

یـک تغییـری در خودمـان بدهیـم و ببینبـم 

اگـر ایـن تغییـر را ندهیـم از قافلـه داریـم عقب 

می افتیـم؛ مثـاًل حوزه های دیگـر مذاهب فعال 

شـده اند، یک چنیـن امکاناتـی دارند، یک چنین 

ارتباطاتـی دارنـد، پـس بیاییـد مـا هـم چنیـن 

كنیـم چـرا كـه چنیـن تحولـی منفعالنه اسـت. 

بایـد بـه فکـر بـوده و سـامانه ها را بسـازیم، 

ارتباطـات را برقـرار کنیـم چنانچـه رصدمـان 

ضعیـف باشـد عقـب می افتیم، مـا اآلن رصدی 

از طـالب خودمـان نداریـم؛ مثـاًل نمی دانیـم 

طلبه ای که هشـت سـال در حوزه درس خوانده  

در جامعـه چـه کار می کنـد؟ چـه خدماتـی ارائه 

می دهـد؟ اصـاًل این طلبه هـا از خود حوزه چقدر 

راضـی هسـتند؟ و ... .

ایـن ابتـكاری كـه مدیـر جدیـد حوزه هـای 

علمیـه، حضـرت آقـای اعرافـی داشـته اند قابل 

تحسـین اسـت، یعنـی گفته هركـس خودش را 

جـای مدیـر حـوزه بگذارد و بگویـد اگر من جای 

مدیـر حـوزه بـودم، چـه كار می كـردم؟ و به این 

صـورت طـالب حـوزه را به مشـاركت در نوآوری 

و تصمیمـات می كشـاند.

بنابرایـن توقـع می رود کـه در »تحول حوزه« 

بـه فکـر آن باشـیم کـه تمام آن چیـزی که برای 

مدیریـت بهتـر حـوزه بـه کار گرفتـه می شـود 

شـناخته شـود و عالوه بر  شـناخت آن ها دسـت 
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بـه ابتـکار بزنیـم و مدل هـای جدیـد از خودمان 

پیشنهاد دهیم؛ یعنی مدیر باید آن قدر توان مند 

باشـد کـه بعـد از ده یـا پانـزده سـال مدیریـت 

بتوانـد بگویـد من می خواهم یک روش تربیتی 

پایه گـذاری کنـم، چنـان کـه مدیـران بعضـی از 

مـدارس، ابتکاراتـی دارند كـه در مدیریت حوزه؛ 

روش آموزش حوزوی ما این پنج مرحله است: 

اسـتاد،  درس  پیش مباحثـه،  پیش مطالعـه، 

مطالعـه، پس مطالعـه، پس مباحثه؛ در آموزش 

ایـن خیلـی مهم اسـت که طلبـه خالی الذهن و 

بـدون مطالعـه در درس حاضر نشـود.

 بعـد از ارائـه  اسـتاد دوباره برگردند و مطالعه 

کننـد تـا ببیننـد بیـن آن چیزی که خودشـان از 

متن دریافت کرده بودند و آن چیزی که اسـتاد 

گفـت چـه اندازه فاصله شـد و بعـد بیایند و این 

را بـه بحـث بگذارنـد؛ اگـر واقعـأ 

در علـوم دیگـر هـم ایـن اتفـاق 

بیفتـد خواهیـد دیـد کـه چـه 

اتفاقـی علمـی برای مـا می افتد؛ 

خـوب ایـن روش آمـوزش حـوزه 

بـوده، مـا قـدر آن را ندانسـتیم، 

حـاال دیگـران آمده انـد و روی آن 

مانـور می دهنـد؛ شـنیده ام ژاپن 

آمـده و روی آن مانـور می دهـد 

حـاال بـه یـک اسـم دیگـری و 

دیگـری؛  اصطالحـات  یـک  بـا 

منظـورم ایـن اسـت کـه حـوزه 

مرکـز خالقیـت اسـت، اصـاًل بـه این شـکل باید 

بـه حـوزه نـگاه کنیـم و حـوزه را مرکـز خالقیـت 

ببینیـم؛ در تولیـد محتـوا، در نشـر محتـوا، در 

اسـتفاده از ابزارهایـی بـرای تأثیرگـذاری و القـا 

بـر مخاطـب داشـته باشـد.

نكتـه دیگـر بـه تحـول سـطحی و تحـول 

بنیادیـن مربوط اسـت؛ مثاًل تحـول در پژوهش 

بایـد مقـدم بـر تحـول در آمـوزش باشـد. چـون 

اصـاًل آمـوزش بعـد از پژوهـش می آیـد، اول 

بایـد محتوایـی وجـود داشـته باشـد، اول بایـد 

تولید علم بشـود، بعد این علم تولیدشـده نظم 

پیـدا کنـد و در قالـب یـک منهـج درسـی و یـک 

کتـاب درسـی بـه نقطـه  آمـوزش برسـد؛ این جا 

می توانیـم بگوییـم تحـول پژوهـش حـوزوی 

مقـدم بـر تحـول آمـوزش حـوزوی اسـت. 

بنابرایـن برای تحـول در حوزه اولویت گذاری 

کنیـم، اولویـت را بـه تحـوالت بنیادین بدهیم؛ 

البتـه تحـول سـطحی هـم بـه انـدازه  خـودش 

خـوب اسـت. نمی گوییـم تحول 

سـطحی را فروگذاریم؛ الزم است 

امـا کافی نیسـت. اگـر بخواهید 

تحـول، عمیـق باشـد و ادامـه 

پیـدا کنـد؛ مثاًل در رساله نویسـی 

و مقاله نویسـی در حـوز،  بایـد 

آمـوزش آن هـا تحـول پیـدا کند. 

طلبه هـا  این كـه  بـرای 

بتواننـد یـک مقاله واقعـًا علمی 

پژوهشـی بنویسـند، بایـد جلوی 

اقتبـاس و بـده بسـتان ها گرفته 

شـود؛ اگـر بخواهیم در نشـریات 

علمـی حـوزوی تحولـی ایجـاد كنیـم بایـد یک 

تحـول بنیادی تـری در آمـوزش رخ دهـد؛ اگـر 

مقالـه خـوب تولیـد نمی شـود، نشـان از این  كه 

تحــول در پژوهــش بایــد مقــدم بــر 
تحــول در آمــوزش باشــد. چــون 
پژوهــش  از  بعــد  آمــوزش  اصــاًل 
محتوایــی  بایــد  اول  می آیــد، 
وجــود داشــته باشــد، اول بایــد 
تولیــد علــم بشــود، بعــد ایــن علــم 
کنــد و در  تولیدشــده نظــم پیــدا 
قالــب یــک منهــج درســی و یــک 
کتــاب درســی بــه نقطــه  آمــوزش 
برســد؛ این جــا می توانیــم بگوییــم 
تحــول پژوهــش حــوزوی مقــدم بــر 
تحــول آمــوزش حــوزوی اســت. 
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آمـوزش مـا خـوب نبـوده اسـت؛ اگـر رسـاله بـه 

خوبی تدوین نمی شـود، آموزش مشـكل داشته 

اسـت. بنابرایـن بایـد بپذیریـم كه آمـوزش باید 

پژوهش محـور باشـد هرچنـد در حـال حاضـر 

آمـوزش از ایـن جهـت پیشـرفت هایی داشـته 

اسـت، امـا تـا وضـع مطلـوب فاصلـه دارد.

بعـد از ایـن پیش فرض هـا، حـاال وارد بحـث 

تحـول در حوزه می شـویم؛ می تـوان بخش های 

حـوزه را در قالـب چنـد محـور دنبال کـرد؛ یکی، 

جـذب و گزینـش؛ دوم، تربیت؛ سـوم، آموزش؛ 

چهـارم، پژوهـش؛ پنجـم، مدیریـت؛ كـه بـه 

ترتیـب اشـاره می شـود. 

اول، جذب و گزینش

 بایسـتی تکلیف خودمان را مشـخص کنیم؛ 

مـا در جـذب و گزینـش کیفیت محـور هسـتیم 

یـا کمیت محـور؟ یـا می خواهیـم کیفیت محور 

باشیم با کمیت حداکثر. این حرف خوبی است 

و مـن طرفـدار آن هسـتم کـه مـا کیفیت محـور 

باشـیم بـا کمیـت حداکثر؛ ولـی اگر کمیت دارد 

بـه کیفیـت ضـرر می زند کمیت را تنـزل دهیم، 

مثـاًل مـا می خواهیـم پنج هـزار طلبـه بگیریـم، 

بایـد مطمئـن باشـیم قـدرت مدیریـت آن هـا را 

داریـم. در غیـر این صورت نیروی انسـانی ضایع 

می شـود؛ شـما آن قدر نیرو بگیرید ولی نتوانید 

مدرسـه را مدیریـت، کنتـرل، نظـارت و رصـد 

كنـی؛ تـا طلبـه صاحـب علم و فضـل و مفید به 

حـال جامعـه  معاصـر تربیـت كنیـد، تـا  بتوانـد 

تأثیرگـذار و حافـظ باشـند؛ بتوانند پاسـخ گو به 

سـؤاالت باشـند و مرجعیت پیدا کنند؛ اگر این 

اتفـاق نیفتـد، آمـوزش ایـن همـه طلبـه مهمل 

می شـود. 

همیشـه نمی توانیم بگوییم که یک حوزوی 

در حـد عالمـه مطهـری باشـد، آیـت اهلل مصباح 

باشـد، خـوب مـا شـبیه آقـای مصبـاح و عالمه 

مطهـری داریـم کـه آن مقـام اثبـات را ندارنـد، 

این هـا مصباح هـا  و مطهری هـای ناشـناخته 

مـا هسـتند. مـن می گویـم کـه آن هایـی کـه 

ناشـناخته اند، اگـر ناشـناختگی آن هـا طـوری 

اسـت کـه این هـا مهمـل هسـتند و از این هـا 

اسـتفاده نمی شـود و مـردم از ظرفیـت این هـا 

بهـره نمی برنـد، این یک مشـکلی اسـت، نیروی 

حـوزه بایـد مهمـل نمانـد، یعنـی آن زحمتی که 

بـه پـای او کشـیده شـده، خـون دلی که اسـتاد 

خـورده و تمـام سـرمایه اش را روی ایـن طـالب 

گذاشـته بعد از این طلبه ها مثمر ثمر نباشـند، 

واقعـًا جـای حسـرت دارد؟

حـوزه: بنابرایـن معتقدید در جذب و گزینش 
بایـد بـه توانایـی و اسـتعداد افـراد در شـناخت 

دیـن توجه زیادی شـود؟

اسـتاد: بـه همیـن نقطه می خواسـتم برسـم 
کـه وقتـی مـا کیفیت محوریـم؛ الزم اسـت کـه 

نخبـگان را شناسـایی كـرده و دعـوت کنیـم، 

چنان کـه درگذشـته، حوزه هـم این جوری بوده؛ 

یعنـی اسـتعدادهای درخشـان بایـد شـناخته 

شـوند، چنـان کـه در  دنیـا ایـن کار را می کننـد، 

تمـام صاحبـان علـوم و فنون استعدادشناسـی 

می کننـد، یعنـی مـا افـراد خـوب و قابـل را هـم 

بـه  لحـاظ اسـتعداد علمـی هم به  لحـاظ اخالق 

و تربیـت بایـد شناسـایی کنیـم، یعنـی افرادی 

هسـتند کـه شـما می بینیـد روح آرامـی دارنـد؛ 
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افـرادی که نفس سرکشـی دارنـد و کنترل آن ها 

سـخت اسـت. حاال اگر اسـتاد بتواند روی آن ها 

تأثیـر گـذارد خوب اسـت؛ اآلن این جوری اسـت 

کـه اسـتادهای مـا، مثـاًل می بینند یـک بچه ای 

اسـتعداد دارد، اسـتعداد سـیر و سـلوک دارد، 

او را دعـوت می کننـد و بـه کار می گیرنـد و او را 

اسـتاد اخـالق می کننـد که خـود او هزاران نفر را 

نجـات می دهـد و بر هزاران نفـر تأثیر می گذارد؛ 

در حوزه هـا مأموریـت مـا هم اخـالق و هم علم 

اسـت، هر دو با هم اسـت، یعنی علم و ادب با 

هم اسـت، فقط علم نیسـت. یکی از چیزهایی 

که در حوزه شـرط اسـت اعتقاد راسـخ می باشد؛ 

چراكـه مـا مستشـرقینی داریـم کـه اسـالم را از 

بعضـی از طلبه هـای مـا بهتـر می داننـد و تا آخر 

عمـر خـود، نه مسـلمان و نه شـیعه شـدند.

كـه  كسـانی  اسـت،  ایـن  پرسـش  حـال 

می خواهنـد جـذب شـوند بایـد چـه سـطحی از 

آمـوزش عمومـی را فراگرفته باشـند؛ راهنمایی، 

دبیرسـتان، دیپلـم یا حتی آمـوزش عالی؛ كدام 

اولویـت دارد؟ به نظـر می رسـد، طلبه هـا میـزان 

قابـل توجهـی از آمـوزش عمومـی را فراگرفتـه 

باشـند. امـا مهم تـر این كـه خود حوزه مدارسـی 

را جهـت تربیـت افـرادی كـه قـرار اسـت بعدهـا 

جـذب حـوزه شـوند راه اندازی كنـد. یعنی تحت 

اشـراف و مدیریـت حـوزه و با همـکاری آموزش 

و پرورش مدارسـی برای تربیت طالب تأسـیس 

شـود. البتـه خروجی هـای ایـن مـدارس حتـی 

اگـر بـه حـوزه هـم نیاینـد و برونـد در دانشـگاه 

درس بخواننـد بـاز هـم بـه بخشـی از اهـداف 

خودمـان در حوزه رسـیده ایم، چراكـه افرادی به 

دانشـگاه می رونـد كـه تا حـدی خصلت طلبگی 

پیـدا كـرده و تـا حـدودی دانش حوزوی كسـب 

كرده انـد و می تواننـد در سـطحی تبلیـغ دیـن را 

نیـز انجـام دهند. 

آموزشـی  روش هـای  این گونـه  حـوزه: 
در برخـی مراكـز سـابقه دارد، بـه طـور مثـال 

جامعةالزهـرا، دبیرسـتان هـدی تأسـیس شـد 

هـم  دبیرسـتان،  ایـن  فارغ التحصیل هـای  و 

درس هـای عمومـی و هـم درس هـای دینـی 

را می خواننـد؛ زمانـی كـه دیپلـم خودشـان را 

می گیرنـد،  حـوزوی ای می شـوند کـه زمینـه  

قبلـی هـم داشـته اسـت.

اسـتاد: مـا یـک خدمـات تبلیغـی در حـوزه 
داریـم، یعنـی حـوزه کار تبلیغـی می کنـد، مثاًل 

یـک دبیرسـتان تأسـیس می كنـد، نیروهـای 

حـوزه می رونـد از وزارت علـوم مجـوز دانشـگاه 

می گیرنـد، مثـل دانشـگاه ادیـان و مذاهـب 

کـه متکـی بـه نیروهـای حـوزوی اسـت، یعنی 

سـرمایه  انسـانی اش نیروهای حوزوی می باشد 

و عـده ای نیـز آن جـا تربیـت می شـوند، این یک 

کار تبلیغی اسـت. بسـیاری نیز اعتراف داشتند 

كه علم آموزی و عطش علمی و تتبع و تحقیق 

را از فضای حوزوی این مراكز آموزشـی در حوزه 

كسـب كرده انـد. امـا در جذب كیفـی برای حوزه 

بایـد بنیادیـن و هدف دار حداكثری عمل كنیم. 

باید بدانیم در جهان معاصر چه کار می خواهیم 

بکنیـم؟ بـرای آینـده چـه می خواهیـم؟ آیـا مـا 

فقط فقیه  یا فیلسـوف می خواهیم یا در حوزه 

مدیـر توانـا هـم می خواهیـم، یـا خطیـب هـم 

نیـاز داریم؟ 
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مـدل آقـای قرائتـی را بـرای آمـوزش و یـا 

مـدل آقـای مصبـاح را هـم نیاز داریـم، این جور 

نیسـت کـه نیازهـای مردم مـا در جامعه فقط با 

آقـای مصبـاح تأمین شـود؛ هـم عالمه مطهری 

می خواهیـم، چـون وی لسـانی داشـت کـه 

عالمـه نداشـت، عالمـه عمقـی داشـت که آقای 

مطهـری نداشـت؛ بنابراین تنوع 

اسـتعدادها را هم باید بسنجیم، 

حداکثـری  هـدف دار  وقتـی 

هسـتیم، یعنـی وقتـی داریـم 

جـذب می کنیـم بایـد متوجـه 

بشـویم ایـن طلبه هـا ایـن افـراد 

بـه درد بحث هـای معقـول ویـا حدیث شناسـی 

می خورند؛ افراد را به حسـب استعدادهای شـان 

جذب بکنیم و متعاقب آن استعدادها، آموزش 

بدهیـم. مثـأ گفتـه می شـود هـر طلبـه باید به 

یک زبان دومی مسـلط باشـد، بهتر می تواند در 

خـارج از محیط هـای فارسـی زبـان تبلیغ مفید 

داشـته باشـد. مثـأ آقـای مصباح زمانـی که در 

آن مجمـع فالسـفه در اروپـا یـا آمریکا و جاهای 

دیگـر، حضـور یافـت، خودش تسـلط به آن مبدًا 

لغـت آن هـا داشـت و بـا آن لغـت بین المللـی 

صحبت می کرد، بی شـک تأثیرگذاری بیشـتری 

داشـت. رهبـری کـه در آخـر خطبه هایـش مثأ 

چنـد کلمـه عربـی می خوانـد و همـان را صـدا 

و سـیمای مـا پخـش می کـرد بـرای کشـورهای 

عربـی خیلـی تأثیرگـذاری آن زیـاد بـود؛ پس ما 

وقتـی می گوییـم هـدف دار حداکثـری منظـور 

ایـن اسـت کـه اسـتعدادها شـناخته بشـوند و 

متناسـب بـا ان اسـتعدادها مـا جـذب کنیـم.

 دوم، تحول حوزه در اخالق و تربیت

حوزه هـای علمی یکی از مأموریت های شـان 

اخـالق و تربیـت هسـت، هـم بـه لحـاظ تربیت 

طالبـی کـه در درون حـوزه هسـتند و اسـاتیدی 

که در درون حوزه هسـتند و هم این اسـاتید و 

ایـن طـالب مهـذب و متخلق باشـند و الگو قرار 

بگیرنـد و مرجعیـت پیـدا کننـد 

بـرای مـردم، مرجعیـت اخالقی، 

و  عرفانـی  رفتـاری،  مرجعیـت 

بـه عنـوان یـک فـرد تربیت شـده 

دیـن، تربیت شـده اهل بیت؛ 

پـس در حـوزه یـک مأموریتـی 

داریـم کـه نیروهـای مهـذب تربیـت کنیـم 

هـم در کل جامعـه ایـن مأموریـت را حوزویـان 

دارنـد، یعنـی کل آحاد جامعه مسـئولیتی برای 

حـوزه ایجـاد می کنـد، حـوزه نمی توانـد در قبال 

بی اخالقی هـا و بداخالقی هایـی کـه در جامعـه 

بـه وجـود می آیـد بی تفـاوت باشـد، بایـد یـک 

نقشـی ایفـا کند. 

ممكن است تصور شود كه برخی سازمان های 

دولت اسـالمی متكفل فرهنگ سـازی هسـتند 

حال آن كه در اصل حوزه عهده دار این مسئولیت 

اسـت. اگـر بی اخالقی هـا و بداخالقی هایـی در 

جامعـه ظهـور پیـدا  کنـد، حـوزه بایـد این جـا 

نقش آفریـن باشـد، اگـر ایـن نقـش ضعیـف 

اسـت بایـد تقویتـش کنیـم حتـی اگـر دولـت 

می خواهـد ایـن نقـش را ایفا کند، حـوزه باید از 

طریـق تأمیـن نیـروی انسـانی متخصص به آن 

مـدد برسـاند؛ دولـت نیـز موظف اسـت منویات 

مراجـع را در مبـارزه بـا بی اخالقـی تحقق عینی 

هــر طلبــه بایــد بــه یک زبــان دومی 
مســلط باشــد، بهتــر می توانــد در 
فارســی  محیط هــای  از  خــارج 
ــان تبلیــغ مفیــد داشــته باشــد. زب
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بخشـد، مثاًل برای كنترل فضای مجازی، حتمًا 

بایـد اقـدام كنـد. اصـل ایـن کار کـه حـوزه باید 

نقش آفرینـی بکنـد، حتـی اگـر دولـت متکفـل 

امـر فرهنـگ و هدایـت جریان هـای اخالقـی و 

معنـوی باشـد، كـه واقعـًا هم متكفل می باشـد 

و از ایـن مسـئولیت نمی توانـد فـرار كنـد، ولـی 

مایه هـای علمـی و دینـی ایـن كار و راهكارها و 

راهبردهـای آن را بایـد از حـوزه بگیـرد. 

حـوزه: این کـه ماشـاره كردید اخـالق در حوزه 
دو جنبـه دارد: یکـی، اخـالق درون خـود حـوزه 

و دیگـر، تأثیـرات اخالقـی حـوزه درون جامعه، 

بـرای ایـن دو الگویـی هـم پیشـنهادی دارید؟

اسـتاد: دولـت بایـد موظـف شـود کـه در این 
بخش حوزه را مثاًل وارد میدان کند. شـیاطینی 

کـه می خواهنـد ارتبـاط حـوزه و دانشـگاه را 

قطـع کننـد یکـی از اهداف شـان ایـن اسـت، 

نقش آفرینـی حـوزه در جامعـه را قطـع  کننـد. 

آن هـا دوسـت ندارنـد روحانیـت بـا آمـوزش و 

پـرورش ارتبـاط مبنایـی پیـدا کنـد.

حـوزه: خـوب ایـن جنبـه سـلبی اش اسـت، 
جنبـه ایجابـی آن چیسـت؟

استاد: وقتی که قرار باشد که در آموزش عالی، 
در آمـوزش و پـرورش، حتـی در مهدکودک های 

مـا موقعیتـی و جایگاهـی بـه حـوزه بدهیـم، 

ایـن جایـگاه بعدهـا در تعامـل بـا آن مرکـز، بـا 

آن سـازمان، آن جایـگاه تعریـف می شـود؛ ولی 

اكنـون اصلـش مـورد اشـکال و خدشـه اسـت؛ 

یعنـی مـا هنـوز خیلـی فاصلـه داریم تـا بیاییم 

را بگوییـم، در اصلـش بعضی هـا  کیفیتـش 

تردیـد ایجـاد کرده انـد.

حـوزه: ممکـن اسـت گفتـه شـود هـر چنـد 
در اصلـش تردیـد وجـود دارد، ولـی واقعیـت 

اجتماعـی ایـن اسـت کـه روحانیـت تقریبـًا در 

همـه سـازمان ها و بخش هـا حضـور دارد.

اسـتاد: حضـور روحانیـت، حضـور شـخصی 
روحانیـت اسـت، حضور جریانی نیسـت؛ یعنی 

ایـن فـردی که اآلن در مجلـس حضور دارد، این 

خـودش حضـور دارد، ایـن نمایندگی حوزه را به 

طـور رسـمی بر عهـده ندارد.

حوزه: یعنی در واقع آن شـبکه تربیتی حوزه 
مدنظر است؟

اسـتاد: بلـه، یعنـی آن شـبکه تربیتی نیسـت 
و ارتبـاط سـازمانی، بـا برنامـه و تعریـف شـده 

نیسـت. ببینیـد خیلـی چیزهـا هسـت کـه چتر 

حـوزه بـاالی سـرش نیسـت، یعنـی روحانیـت 

باید در تربیت جامعه نقش داشـته باشـد. حاال 

بحثـی اسـت که می گویند کـه روحانی با لباس 

روحانیـت می آیـد رئیس جمهـور می شـود، آن 

نقـش تربیتـی اش را نمی توانـد ایفا بکند، چون 

دچـار کشـمکش های سیاسـی و زدوبندهـای 

سیاسـی می شـود، حتـی اگـر خـوب هـم کار 

بکنـد، چـون وارد زدوبنـد می شـود، آن نقشـه 

در حالی کـه  می گـردد.  ضعیـف  تربیتـی اش 

گاهـی اقـدام مناسـب می کنـد ولـی دربـاره 

او سـیاه نمایی می شـود و آن جنبـه تربیتـی 

تضعیـف می گـردد.

ایـن توجـه ارتـکازی وجـود دارد  کـه وظیفـه 

اصلـی روحانیـت ترویـج معنویت اسـت، یعنی 

حتـی اگـر پسـت اجرایـی هم بر عهـده می گیرد 

مأموریـت  دوسـت؛  درجـه  مأموریـت  ایـن 
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اخـالق  اسـتاد  اولـش  درجـه 

روحانـی  ایـن  اگـر  می یاشـد. 

یـک اقتصـاددان، یـک دیپلمات 

و مدیـر اجرایـی موفـق اسـت. 

همـه این هـا امـور تبعی اسـت، 

در درجـه اول یـک معلـم اخـالق 

اسـت و این نباید آسـیب ببیند، 

چراكـه ممكـن اسـت مرجعیـت 

اخـالق و تربیت مـان را از دسـت 

بدهیـم و مـردم به مـا بی اعتماد 

شـوند. نفـوذ روحانیـت از جنس 

معنـوی و اخالقی اسـت، كه اگر 

حفظ بشـود بقیـه نقش هایی که 

روحانیـت ایفـا می کند نیز حفظ 

می شـود، ولـی اگـر ایـن از بیـن 

بـرود بقیـه هـم از بیـن مـی رود. 

مـوج  كـه  اكنـون 

معنویت گرایـی گسـترش یافتـه 

اسـت، و در دنیـای امـروز مـردم 

و  هسـتند  معنویـات  تشـنه 

اخـالق،  سـایه  در  می خواهنـد 

آسـایش  عرفـان  و  معنویـت 

پیـدا کننـد، مشـاهده می كنیـم 

مدعیـان  مختلـف  شـاخه های 

پیـدا  ظهـور  عرفـان  و  اخـالق 

كرده انـد و بیـش از هـر زمانـی 

الزم اسـت حـوزه و روحانیـت مرجعـی باشـند 

تـا مـردم دچـار تردید و كژراهی نشـوند و معیار 

و مرجعـی بـرای محـک جریان هـای نوظهـور 

شـوند. اخالقـی  و  عرفانـی 

بـه تناسـب تحولـی کـه در 

حـوزه اخـالق و عرفـان در بسـتر 

اجتماعـی ظهـور کـرده اسـت، 

حـوزه و روحانیـت نیـز باید برای 

پاسـخ گویی به این نیازها خود را 

آمـاده كند و راهـکاری پیدا کند؛ 

مثـاًل در ارتبـاط با دولـت و نظام 

اسـالمی ارتباط تعریف شـده ای 

ایجـاد شـود یـا جایگاه رسـانه ای 

چتـر  و  شـود؛  تقویـت  حـوزه 

نظارتـی حـوزه بر سـایر بخش ها 

گسـترده شـود و مدیریـت حـوزه 

در بحـث اخـالق و عرفـان كـه 

بـه  می با شـد  حـوزه  مأموریـت 

رسـمیت شـناخته شـود.

سوم، تحول آموزش در حوزه

 اتفاقـی كه در شـرایط شـیوع 

كرونـا بـه طـور قهـری در حـوزه 

افتـاده، فعال شـدن آمـوزش بـه 

شـیوه مجـازی اسـت؛ آمـوزش 

مجـازی در دانشـگاه ها بـوده و 

در حـوزه هـم به صـورت اجمالی 

سـابقه داشـته اسـت، ولی بعد از 

شـیوع ویـروس کرونـا و شـرایط 

جهانی، طلبه ها را نیز وارد فضای 

جدیـدی كرده اسـت، كه آمادگی 

ورود به این فضا را نداشـته اند. هیچ کس تصور 

نمی کـرد یـک دفعـه در مـدت یک سـال تمـام 

دروس تعطیـل شـود و طلبه هـا مجبـور شـوند 

از طریـق فضـای مجـازی آموزش هـای خـود را 

مــوج معنویت گرایــی  کــه  کنــون  ا
گســترش یافته اســت، و در دنیای 
معنویــات  تشــنه  مــردم  امــروز 
هســتند و می خواهنــد در ســایه 
عرفــان  و  معنویــت  اخــالق، 
مشــاهده  کننــد،  پیــدا  آســایش 
مختلــف  شــاخه های  می کنیــم 
مدعیــان اخــالق و عرفــان ظهــور 
پیــدا کرده انــد و بیــش از هــر زمانــی 
روحانیــت  و  حــوزه  اســت  الزم 
تــا مــردم دچــار  مرجعــی باشــند 
تردیــد و کژراهــی نشــوند و معیــار و 
مرجعــی بــرای محــک جریان هــای 
اخالقــی  و  عرفانــی  نوظهــور 

شــوند.
بــه تناســب تحولــی کــه در حــوزه 
بســتر  در  عرفــان  و  اخــالق 
اســت،  کــرده  ظهــور  اجتماعــی 
ــرای  ــد ب ــز بای حــوزه و روحانیــت نی
پاســخ گویی بــه ایــن نیازهــا خــود 
را آمــاده کنــد و راهــکاری پیــدا کند؛ 
ــا دولــت و نظــام  مثــاًل در ارتبــاط ب
ــف شــده ای  اســالمی ارتبــاط تعری
ایجــاد شــود یــا جایــگاه رســانه ای 
چتــر  و  شــود؛  تقویــت  حــوزه 
نظارتــی حــوزه بــر ســایر بخش هــا 
گســترده شــود و مدیریــت حــوزه 
کــه  عرفــان  و  اخــالق  بحــث  در 
بــه  می با شــد  حــوزه  مأموریــت 

شــود. شــناخته  رســمیت 
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دنبـال كنند. آموزش حضوری در 

حوزه هـا بسـیار اهمیـت داشـته 

اسـت؛ مجرد دیدن اسـتاد، تلمذ 

نـزد وی، معاشـرت بـا اسـتاد، 

بـا  نشست وبرخاسـت کردن 

اسـتاد موضوعیـت دارد. منـش 

استاد یعنی ورودش، خروجش، 

ایـن  برخـوردش،  مواجهـه اش، 

می گفتنـد  را  اسـتاد  منـش 

دسـت دادن  از  اسـت؛  دیدنـی 

ایـن مزیت  هـا یـک آسـیب برای 

حـوزه و طلبه هـا می باشـد و این 

مسـئله بایـد مـورد بررسـی قـرار 

گیـرد؛ بعضـی از طلبه هـا اآلن 

واقعـًا رهـا هسـتند و روی آن ها 

کنترلـی نیسـت. 

این فضـای جدید اقتضائاتی 

دارد كـه در آمـوزش بایـد بـه آن هـا توجـه كـرد: 

1. تحـول در شـیوه های آموزشـی؛ 2. تحـول 

در شـیوه های ارزیابـی و سـنجش موفقیـت 

آمـوزش؛ 3. تحـول در شـیوه های تأثیرگـذاری 

و اسـتفاده از فنـون آمـوزش از سـوی اسـاتید. 

همـه این هـا بایـد متحـول شـود و بعـد بـه 

فکـر كاهـش و جبـران آسـیب های كـه از ناحیه 

آمـوزش مجـازی پدیـد آمـده اسـت باشـیم. از 

برگـزاری  یـا  مـدت  کوتـاه  دوره هـای  طریـق 

کارگاه هـا نمی تـوان چنیـن كـرد. بنابراین، این 

فضای جدید در كنار خسـارت هایی كه داشـته، 

دسـتاوردهایی هم داشـته اسـت؛ باب جدیدی 

بـه سـوی مـا بـاز شـد کـه حتـی اگـر از فضـای 

کرونـا هـم عبـور کردیـم و بـه 

آمـوزش حضـوری بازگشـتیم، از 

ایـن قابلیـت آمـوزش مجازی در 

بعضـی از مـوارد اسـتفاده کنیم؛ 

نمی گوییـم که این مسـیر جدید 

حضـوری  آمـوزش  جایگزیـن 

مکمـل  به عنـوان  ولـی  شـود، 

شـیوه های آمـوزش می توانیـم 

مثـاًل  کنیـم؛  اسـتفاده  آن  از 

کوتاه مـدت،  آموزش هـای  در 

دوره هـای دانش افزایـی اسـاتید 

سـایر  و  مبّلـغ  تربیـت  حـوزه، 

مـوارد. از طرفـی ابـزار مناسـبی 

اسـت بـرای تأثیرگـذاری حوزه و 

گسـترش آموزش هـای عمومـی 

كـه حوزویـان بـرای عمـوم مردم 

مـا  باشـند.  داشـته  می تواننـد 

اكنـون می توانیـم از طریـق حوزه دوره آشـنایی 

بـا ِفـَرق، آشـنایی بـا عرفـان و سـیر و سـلوک را 

از طریـق مجـازی و بـه صـورت عمومـی داشـته 

باشـیم.

حـوزه: رابطـه آمـوزش عمومـی بـا آمـوزش 
درون حـوزه چیسـت؟ چـرا ایـن دو را در یـك 

گذاشـتید؟ مقولـه 

اسـتاد: آمـوزش حـوزه معنایـش این نیسـت 
کـه آمـوزش طـالب حـوزه تنهـا باشـد. بخـش 

آمـوزش حـوزه می توانـد شـامل آموزش هـای 

کاربـردی بـرای کارمنـدان و سـایرین نیز باشـد. 

در این بـاره سـه مـورد آمـوزش مدنظـر دارم:

 1. آمـوزش بـه خـود طالب حـوزه؛ در این باره 

کنـــار  در  جدیـــد  فضـــای  ایـــن 
داشـــته،  کـــه  خســـارت هایی 
داشـــته  هـــم  دســـتاوردهایی 
اســـت؛ بـــاب جدیـــدی بـــه ســـوی 
گـــر از فضـــای  مـــا بـــاز شـــد کـــه حتـــی ا
بـــه  و  کردیـــم  عبـــور  هـــم  کرونـــا 
آمـــوزش حضـــوری بازگشـــتیم، از 
ایـــن قابلیـــت آمـــوزش مجـــازی در 
ــم؛  ــتفاده کنیـ ــوارد اسـ ــی از مـ بعضـ
نمی گوییـــم کـــه ایـــن مســـیر جدیـــد 
حضـــوری  آمـــوزش  جایگزیـــن 
مکمـــل  به عنـــوان  ولـــی  شـــود، 
می توانیـــم  آمـــوزش  شـــیوه های 
در  مثـــاًل  کنیـــم؛  اســـتفاده  آن  از 
کوتاه مـــدت،  آموزش هـــای 
دوره هـــای دانش افزایـــی اســـاتید 
ســـایر  و  ـــغ 

ّ
مبل تربیـــت  حـــوزه، 

مـــوارد.
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مطالـب زیـادی وجـود دارد و بحث هـای زیادی 

نیـز پیرامـون آن بیـان شـده اسـت. در بخـش 

آمـوزش تحـول شـیوه های آمـوزش نیـز محـل 

بحث اسـت که واردش نمی شـوم؛ چون پرونده 

خیلـی قطـوری دارد؛ 

 2. آمـوزش، بـرای خـود آموزش دهندگان در 

حوزه و ارتقای سـطح علمی اسـاتید حوزه برای 

دانش افزایـی و بـه روزرسـانی دانـش؛ اآلن مـا 

در حـوزه اسـاتیدی داریـم کـه متـن رسـائل و 

مکاسـب را حفظ هسـتند، تسـلط اسـتاد به این 

متـن آن قـدر بـرای طلبـه شـوق آفرین اسـت که 

می گویـد: مـن اسـتادی دارم کـه اصـاًل کتـاب 

الزم نـدارد، تمـام کتـاب و حواشـی آن را نیـز 

حفظ اسـت. این اعتماد شـاگرد به اسـتاد را زیاد 

می کنـد، ایـن یـک مزیتـی در حوزه اسـت؛ ولی 

ایـن مزیـت نباید سـبب شـود کـه دانش افزایی 

اسـتاد متوقف شـود؛ اسـتاد باید مقاله داشـته 

باشـد، باید به روز باشـد، باید دوره های جدید و 

آموزش هـای جدیـد را ببیند، با جهان معاصر در 

ارتباط و در جریان مسـائل مسـتحدثه باشـد، در 

جریـان آخریـن دسـتاوردهای علمی قرار بگیرد. 

در محیـط دانشـگاهی ایـن جریـان بـه صـورت 

طبیعـی وجـود دارد، ولـی در محیـط حـوزوی 

ضعیف اسـت؛

3. آموزشـی کـه حـوزه بـرای سـایر مـردم 

آمـوزش  از طریـق  دوره هایـی  برگـزاری  دارد. 

حـوزه بـرای آشناشـدن بـا معـارف دینـی مثـل 

فرقه شناسـی، تاریـخ تشـیع، پیغمبرشناسـی، 

دوره معادشناسـی؛ ایـن روش هـم افـراد را بـا 

حـوزه مرتبـط می سـازد و هـم بـه مرجعیـت 

مرجعیـت  حـوزه  کـه  می کنـد  کمـک  حـوزه 

علمـی داشـته باشـد. حـاال حـوزه می توانـد این 

را بـا یکـی از دانشـگاه های حـوزوی هماهنـگ 

کنـد یـا بـا همـكاری برخـی دانشـگاه ها، ماننـد 

دانشـگاه امام صادق انجام دهد. این همان 

نظـام تبلیغـی اسـت كه در آموزش حوزه شـاید 

کمتـر بـه آن اشـاره شـود. اگـر شـما اسـمش را 

می گذاریـد بخـش تبلیغ حوزه، مـن باید بگویم 

کـه ایـن از تبلیـغ سـنتی فراتـر اسـت.

حـوزه:  یعنـی همـان تبلیـغ اسـت، امـا بـه 
جدیـد. شـیوه های 

اسـتاد: در تبلیغ ابزار های خاصی وجود دارد، 
آن نظـم و نسـقی کـه در آمـوزش می گوییـم در 

تبلیـغ وجـود نـدارد، تبلیغ مسـتمع آزاد اسـت، 

مسـتمع امتحـان نمی دهـد، مـا ارزیابی دقیقی 

از کار تبلیغـی نداریـم کـه ببینیـم چقـدر تأثیـر 

گذاشـته اسـت. گواهـی نمی دهیـم که ایشـان 

مثـاًل پنـج جلسـه پـای منبـر مـن شـرکت کرده 

اسـت، ولـی در آموزش هـای حـوزه گواهی داده 

می  شـود، اصـاًل سـازمان های دولتـی می توانند 

نیروهـای تحـت امـر خـود را مشـروط کننـد بـه 

گذراندن و ارائه گواهی این آموزش ها از سـوی 

حـوزه، تـا بـرای آنـان امتیـاز محسـوب شـود. 

بسـیاری از مشـاغل ماننـد نانواهـا در سراسـر 

شـهرها که با غذای مردم در ارتباطند و مسـئله 

شـرعی طهـارت و نجاسـت در آن جـا خیلی مهم 

اسـت باید ملزم شـوند به گذراندن آموزش های 

شـرعی توسـط حوزویان. شـبکه بهداشـت چتر 

خـودش را روی این هـا گذاشـته اسـت و کنترل 

بهداشـتی را انجـام می دهـد ولی مـا حوزوی ها 
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هیـچ کنترلـی بـه لحـاظ ضوابط شـرعی نداریم. 

در ادارات دیگـر هـم همین طـور اسـت. منظـور 

مـن از آمـوزش چیـزی انضباط دار می باشـد. 

چهارم، تحول در پژوهش حوزه

در بخـش پژوهـش چیـزی کـه اآلن محـل 

بحـث اسـت رساله نویسـی و تدویـن مقـاالت و 

کتاب های پژوهشـی در حوزه اسـت. نیازسنجی 

پژوهشـی، اصالح روش های پژوهش در حوزه، 

داشتن دستاوردهای ملموس و معطوف به حل 

مسـائل جامعـه در موضوع یابـی برای رسـاله ها 

خیلـی مهـم اسـت و نبایـد وقـت طلبه ها بیش 

از ایـن بـه امـور انتزاعـی و بنیادی و مناقشـات 

بی ثمـر صـرف شـود. پایان نامه هـا، رسـاله ها، 

سطح سـه، سـطح چهار و کتاب هـای و مقـاالت 

پژوهشـی حـوزه بـه حل مسـائل 

کشـور و جامعـه معطوف شـود. 

مسـئله محوری را در پژوهش 

ترویـج کنیـم. مـا یـک مقـداری 

پژوهش مان در حوزه آن چنان كه 

بایـد جایگاه خاص ندارد. اسـتاد 

حـوزه جایـگاه و منزلت شـناخته 

شـده ای دارد، ولـی پژوهش گـر 

حـوزه آن منزلـت را نـدارد. مـن 

اگـر پژوهش گر باشـم مرا دعوت 

نمی کنند، ولی اگر اسـتاد باشـم 

بـرای جلسـه اسـاتید مـرا سـالی 

چندبار دعـوت می کنند. مراجع، 

می شناسـند  را  حـوزه  اسـاتید 

را  حـوزه  پژوهش گـران  ولـی 

پژوهش گر هـا  نمی شناسـند. 

ارتبـاط تنگاتنگـی ندارنـد حال آن كه نقشـی که 

پژوهـش حـوزه می توانـد در آمـوزش، در تبلیـغ 

و ... ایفـا کنـد بسـیار گسـترده اسـت. 

پنجم، تحول در مدیریت

مدیریـت حـوزه، یعنـی مدیریتی کـه بر خود 

آمـوزش، پژوهـش و قسـمت های دیگـر حاكـم 

اسـت. مدیریتـی کـه در داخـل سـازمان حـوزه 

اسـت. مدیریتـی کـه رئیـس حـوزه نسـبت بـه 

معاونت هـای خـودش، نسـبت بـه بخش هـای 

خـودش دارد. سـازمان  حـوزه و مدیریـت آن در 

طـول سـال ها همـواره ارتقـا پیـدا کـرده اسـت، 

بـا گذشـته متفـاوت اسـت، خیلـی فنی تـر و 

دقیق تـر شـده، خیلی مسـائل زیـر چتر مدیریت 

آمـده اسـت، از ایـن رو، بایسـتی نسـبت بـه افق 

سی سـال آینـده ای کـه پیـش رو 

داریـم فکـر کنیـم و طرحـی نـو 

دراندازیـم.  حـوزه  مدیریـت  در 

بـه طـور مثـال تبلیـغ خـارج از 

كشـور بـا توجـه بـه مـوج جدیـد 

اسـالم گرایی نیازمنـد تحـول در 

ساختار حوزه و تأسیس مدیریت 

بین الملـل قـوی اسـت تـا بتواند 

بـه نیازهـای تبلیغـی در خارج از 

كشـور پاسـخ مناسـب دهد. اگر 

روزی مـردم سـایر كشـورها از 

مـا مبّلـغ خواسـتند یـا تأسـیس 

حـوزه و دانشـگاه خواسـتند بـا 

ایـن سـازمان کوچـک نمی شـود 

بـه آن جـا ورود پیدا كـرد. چیزی 

کـه چندسـالی اسـت در درون 

در بخــش پژوهــش چیــزی که اآلن 
محــل بحــث اســت رساله نویســی 
کتاب هــای  و تدویــن مقــاالت و 
اســت.  حـــوزه  در  پــژوهـــشی 
اصــالح  پژوهشــی،  نیازســنجی 
حــوزه،  در  پژوهــش  روش هــای 
داشــتن دســتاوردهای ملمــوس 
مســائل  حــل  بــه  معطــوف  و 
بــرای  موضوع یابــی  در  جامعــه 
و  اســت  مهــم  خیلــی  رســاله ها 
از  بیــش  طلبه هــا  وقــت  نبایــد 
ایــن بــه امــور انتزاعــی و بنیــادی 
صــرف  بـی ثـمـــر  مـنـاقـشـــات  و 
شــود. پایان نامه هـــا، رساله هـــا، 
و  سـطـح چـهـــار  سـطـح ســـه، 
کتاب هــای و مقــاالت پژوهشــی 
کشــور و  حــوزه بــه حــل مســائل 

شــود.  معطــوف  جامعــه 
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سـازمان حـوزه وارد شـده، مدیریـت بین الملـل 

اسـت. 

اآلن حـوزه قـم بایـد بـا حـوزه نجف، بـا حوزه 

لبنان، با حوزه پاکسـتان، با حوزه هند در ارتباط 

و تعامـل باشـد؛ این هـا همه حوزه های شـیعی 

هستند، اآلن تعامل حوزه نجف و قم یک بحث 

بسـیار مهمی اسـت. اسـاتید و شـاگردان با هم 

رفت وآمـد می کننـد، هم افزایـی دارنـد. خـوب، 

خـود این حوزه تعاملش با مراکز 

غیرحوزوی یعنی با دانشـگاه ها، 

ایـن حـوزه بـا حوزه هـای اهـل 

سـنت تعامـل دارد، چـه اشـکال 

دارد مـا بـا حوزه های اهل سـنت 

تبادل اسـتاد بکنیم؟ یک اسـتاد 

از حـوزه شـیعی بـرود در مدارس 

اهـل سـنت، یـک اسـتاد هـم از 

اهـل سـنت بـه حـوزه مـا بیایـد، 

تـا اهـل سـنت را بـه اشـتباه بـه 

مـا معرفـی نکننـد. روابـط بیـن 

حوزه هـا، حـوزه شـیعه و سـنی، 

بـا  حـوزه  دانشـگاه،  بـا  حـوزه 

در  حتـی  سیاسـی،  نظام هـای 

روابـط بین الملـل و رود كنـد.

بحـث دیگـر دربـاره مدیریـت 

در حـوزه خواهـران و گسـترش 

تمـام  اسـت؛  حوزه هـا  ایـن 

شهرستان ها یک رد پایی از حوزه 

خواهـران وجـود دارد؛ اگـر قـرار 

اسـت حـوزه خواهران گسـترش 

آسیب شناسـی  نیازمنـد  یابـد 

اسـت. از ایـن حـوزه خواهـران، چندتـا مجتهده 

و مبّلغـه بیـرون آمـده اسـت؟ چـرا آموزش های 

آنـان دیـر بـه ثمـر می رسـند؟ 

حـوزه: مشـکل دیگـر به اعتبارسـنجی مدارك 
طـالب خواهـر مربـوط می شـود، تـا جایـی كـه 

بـا تسـامح مرزهـای اعتبارسـنجی را بـه هـم 

منابـع  بـه درس هـا،  مراجعـه  بـا  ریخته انـد؛ 

آموزشـی و خروجی هـای حـوزه خواهـران و 

نیـز ارزیابـی پژوهشـی خواهران 

حوزی به خوبی آشـكار اسـت كه 

مـدارك طـالب خواهر نسـبت به 

بـرادران حـوزوی دسـت كم یـك 

سـطح پایین تـر اسـت. ارزیابـی 

چیسـت؟  جناب عالـی 

اسـتاد: ایـن مطلـب را کامـاًل 
قبـول دارم. مـن معتقـدم کـه 

در بخـش مدیریـت نسـبت بـه 

حوزه هـای خواهـران یک تحولی 

بایـد صورت بگیرد، حاال کسـانی 

این هـا  دارنـد،  مسـئولیت  کـه 

آسیب شناسـی کرده اند، در صدد 

رفـع آسـیب ها هسـتند، نسـبت 

بـه سـابق هـم یـک مقـداری مـا 

رو بـه جلـو هسـتیم، ولـی کافی 

نیسـت. راه حـل چیسـت؟ راه 

حـل این کـه بـه گسـترش حـوزه 

خواهـران نیندیشـیم، به ارتقای 

سـطح کیفی اش بیندیشـیم. هر 

وقـت اسـتاد و مدیـر داشـتیم، 

حوزه خواهران را تأسـیس کنیم، 

حــوزه  بــا  بایــد  قــم  حــوزه  اآلن 
ــوزه  ــا ح ــان، ب ــوزه لبن ــا ح ــف، ب نج
در  هنــد  حــوزه  بــا  کســتان،  پا
این هــا  باشــد؛  تعامــل  و  ارتبــاط 
همــه حوزه هــای شــیعی هســتند، 
قــم  و  نجــف  حــوزه  تعامــل  اآلن 
یــک بحــث بســیار مهمــی اســت. 
هــم  بــا  گردان  شــا و  اســاتید 
هم افزایــی  می کننــد،  رفت وآمــد 
دارنــد. خــوب، خــود ایــن حــوزه 
غیرحــوزوی  کــز  مرا بــا  تعاملــش 
ــا دانشــگاه ها، ایــن حــوزه  یعنــی ب
ــا حوزه هــای اهــل ســنت تعامــل  ب
بــا  مــا  دارد  اشــکال  چــه  دارد، 
تبــادل  ســنت  اهــل  حوزه هــای 
از  اســتاد  یــک  بکنیــم؟  اســتاد 
مــدارس  در  بــرود  شــیعی  حــوزه 
اهــل ســنت، یــک اســتاد هــم از 
اهــل ســنت بــه حــوزه مــا بیایــد، 
تــا اهــل ســنت را بــه اشــتباه بــه 
بیــن  روابــط  نکننــد.  معرفــی  مــا 
حوزه هــا، حــوزه شــیعه و ســنی، 
بــا  حــوزه  دانشــگاه،  بــا  حــوزه 
در  حتــی  سیاســی،  نظام هــای 

کنــد. و رود  بین الملــل  روابــط 
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در هر جایی هم اسـتاد، مدیر، نظارت، آموزش، 

رسـیدگی نداریـم، تأسـیس نکنیـم. 

بحـث دیگـر، مدیریـت حوزه نسـبت به مراکز 

نیمه حـوزوی اسـت، یعنـی مراکـزی کـه طالِب 

حـوزه، دانش آموخته هـای حـوزه ایـن مراکـز 

را تأسـیس کردنـد، تعبیـر مـن ایـن اسـت کـه 

بگویـم بخـش خصوصـی حـوزه، ما یـک بخش 

خصوصـی داریـم خـارج از نظـارت حوزه اسـت، 

ولـی بـه اسـم روحانیت و حوزه تمام می شـود. 

اآلن ده هـا مرکـز آموزشـی و تحقیقاتـی در حوزه 

داریـم، طلبه هـا را جـذب می کننـد، بـه طلبه ها 

شـهریه یـا کمـک شـهریه می دهنـد، دروس 

تکمیلـی بـرای این ها می گذارنـد، این ها را وارد 

عرصه هـای جدیـد می کننـد، مثاًل بحث فلسـفه 

علـم می  آموزند، آموزش هـای تکمیلی اخالق و 

تربیت، فلسـفه، حکومت اسـالمی، نظام سـازی 

و ... تدریـس دارنـد، امـا هیچ کـس بـر این هـا 

نظـارت نـدارد، ولـی طلبه هـا بـا ایـن مراکـز در 

ارتباط انـد. اگـر ایـن مراکـز راه خـوب و درسـتی 

برونـد بازگشـتش بـه حـوزه اسـت، امـا اگـر راه 

درسـتی نروند، یک انحرافی در این مراکز ایجاد 

می شـود و ضـررش بـه طلبه هـای مـا می خورد. 

یـک بحـث هـم مربوط بـه ارتبـاط در همین 

بخش مدیریت ارتباط حوزه با جامعه مدرسـین 

و شـورای عالـی اسـت و مهم تـر از آن، ارتبـاط 

مدیریـت حـوزه بـا مراجـع تقلیـد اسـت. مراجع 

تقلیـد مسـتقل اند، جامعـه مدرسـین هـم برای 

خـودش اسـاس نامه دارد، یـک نهـاد بـا سـابقه 

و نقش آفریـن اسـت. طبیعتـًا مدیریـت حوزه و 

جامعـه مدرسـین می تواننـد بـر هم دیگـر تأثیر 

داشـته باشـند، چون طلبه ای که در حوزه درس 

می خوانـد فکـرش و تلقـی اش ایـن اسـت كـه 

مراجع زعیم حوزه و اشـراف دارند و نباید نقش 

مراجـع را در حـوزه نادیـده گرفـت؛ الزم اسـت 

بـرای طلبه هـا ایـن نقش ها محسـوس باشـد. 

نقش آفرینی جامعه مدرسـین چقدر نسـبت 

بـه دهـه اول و دهـه دوم افزایـش یـا کاهـش 

پیـدا کـرده اسـت؟ اگـر کاهـش پیـدا کـرده چرا 

کاهـش پیـدا کـرده؟ چرا حضورشـان در جامعه 

احسـاس نمی شـود؟ در صورتی که ما به عنوان 

یـک مرجـع مـورد اعتمـاد بـه آنهـا نیـاز داریـم؛ 

جامعـه مدرسـین یـک وزن علمـی و اخالقـی 

سـنگینی دارد. البتـه بحث زیـاد اسـت كـه بـه 

همیـن انـدازه بسـنده می كنـم.
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