دیوانساالری
در حـــوزه

اشاره
حـوزه علمیـه از سـالیان قبـل از انقلاب تمایلـی بـه دیوانسـاالری داشـت ،امـا
مهدی سلیمانیه*

ایـن تمایـل و عالقـه در سـالهای پـس از انقلاب و رویکارآمـدن جمهوری اسلامی
قـوام گرفـت و روزبـهروز بـر فربهـی خـود افـزود .اینکـه بوروکراتیـزه در حـوزه و نظام
اداری حـوزه نیتمنـد بـوده یـا غیرنیتمنـد یـا اینکـه گرایـش نخبگانـی بـه مدیریـت این
نظـام دیوانـی سمتوسـویی حکومتـی داشـته و از آن روی امـروز بـه نحوه ایـن بوروکراتیـزه انتقادهایـی میرود،
هرکـدام سـاحتی اسـت کـه مجالـی میطلبد .بااینحال ،شـاید در درون حـوزه علمیه امروز کسـی ضرورت اصل
بوروکراسـی در اداره حـوزه را انـکار نکنـد ،اما نگارنـده در مقاله «حوزه بوروکراتیزه» این پرسـش را پیشمینهد
کـه آیـا بوروکراتیـزه در حـوزه بهصـورت پـروژه پیگرفته نشـده ،تا این تردید را پی افکند که بوروکراسـی پروسـه
نبـوده اسـت .آنگاه بـه خواسـتههای متولیـان و دیوانسـاالران حـوزه میپـردازد تـا نشـان دهـد خواسـتههای
آنـان چـه انـدازه در قامـت بروکراسـی حـوزه تأثیرگـذار بوده اسـت و باعطف توجه بـه علمای بیـرون از گود این
دیـوان ،میکوشـد فاصلـه خواسـتهای ایـن دو را موردتوجـه قـرار دهـد .او با نشانهشناسـیهای خـود از رفتار
دیوانسـاالران در حـوزه و تطبیـق آن بـا گفتههـای ماکـس وبـر اسـتدالل میکنـد کـه حـوزه به شـدت گرفتار
«پـروژه بوروکراتیـزه شـدن» اسـت .نویسـنده ایـن مقاله انـگاری بیـش از آنکه منتقـد مدل بوروکراتیزه شـدن
حـوزه باشـد انتقـاد خـود را متوجـه اصـل این مسـئله میدانـد ،چنانکـه در پایان ایـن مقاله بـه پیامدهای منفی
بوروکراتیـزه شـدن حـوزه میپـردازد .ایـن در حالی اسـت که ماکس وبـر در ارائه مدل ایدئال از بوروکراسـی تنها
درنظـر داشـت کـه الگویـی بـرای بررسـی سـازمانهای بـزرگ بـه دسـت دهد ،نـه آنکه بـه خوب یا بـد بودن
بوروکراسـی در مدلهـای مختلـف بپردازد.

تاریخچه پروژه بوروکراتیزاسیون در حوزه قم
در سـال 1299شمسـی ،و با قبول درخواسـت
تعـدادی از علمـای قـم از سـوی آیـةاهلل

و بـه  784نفـر میرسـد .حـوزه قـم ،بهعنـوان
بزرگتریـن حـوزه علمیـه کشـور ،در سـال 1320
کمتـر از  300نفـر طلبـه داشـته اسـت.

قـم و احیـای ایـن حـوزه ،نهادهـای تخصصـی

حـوزه علمیـه ورود آیـةاهلل بروجـردی بـه حـوزه

بـرای اداره امـور طلاب حـوزه علمیه قـم ایجاد

قـم در سـال  1323و تمرکزیافتـن مرجعیـت و

شـد و نوعی تمرکز در اداره امور طالب به وجود

مدیریـت حـوزه بهدسـت ایشـان باشـد .وی بـا

آمـد .در ایـن دوره ،سـه دایـره متمرکـز بـا ایـن

ایجاد شـبکهای گسـترده در سراسـر کشـور ،هم

عناویـن بـرای رتقوفتـق امـور طلاب حـوزه به

بـه دریافـت وجـوه سـامان داد و بدیـن ترتیـب

وجود آمد :شـعبه رسـیدگی به مؤسسات درسی

اسـتقالل مالـی حـوزه را تضمیـن کـرد و هـم

و امتحانات دانشـجویان و امثال اینها؛ شـعبه

از طریـق ایـن شـبکه ،حـوزه قـم و مرجعیـت را

تأمیـن امـور طالب علوم دینی [مالی و رفاهی]؛

بـا شـهرها و روسـتاها مرتبـط سـاخت .در ایـن

شـعبه تدریـس و تعلیـم و عمـوم چیزهایی که

سـالها حـوزه موفـق شـد بـه سـازماندهی

مربـوط بـه شـئون علمـی بود.
ً
نسـبتا کم ّ
کل طالب علوم دینی
البته تعداد

مطلوبـی دسـت یابـد و بـه یک نهـاد غیردولتی
قدرتمنـد بـا نفـوذ اجتماعـی گسـترده تبدیـل

ِ
ضـرورت ایجاد
در آن دوره تـا حـدی از احسـاس

کمـی نیـز تـا سـال  1340یعنـی
شـود .بهلحـاظ ّ
سـال فـوت آیـةاهلل بروجـردی

تحـوالت بوروکراتیـک عمیقتـر
زمـان حـوزه
نـزد متولیـان آن
ِ
میکاسـت؛ تعـداد کل طلاب

علوم دینی در سـال ( 1304زمان
سـلطنت رضاشـاه) بهاسـتناد
آمارهـای

ارائهشـده

توسـط

ایوانـف ( 5984 ،)1356نفـر و
تعداد کل مدارس علوم دینی در
آن سـال در کل کشـور 282 ،باب
مدرسـه بوده اسـت .این در حالی
است که پس از آن تاریخ و شاید
تحـت تأثیـر سیاسـتهای دوره
رضاخـان ،تعـداد طلاب طـی 16

شــاید دومیــن نقطــه عطــف
بوروکراتیزهشــدن حــوزه علمیــه
ورود آی ـةاهلل بروجــردی بــه حــوزه
قــم در ســال  1323و تمرکزیافتــن
مرجعیــت و مدیریــت حــوزه
بهدســت ایشــان باشــد .وی بــا
ایجــاد شــبکهای گســترده در
سراســر کشــور ،هــم بــه دریافــت
وجــوه ســامان داد و بدیــن ترتیــب
اســتقالل مالــی حــوزه را تضمیــن
کــرد و هــم از طریــق ایــن شــبکه،
حــوزه قــم و مرجعیــت را بــا شــهرها
و روســتاها مرتبــط ســاخت.

تعـداد طلاب حـوزه علمیـه قـم
بـا صعـودی قابلتوجـه به حدود
۶هـزار نفـر افزایـش یافـت .پس
از فـوت آیـةاهلل بروجردی ،دوران
تمرکـز مدیریتـی در حوزه علمیه
قـم بهماننـد تمرکـز مرجعیـت
از بیـن رفـت و چندیـن تـن از
شـخصیتهای برجسـته حـوزه
نظیـر آیـةاهلل شـریعتمداری،
آیـةاهلل سـیدمحمد گلپایگانـی،
آیـةاهلل

سیدشـهابالدین

مرعشـی نجفـی و آیةاهلل روحاهلل
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عبدالکریـم حائـری برای اقامتگزیدن در شـهر

شـاید دومین نقطه عطف بوروکراتیزهشـدن

شماره سوم و چهارم

سـال بعـد بهصـورت محسوسـی کاهـش یافته

125

126

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

خمینـی در جایـگاه مرجعیـت و مدیریـت حوزه

و فعالیتهـای آنـان در داخـل و خـارج از حـوزه

قـم قـرار گرفتنـد.

که بتواند نشـانگر خصوصیات اخالقی و علمی

با پیروزی انقالب و در رأس قدرت قرارگرفتن

شـخص باشـد؛ تقویت دایره امتحانات با هدف

روحانیـون ،زمینـه بـرای وقـوع سـومین نقطـه

برگـزاری امتحانـات سـاالنه بـرای همـۀ طلاب

عطـف فراهـم شـد :تشـکیل «شـورای مدیریت

مشـتغل در دوره سـطح؛ تشـکیل دفتر مدیریت

حـوزه علمیـه قـم» .تـا ایـن زمـان حـوزه علمیه

مـدارس و خوابگاههـای طلاب بهمنظـور

قـم مجموعـهای از واحدهـای حـوزوی را در بـر

هماهنگـی مـدارس و تأمیـن حجره بـرای آنان؛

میگرفـت کـه زیـر نظـر مراجـع قـرار داشـتند و

تشـکیل بخـش مربـوط بـه امـور حوزههـای

جـز در مواقـع بحران ،انسـجام چندانی در آن به

شهرسـتانها بـرای تقویـت و تنظیـم آنهـا .از

چشـم نمیخـورد .هیـچ سـازمان بوروکراتیـک

نخسـتین اقدامات شـورا تدوین برنامه درسـی

منظمی در درون حوزهها وجود نداشت و حتی

ادبیـات و سـطوح حـوزه علمیه قم بـود .در این

امـور آموزشـی و امتحانـات نیز تابـع هیچ نظم

برنامه ،سه سال برای دوره ادبیات و شش سال

تشـکیالتیای نبود .تا این که «شـورای مدیریت

بـرای سـطوح در نظـر گرفته شـد .درسهای هر

حـوزه علمیـه قـم» در اوایل سـال  1360و با نظر

سـال نیـز مشـخص گردید.

امامخمینـی و تأییـد برخـی مراجـع و علمـای

به کار رفتن واژهها و عباراتی مانند «تعیین

حـوزه تشـکیل شـد .اعضـای آن جمعـی ُنهنفره

ضابطـه»« ،برنامه درسـی واحـد»« ،آمارگیری»،

شـامل سـه نفر از نمایندگان امامخمینی ،سـه

«جمـعآوری طلاب»« ،ایجاد مـدارس خاص»،

نفـر از نماینـدگان آیـةاهلل گلپایگانـی و سـه نفر

«نظم»« ،امتحانات مستمر و متمرکز»« ،نظارت

از نماینـدگان جامعـه مدرسـان حوزه علمیه قم

متمرکـز»« ،تشـکیل پرونـده»« ،پی گیـری»،

بودند.

«مدیریـت واحـد» و ماننـد آن در توصیفات یاد  

ایـن حرکـت بهسـمت مدیریـت متمرکـز،

شـده از این دوره ،بهخوبی نشـاندهنده حرکت

ایـن نتایـج را دربرداشـت :تعییـن ضابطـه و

بهسـمت تمرکـز مدیریتـی و بوروکراتیزهشـدن

آییننامـه بـرای پذیـرش و نامنویسـی طلاب

پیـش نظام آموزشـی حوزوی اسـت.
بیـش از
ِ

و نیـز شناسـایی و آمارگیـری از طلاب موجود؛

چهارمیـن نقطـه عطـف در این مسـیر در 30

جمـعآوری کلیه طلاب مبتدی و ادبیاتخوان

بهمـن  1370اتفـاق میافتد .در این تاریخ مقام

در مدارس برنامهدار و تشـکیل جلسـات منظم

رهبـری بـا سـفر بـه شـهر قـم ،در سـخنانی بـر

درس و انجـام امتحانـات بهطـور مـداوم و

لـزوم تمرکـز و انسـجام هرچه بیشـتر مدیریتی

مسـتمر؛ نظـارت بر وضع اخلاق و رفتار طالب؛

در اداره حـوزه علمیـه قـم تأکیـد میورزنـد .در

تشـکیل پرونـده تحصیلـی بـرای کلیـه طلاب

ایـن سـخنرانی ایـن سـؤال مطرح میشـود که:

بهمنظـور پی گیـری وضـع تحصیلـی و اخالقی

«چـرا حـوزه ،توقعـات را بـرآورده نمیکنـد؟» و

در پاسـخ ،علـت آن را در همیـن
فقـدان

دسـتگاه

مدیریـت

مشـخص و منسـجم دانسـته
و میگوینـد« :بایـد در رأس
امـور حـوزه ،دوازده یـا پنـج نفـر
از فضلای طـراز اول حـوزه قـرار
گیرنـد و از ایـن شـورا یـک نفـر
فاضـل را کـه مـورد قبـول فضلا
باشـد ،بـه مدیریـت انتخـاب

بعـد از آن نیـز ادامـه داشـت؛
در سـال  1374در سـفر مجـدد
مقـام رهبـری بـه قـم ،تأکیدهـا
و

توصیههـای

اکیـدی

در

خصـوص تسـریع ایـن رونـد از
سـوی ایشـان اظهـار شـد .بـر
اسـاس ایـن توضیحـات ،در یک
تقسـیمبندی شـاید بتـوان چهار

کننـد .ایـن مدیـر بایـد دارای

نقطـه عطف را در تاریخچه پروژه

اختیـارات کافـی و بودجـه الزم

بوروکراتیزاسـیون نظام آموزشی

و چندیـن معاونـت در بخشهـای مختلـف
باشـد» .بـر اسـاس همیـن سـخنان ،جامعـه
مدرسـین حـوزه علمیـه قـم نامـهای تنظیـم و
اشـخاصی را پیشـنهاد کـرد تـا از میـان آنهـا
افـرادی بـه حضـور مراجع تقلیـد و مقام رهبری

حـوزه قـم تشـخیص داد:
 .۱مرحلـه احیـای حـوزه علمیـه قـم توسـط
آیـةاهلل حائـری در سـال 1301؛
 .۲دوران زعامـت عـام آیـةاهلل بروجـردی از
سـال  1323تـا سـال 1340؛

معرفـی شـوند .سـرانجام بـا انتخـاب شـش نفر

 .۳پیـروزی انقلاب و تشـکیل «شـورای

از مدرسـان برجسـته حوزه« ،شـورایعالی حوزه

مدیریـت حـوزه علمیـه قـم» در سـال 1360؛

علمیـه قـم» تشـکیل شـد و آیـةاهلل ناصر مکارم

 .۴سـفر آیـةاهلل خامنـهای بـه قـم و تشـکیل

شـیرازی بهعنـوان دبیـر شـورا و آیـةاهلل مؤمـن

«شـورایعالی حوزه علمیه قم» در سـال .1370

بهعنـوان مدیـر اجرایـی آن معرفـی شـدند.
شـورایعالی حـوزه پـس از تأسـیس،

در یـک جمعبنـدی مقدماتـی میتوانیـم به
دو نکتـه اشـاره کنیم:

اساسـنامه و آییننامههـای داخلـی را تدویـن

نخسـت ،حـوزه علمیـه قـم الاقـل از ابتـدای

کـرد و پـس از انتخـاب معاونتهـای اجرایـی،

قـرن حاضـر خورشـیدی ،دارای نوعـی قـوای

بـه حلوفصـل برخـی از مسـائل فـوری از قبیل

بازاندیشـانه درونـی بـوده اسـت .تـا پیـش از

امتحانـات ،شـهریه طلاب ،مسـائل طلاب

انقلاب ،طـی دو مرحلـه مهـم ،حـوزه مسـتقل

رزمنـده ،اسـکان طلاب و تأسـیس دورههـای

ِ
حاکمیـت وقـت بـه بازسـازی ،نقـد درونـی و
از

تخصصـی تفسـیر ،کالم و تبلیـغ و تعییـن

اقـدام بـرای تجدیـد سـاختار خـود دسـت زده

مـدارج حـوزوی پرداخـت.

اسـت.
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شـورایعالی

سیاسـتگذاری

بـــا پیـــروزی انقـــاب و در رأس
قـــدرت قرارگرفتـــن روحانیـــون،
زمینــه بــرای وقــوع ســومین نقطــه
عطـــف فراهـــم شـــد :تشـــکیل
«شــورای مدیریــت حــوزه علمیــه
قــم» .تــا ایــن زمــان حــوزه علمیــه
قـــم مجموعـــهای از واحدهـــای
حــوزوی را در بــر میگرفــت کــه زیــر
نظــر مراجــع قــرار داشــتند و جــز در
مواقــع بحــران ،انســجام چندانــی
در آن بـــه چشـــم نمیخـــورد.

بوروکراتیزاسـیون در سـالهای

شماره سوم و چهارم

ایـن

رونـدِ

تصاعـدی
ِ
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دوم ،گرچـه شـتاب و عمـق پـروژه

گـری برجسـتهتری در پی گیـری
نقـش متولی
ِ

بوروکراتیزاسـیون حـوزه در سـالهای پـس از

ایـن پـروژه داشـتهاند :اول آیـةاهلل محمد یزدی

انقلاب بهصـورت چشـم گیری افزایـش یافتـه

و دوم آیـةاهلل محمدتقـی مصبـاح یـزدی.

اسـت ،مـرور ایـن تاریخچـه نشـان میدهـد که

آیةاهلل محمد یزدی ،رئیس جامعه مدرسین

نفـس بـه وجود آمـدن آن بـه سـالهای پـس از

حـوزه علمیـه قـم (یعنی مهمتریـن و مؤثرترین

انقلاب محـدود نمیشـود و دالیـل موجـد و

نهاد تشـکیالتی فعلی حوزه علمیه) ،از اعضای

متغیر خواسـت
مقـوم آن نیـز قابلتقلیل به تک
ِ

مهـم مجلـس خبـرگان رهبـری و عضو شـورای

و اراده نظام سیاسـی نیسـت .بهبیان دیگر ،این

نگهبـان قانـون اساسـی اسـت .ذکـر همیـن

پـروژه دارای سـنتی حـدود نودسـاله در حـوزه

موقعیتهـای کلیـدی میتواند نشـان دهد که

اسـت کـه بـه کنش گـران درگیـر در آن امـکان

اهمیـت نظریـات و مطالـب بیانشـده از سـوی

میدهـد بـا دیـد بازتـر و مـرور حافظـه تاریخـی

وی دراینبـاره ،تـا چـه حد حائز اهمیت اسـت.

شـامل تجربیـات موفـق و ناموفـق اجـرای ایـن

آیـةاهلل محمدتقی مصبـاح یزدی ،که مدیر و

پـروژه ،دربـاره پی گیـری یا عـدم پی گیری و نیز
ً
ضمنـا این
عمـق و گسـتره آن تصمیـم بگیرنـد.

بنیانگـذار مؤسسـه مهم آموزشـی و پژوهشـی
امامخمینی  در قم اسـت ،از اعضای پیشـین

«دارای سـنت و تاریخچه بودن» باعث به وجود

تأثیرگـذار مجلـس خبـرگان رهبـری ،عضو مؤثر

ِ
مخالـف
احتمالـی جریانـات موافـق و
آمـدن
ِ

جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم و از اسـتادان

ریشـهدار و دارای شناسـنامه در برابر این پروژه

شـده اسـت کـه بـه نمونههایـی از آن در همین
متـن اشـاره خواهیـم کرد.

ایـن حوزه علمیه می باشـد.
بـا توجـه بـه چنیـن پیشـینهای ،مطالعـه
خـود را بـر روی تحلیـل نظریـات اخیـر ایـن دو
شـخصیت دربـاره لـزوم و ویژگیهـای تحـول

آیـا بـا پـروژه «بوروکراتیزاسـیون» حـوزه
مواجهیـم؟

طـرح ایـن سـؤال ضـروری اسـت کـه آیـا
ِ
تحـوالت ر خداده در حـوزه،
ایـن دسـته از
مفهـوم جامعهشـناختی
مصـداق
میتوانـد
ِ
ِ

«بوروکراتیزاسـیون» باشـد؟ بـا جسـتوجو در
متـون مربـوط بـه موضـوع «تحـول حـوزه» ،بـه

مطلـوب در حـوزه علمیـه متمرکـز کردیـم.

متولیان چه میخواهند؟

ّ
نظریات آیةالله محمد یزدی

اولیـن متـن مـورد بررسـی متنـی اسـت کـه
از آیـةاهلل محمـد یـزدی در دی  1389در نشـریه

خردنامـه همشـهری

بـه چـاپ رسـیده اسـت.

نظـر میرسـد کـه دو چهـره شـاخص در بیسـت

جـدول شـماره  ۱اهـم گزارههای مطر حشـده در

سـال گذشـته (بهخصوص از سـال  1370بهبعد)

ایـن متـن را نشـان میدهـد.
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1

«طـرح بسـیاری از مباحث ،سـرفصلها ،عناویـن و مطالبی که امـروزه در حوزه
وجـود دارد ،ضـرورت خود را از دسـت دادهاند».

لزوم بهروزکردن محتوای دروس حوزه متناسب با
مقتضیات زمانی

2

«تحولی در حوزه صورت گیرد تا از طریق آن ،علوم حوزه کاربردیتر شوند».

لزوم «کاربردی»شدن علوم حوزوی

3

«در یک معنا ،در حال حاضر عنوانی بهنام ’فارغالتحصیل‘ در حوزههای علمیه
وجود ندارد .این یکی از مباحثی است که نظام آموزشی حوزه با آن درگیر است و
میشود از آن بهعنوان یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی حوزه یاد کرد».

اهمیتیافتن مفهوم «هدف نهایی» و عینی
تولـد مفهـوم «فارغالتحصیل» در نظام آموزشـی حوزه
و ارزش مثبت آن و لزوم «فارغ»شـدن از تحصیل

4

«در راسـتای عمـل بـه تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری (مدظلهالعالـی) مبنی بر
ایجـاد تحـول در حوزههـای علمیـه»...

تغییر از باال به پایین
خارجازسلسلهمراتبسنتیحوزوی
برآمده از خواست نظام سیاسی
(یاالاقلبخشیازمحلاشتراکنهادسیاستونهادحوزه)

5

کاربـرد مکـرر واژههـای «شـورای پیشـبرد»« ،آییننامـه»« ،اهـداف»،
«اختیـارات»« ،وظایـف»« ،مسـئولیتها»« ،حقـوق»« ،اساسـنامه حقوقـی»،
«دبیرخانـه»« ،کمیسـیونها»« ،شـفافیت اهـداف» و...

ً
فرایند کامال بوروکراتیک
ً
نهادسازیهای کامال بوروکراتیک

6

«از جمله آسیبهایی که امکان دارد همواره گریبان نهادها و مؤسسات دولتی و
غیردولتی را بگیرد ،مسئله ’تداخل وظایف‘ است .تداخل وظایف گاه در درون یک
نهاد و میان بخشهای مختلف آن و گاه در ارتباطات بیرونی یک نهاد یا نهادهایی
دیگر رخ میدهد».

اشاره ضمنی به ایجاد تداخل وظایف با سایر نهادهای
ً
حوزوی که احتماال میتواند شامل اصطکاک با
نهادهای سنتی حوزه نیز باشد.

7

«برنامهریـزی مبدعانـه و همـراه بـا خالقیـت در پیشـنهاد و تأسـیس نهادهـای
کارآمد« ،»...شـورای پیشـبرد»« ،شـورایعالی»« ،مدیریت حوزه علمیه» و...

اراده به تداوم نهادسازیهای بوروکراتیک جدید

8

«طر حها»« ،کمیسیونها»« ،ابالغ»« ،سیاستگذاری»« ،مصوبه» و...

بـا مطالعـه دقیـق جدول یاد شـده سـه نکته
را میتـوان تشـخیص داد:

ً
فرایند کامال بوروکراتیک

از قرارگرفتـن روحانیـون در نقـش جدیـد
اجتماعـی یعنـی حکمرانـی قلمـداد میکند.

اول ،بهوضـوح میتـوان گرایـش بـه حفظ و

سـوم ،سـخنگفتن از «عـدم وجـود

تقویـت نهادهای بوروکراتیک قبلی و تأسـیس

فار غالتحصیـل» بهمثابه ضعف نظام آموزشـی

نهادهـای جدیـد را بـرای رسـیدن بـه اهـداف

آموزشـی
حـوزه ،نقطـه عطفی در تاریخچه نظام
ِ

تر»شدن
دوم ،اشاره به مسئله لزوم «کاربردی
ِ

میشـود؛ چراکـه بسـیاری از اندیشـمندان تـا

مدنظـر در حـوزه مشـاهده کـرد.
دروس حـوزوی میتوانـد مؤید فرضیهای باشـد

بیـش از هزارسـاله حوزههـای علمیه محسـوب
همین سـی سـال قبل ،همین مسـئله را نقطه

کـه یکـی از دالیـل تولـد و تـداوم ایـن پـروژه را

ِ
قـوت نظام آموزشـی حـوزوی در برابر نظامهای

کادرسـازی برای حاکمیت دینی و نشئتگرفته

آموزشـی جدیـد میدانسـتند؛ گزارههایـی کـه
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بـر تـداوم الیاالبـد مسـیر علـم و دانشآمـوزی

شـده اسـت .اینـک تمامـی سـاختار آموزشـی

بهعنـوان یـک فضیلـت و برتـری اخالقی تأکید

کشـور ،مملـو از نمادهـای چنیـن مفاهیمـی

داشـتهاند .امـا در نقطـه مقابـل ،نظام آموزشـی

اسـت؛ نمادهایی که حصارهای نمادین میدان

مدرن اسـت کـه با زمان مندکـردن ،مقطعبندی

آکادمـی را درنوردیدهانـد و ضمـن ورود بـه

و اسـتانداردیزهکردن تحصیلات ،فراینـد آن را

عرصـه عمومـی ،باعـث تسـلط «صنعـت کنکور

بهماننـد بسـیاری دیگر از محصـوالت مدرنیته،

و آموزش» بر سـاختار آموزشـی کشـور شـدهاند.

«پیشبینیپذیـر» و «کوتـاه» میخواهـد .بـه

این در حالی است که نظام آموزشی حوزوی

نظـر میرسـد کـه در تفکـر مـدرن مفاهیمـی

کـه بهلحـاظ فـرم ،محتـوا ،سـنت و اهـداف بـا

چـون تأمـل ،مداقـه ،آرامـش ،فعالیتهـای

نظـام آموزشـی غربی متفاوت بـود ،ارزشهایی

پیشبینیناپذیـر عمرانـه و دیـد کلگرایانـه

متفـاوت را نیـز در میـدان خود تشـویق میکرد؛

بـه حاشـیه رانـده میشـود و مفاهیمـی چـون

ارزشهایـی چـون کیفیت ،گمنامـی ،آرامش و

«پیشبینیپذیـری»« ،سـرعت»« ،افزایـش

طمأنینـه ،عمـل بـه وظیفـه و تکلیـف ،پرهیز از

کمیّ ت» و «تخصصیشـدن» تا حد امکان مورد
ً
دقیقا همیـن مفاهیم در
توجـه قـرار میگیـرد.

تعجیـل ،لـزوم تأمـل و مراقبـه و مانند آن.

ّ
نظریات آیةالله محمدتقی مصباح یزدی

مـدل تحصیلات آکادمیـک غربـی (بهخصوص

در جدول زیر ،نتایج تجزیهوتحلیل بخشی از

از نـوع آنگلوساکسـونی) جـا افتـاده و در قالـب

نظریـات آیـةاهلل مصباح یزدی قابلدست  رسـی

سیسـتم آموزشـی (شبه)مدرن به ایران نیز وارد

است.

ّ
جدول شماره  :۲خالصهای از گزارههای مدنظر آیةالله مصباح یزدی در طرح تحول حوزه
منبع متن بررسیشده :مجله خردنامه همشهری ،دی  ،1389ویژهنامه طرح تحول حوزه

ردیف

گزاره طر حشده

مفهوم برداشتشده

1

«[حـوزه] بهتدریـج میتوانـد بزرگانـی چـون
شـیخ انصـاری ،عالمـه طباطبایـی و اسـتاد مطهـری
رحمهماللـه را تربیـت کنـد».

هـدف غایـی و نیتمنـد طـرح :تربیت اندیشـمندانی
چون شـیخ انصـاری ،عالمه طباطبایی ،اسـتاد مطهری

2

«...جملـه بایـد در برنامههـای درسـی و تحقیقاتـی
تجدیدنظرهایـی انجـام گیرد».

گسـتره پروژه :بسـیار وسیع و عمیق شامل ابعاد متعدد
ّ
کمی و کیفی و در برنامههای درسـی ،پژوهشـی و...
(چـون از کلمـه «از جمله» اسـتفاده کردهاند ،نشـان
میدهـد کـه ایـن تنها بخشـی از کلیت پروژه اسـت).

3

«[ ]...تـا بتواننـد بهعنـوان یـک روحانـی بـه ایفـای
نقـش خـود بپردازند».

یـک هدف طـرح :آمادهکـردن طالب بـرای «ایفای
نقش »
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6

«در ایـن طـرح علاوه بـر این کـه در تمـام رشـتهها
دوره اول و دوم فقه و اصول گنجانده شـده ،در پنج
سـال دوم رشـته خاص فقاهت بهعنوان یکی از سـه
رشـته اصلی مشخص شـده است».

کـردن هرچـه بیشـتر رشـتههای
اراده بـه تخصصی
ِ
حو زو ی

۷

همان

خار جکـردن گرایـش فقـه و اصول از جایـگاه ممتاز
مهمتریـن رشـته علمی حـوزه و تبدیـل آن به «یکی»
از رشـتههای مهم

۸

«در این پنجساله متون درسی تدریس میشود».

تولـد مفهـوم «کتـاب درسـی» در حـوزه و
پررنگترشـدن کارکـرد آن در نظـام آموزشـی حوزه
بهجـای مطالعـه کتابهـای کالسـیک و اصلـی

۹

«متونـی کـه بـر اسـاس اصـول تعلیـم و تربیـت و با
توجـه بـه روشهـای پیشـرفته و بـا اولویـتدادن به
مسـائل مـورد نیـاز در جامعـه نگاشـته میشـود».

واردشـدن متغیرهایـی بهجز متغیر علمـی و محتوایی
در فراینـد تدویـن کتابهـای درسـی ،ماننـد اصول
تعلیـم و تربیت و مسـائل اجتماعی

۱۰

همان

پذیـرش «پیشـرفتهنبودن» نسـبی وضعیـت فعلـی
روش آمـوزش حـوزوی

۱۱

«در این برنامه فقها عالوه بر مهارت در رشته
تخصصی خودشان ،با مبانی علوم انسانی ،علوم
تجربی و ریاضی مربوط آشنا میشوند که تأثیر مهمی
در تعمیق و توسعه فقه خواهد داشت .گذشته از این،
در مسائل فقهی آگاهیهای خاصی از علوم تجربی،
بهخصوص برای موضو عشناسی در مسائل اجتماعی
و اطالع از علوم مربوط اعم از علوم تجربی و علوم
اجتماعی ضرورت دارد».

یـک تناقـض در اهـداف :از یـک طرف تلاش برای
تخصصیکـردن و از یـک طـرف دغدغـه آموختـن
حوزههایـی فـراوان ،جدیـد و ناهمگـون

۱۲

«البتـه در گذشـته ،برخـی علـوم ماننـد طـب و
هیئـت و ریاضیـات در حوزههـا تدریـس میشـده
و در ابوابـی از فقـه بـرای تشـخیص موضوعات مورد
اسـتفاده قـرار میگرفتـه اسـت».

نشـاندادن عکسالعمـل ضمنـی بـه فراینـد جهانی
تخصصیشـدن و کاهـش تعـداد نقشهـای نهـاد
دیـن و تلاش بـرای بازگردانـدن آنها

۱۳

«ولـی بـا اینهمـه مـا اکنـون در وضعیتـی هسـتیم
کـه نمیتوانیـم پاسـخگوی همـه نیازهـای بشـریت
باشـیم».

یک هدف غایی :پاسخگویی به همه نیازهای بشریت
نوعی واکنش به فرایند جهانی تخصصیشدن و
کاهش تعداد نقشهای اجتماعی دین

شماره سوم و چهارم

5

«تکمیـل ایـن طـرح نیـاز بـه تشـکیل شـورای
برنامهریـزی و نظـارت دارد».

تمایل به نهادسازیهای بوروکراتیک بیشتر
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4

«بـر اسـاس ایـن طـرح ،دوران تحصیل طلاب طی
پانـزده سـال زمانبنـدی شـده اسـت .ایـن پانزده
ً
سـال بـه سـه دوره عمومـی ،نیمهتخصصـی و کامال
تخصصـی تقسـیم میشـود؛ هریـک از دورههـای
فـوق پنـج سـال زمـان میبـرد».

دغدغه زمان مندی ،استانداردیزهکردن،
پیشبینیپذیرنمودن
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۱۴

«روحانیـت بایـد از نظـر ّ
کمیت نیز رشـد قابلتوجهی
داشـته باشـد تـا بتوانـد نیازهـای داخلـی کشـور را
تأمین کند و سـپس به ترویج اسلام در سراسـر عالم
بپردازد».

ّ
«کمیت
توجه خاص به مقوله افزایش
فارغالتحصیالن» حوزوی

۱۵

«در ایـن زمـان بهاقتضـای فزونشـدن مسـئولیت
روحانیـت ،بایـد نظـام آموزشـی حـوزه متناسـب با
زمـان باشـد و بـه مشـکالت ،بیشـتر توجه شـود».

اشـاره بـه یـک دلیل مهم انجـام این پـروژه :افزایش
نقشهـای اجتماعـی نهـاد روحانیـت پـس از وقـوع
ا نقال ب

۱۶

«موانـع تحقق تحـول در حوزههای علمیه چیسـت؟
تعـدد مراکـزی کـه کموبیـش در تصمیمگیریهای
روحانیـت مؤثرنـد ،یکـی از مشـکالت حوزه اسـت
کـه مانـع از اتخـاذ خطمشـی و تصمیمـی واحد برای
تمـام نظـام حوزه میشـود».

تعـارض اجـرای پـروژه بوروکراتیزاسـیون حـوزه بـا
هـای شـیعه و تلاش
ماهیـت سـنتی و
متکثـر حوزه ِ
ِ
بـرای یکدسـتکردن مراکـز تصمیمگیـری:
از معرفهای مهم بوروکراتیزاسیون

۱۷

«زمانـی کـه بـرای آموختـن دروس در حـوزه صرف
میشـود بیـش از حد معقول اسـت و میتـوان همین
معلومـات را بـا صرف وقـت کمتر به دسـت آورد».

۱۸

همان

۱۹

«بهطـور کلـی میتـوان هـر علمـی را بـا پیمـودن
راههـای کوتاهتـر و بهنحـو بهتـر آموخـت».

۲۰

«اینگونـه نیسـت کـه راه تحصیـل علـوم حـوزوی
نیـز منحصـر به آموختـن کتابهای امثلـه ،انموذج،
سـیوطی و مغنـی باشـد و پـس از صـرف چهار سـال
عمـر ،طلبـه نتوانـد یـک مقالـه عربـی بنویسـد یـا
بهعربـی سـخن بگویـد یـا حتـی یـک صفحـه عربی
را بیغلـط بخوانـد و بهخوبـی ترجمـه کنـد».

اشاره به مسئله ناکارایی روشهای آموزشی نظام
سنتی حوزوی در زمینهای چون آموزش زبان عربی

۲۱

«امکانـات روحانیـت در زمـان حاضر بسـیار اسـت
و زمینـه فعالیـت کافـی نیـز وجـود دارد .مهمتریـن
نیـاز حـوزه ،طـرح و برنامه و کار اسـت».

بیـان مسـئله وفـور امکانـات بهعنوان یکـی از دالیل
تشـدید پی گیری پـروژه بوروکراتیزاسـیون حوزه

۲۲

«روش معمـول در حوزههـا موجـب اتلاف عمـر
طلاب میشـود و بـهازای آن نتیجـه مطلـوب بـه
دسـت نمیآیـد».

۲۳

«بایـد آنقـدر مجتهـد تربیـت شـود کـه در هـر
دادگاه قاضـی مجتهـد قضـاوت کنـد .گرچـه کار
فقهـا فقـط در ایـن یک مـورد خالصه نمیشـود و در
ابعـاد دیگـر نیـز بایـد کار شـود».

اشـاره مسـتقیم و مصداقی به تأثیـر افزایش نقشهای
اجتماعـی روحانیـت پـس از انقلاب در سـرعت و
شـدت دادن بـه پـروژه بوروکراتیزهکـردن حـوزه

۲۴

«بنابرایـن بایـد دایـره فقاهـت در حوزههـای علمیه
ً
ّ ً
کمـا و کیفـا تـا حـدی توسـعه پیـدا کنـد کـه بتواند
پاسـخگوی نیـاز زندگی بشـر در همه ابعاد باشـد».

یک هدف غایی:
«پاسخگویی به نیازهای زندگی بشر در همه ابعاد»
در مسیر معکوس و در واکنش به جریان
تاریخی تخصصیشدن
جهانشمول و
ِ

ً
بـرآورد کاملا عقالنـی اهـداف در کوتاهمـدت و
میا نمـدت:
از معرفهای مهم بوروکراتیزاسیون
دغدغـه شـدید مسـئله زمـان و بـه دسـت آوردن
بهتریـن نتیجـه در عیـن صرف کمتریـن زمان ممکن
دغدغـه یافتـن راههـای میان ُبر و پیمودن مسـیرهای

کوتاهتـر

ّ
«کمیت» و «زمان»
دغدغه جدی

همانطـــور کـــه از گزارههای
طر حشـــده در جـــدول یـــاد
شـــده پیداســـت ،متن مملو از
نـــکات قابلتوجه بـــرای فهم
پـــروژه بوروکراتیزهکردن نظام
آموزشـــی حوزه است:
نکتـه نخسـت این کـه آیةاهلل
مصبـاح از ایـن عبارت اسـتفاده

سوم ،ایشان از «پیشرفتهکردن
روشهـای آموزشـی حـوزه»
صحبـت میکننـد؛ سـؤال ایـن
اسـت کـه ایـن تلاش بـرای
«پیشـرفتهکردن» ،پیشفـرض
ناگفتـهای دارد و آن ،احسـاس
پیشـرفتهنبودن ایـن سیسـتم

کردهانـد کـه «ایـن طـرح توانایـی ایفـای نقش

احسـاس ناگفتـه امـا موجـود ،در
اسـت .ایـن
ِ

را بـه طلبـه میدهـد» .سـؤال این جاسـت کـه

مقایسـه با چه سیسـتم دیگر آموزشـی به وجود

آیـا طلاب تا پیـش از اجرای این طـرح توانایی

آمده اسـت؟ چه سیسـتم آموزشـی دیگری جز

اجرای این نقش را نداشـتهاند؟ قر نهاسـت که

سیسـتم مـدل غربـی و نمونههای ایرانیاش در

طلاب در همیـن نظام آموزشـی سـنتی تعلیم

عالـی داخـل
دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش
ِ

دیدهانـد ،جامعهپذیـر شـدهاند و به ایفای نقش
ً
طبعـا منظور ایشـان نیز این
خـود پرداختهانـد.

و خـارج بـرای انجـام این مقایسـه وجـود دارد؟

اگـر حـوزه نجـف بهعنـوان ُ
کفو حـوزه قم مدنظر

مسـئله نبوده است .پس نتیجهگیری احتمالی

اسـت ،کـه آن حـوزه از سیسـتمی سـنتیتر از

دوم مطـرح میشـود :بـه احتمـال از دیـد وی

حـوزه قـم و پایبندتر به سـنت آمـوزش حوزوی

و سـایر کنش گـران پی گیـر ایـن طـرح ،تغییـر

برخـوردار اسـت .پـس اگـر ایـن مقایسـه و

«شـرایط» اسـت کـه لـزوم تغییـر نقـش طالب
را مطـرح و الزامـی کـرده اسـت .اما این شـرایط

ِ
نسـبی برآمده از آن ناشـی
محرومیت
احسـاس
ِ
از مقایسـه با سیسـتم آموزش غربی اسـت (که

جدیـد چیسـت؟ پاسـخ ایـن پرسـش هرچه که

معرفهایـی چـون اسـتفاده از کتـاب درسـی،

باشـد ،تـا این جـا بـر ایـن نکتـه صحّ ه گذاشـته

حضوروغیـاب ،نمره ،سـطحبندی ،مدرکدهی،

شـده کـه خـودِ متولیـان طـرح ،ایـن تغییـر در

جزوهخوانـی ،امتحـان کتبـی و دههـا نمونـه

لـزوم پیشبـردن ایـن
شـرایط را یکـی از دالیـل
ِ

دیگـر ایـن برداشـت را تأییـد میکننـد) ،آیـا

پـروژه میداننـد.

خطـر جدی «دانشگاهیشـدن» ،حـوزه را تهدید

دوم ،بهدفعـــات در توصیـــف پروژه مدنظر

نمیکنـد؟ آیـا ایـن همـان نکتـهای نیسـت که

آیـــةاهلل مصباح یـــزدی نیـــز (بهمانند آیةاهلل

بـزرگان و مراجـع حـوزه از مدتهـا قبـل و بر اثر

محمد یزدی) مفاهیمی چون «استانداردیزه»،

اجـرای ایـن پروژه ،نسـبت به آن احسـاس خطر

کـــردن
«زمان منـــد» و «قابلپیشبینـــی»
ِ

کردهانـد و درمـورد آن هشـدار دادهانـد؟
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عمیق ،چیســـتی و خصوصیات

آیـا خطـر جـدی «دانشـگاهی
شـدن» ،حوزه را تهدید نمیکند؟
آیـا ایـن همـان نکتهای نیسـت که
بـزرگان و مراجـع حـوزه از مدتهـا
قبـل و بـر اثـر اجـرای ایـن پـروژه،
نسـبت بـه آن احسـاس خطـر
کردهانـد و درمـورد آن هشـدار
دادهانـد؟

شـــده است.
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تحصیـــات حـــوزوی مطرح
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سـاختی» مینامد و مینویسـد:

چهـارم ،نوعـی تناقـض در
ماهیـت

اهـداف

بیانشـده

احسـاس میشـود؛ از یکسـو
دغدغـه جـدی بـرای کاهـش
مدتزمـان تحصیـل طلاب و
محدودکـردن آن ابـراز میشـود
و از سـوی دیگـر ،لـزوم مطالعـه
و آشـنایی بـا حوزههایـی جدیـد
و متعـدد ،از علـوم انسـانی و
اجتماعـی گرفتـه تـا ریاضـی
طـرح

میشـود.

از

در رأس حا کمیــت قرارگرفتــن
روحانیــون ،نقشهــای اجتماعی
متعــدد و جدیــدی بــر عهــده آنــان
گذاشــته شــد کــه تــا پیــش از
ایــن توســط غیرروحانیــون ایفــا
میگشــت .ایــن مســئله ،یعنــی
افزایــش چشــم  گیر نقشهــای
اجتماعــی روحانیــت ،برخــاف
مســیر ســدههای اخیــر در ســطح
جهــان بــوده اســت

سـویی

«تمایزیابـی سـاختی فراینـدی
اسـت کـه دیـن را از جایـگاه
بالمنـازع خویـش در اجتمـاع
تنـزل داده و از مسـئولیت
سـنگین

ایفـای

نقشهـای

متنـوع در عرصههـای گوناگـون
و پذیرفتـن کارکردهـای متعـدد
در امـور مختلـف وامیرهانـد»
(شـجاعیزند .)1379 ،وی ایـن
فراینـد را بهعنـوان مرحلـهای از

تخصصیکـردن دروس حـوزوی در سـطوح

نهـادی» دیـن در جامعـه
مراحـل «عرفیشـدن
ِ

مختلـف از هـم تفکیـک میشـوند و از سـویی

اگر این توصیف را بپذیریم ،آن گاه ما در ایران

غیرحوزوی
نیاز به داشـتن دانش در رشـتههای
ِ

بـا یـک فرایند معکـوس مواجهیم کـه میتوان

مختلـف دنبـال میشـود و گرایشهـای

پیشگفتـه مطـرح میگـردد.

مـدرن در نظـر میگیـرد.

آن را «قدسیشـدن نهـادی» نـام گذاشـت.

پنجـم ،بایـد بـه ایـن مسـئله دقـت کـرد کـه

در ایـن شـرایط اسـتثنایی ،طبیعـی اسـت کـه

ایران
در یـک مقیـاس جهانـی ،شـرایط جامعـه
ِ

واکنشهایی چون تمایل پاسـخگویی به تمام

پـس از انقلاب اسـتثنایی اسـت؛ چراکـه بـا

نیازهای بشری در تمام ابعاد ،در بخشی از نهاد

در رأس حاکمیـت قرارگرفتـن روحانیـون،

حـوزوی کـه در حاکمیـت حضـور یافتـه ،دیـده

نقشهـای اجتماعـی متعدد و جدیدی بر عهده

شـود .با چنین زمینهای ،این قشـر از روحانیت

آنـان گذاشـته شـد کـه تـا پیـش از ایـن توسـط

تمایل بسـیار زیـادی دارد نظام آموزش حوزوی

غیرروحانیـون ایفـا میگشـت .ایـن مسـئله،

را بهگونـهای شـکل دهـد کـه بـا کمیّ ـت هرچـه

یعنـی افزایش چشـم  گیر نقشهـای اجتماعی

بیشـتر و در زمـان هرچـه کوتاهتـر ،نیروهایی را

روحانیـت ،برخلاف مسـیر سـدههای اخیـر در
سـطح جهان بوده اسـت که در آن ،کارویژههای

فـراوان
بـرای بـه عهـده گرفتـن ایـن نقشهای
ِ

خالیمانـده تربیـت کند .بـرای تحقق این هدف

نهاد دین مدام توسـط سـایر نهادهای اجتماعی

چـه ابزاری از بوروکراسـی کاراتر اسـت؟

بر عهده گرفته شـده و روزبهروز از آنها کاسـته
شـده است.
شـجاعیزند ایـن فراینـد را «تمایزیابـی

ششـم ،پررنگشـدن مفهومـی اسـت کـه
شـاید بتـوان آن را «کمیّ تگرایـی» نامید .توجه
خـاص بـه موضـوع کمیّ ـت در ابعـاد مختلفـی

سـالهای اشـتغال بـه تحصیـل ،تعداد بیشـتر

در این بـاره باشـند و یـا سـایر مراکـز تأثیرگذار با

حوزههـای مطالعاتـی (در برابـر عمقیافتـن در

نظریـات آنـان همراهـی کنند.

یـک حـوزه خـاص) ،بهکارگیـری نمـره بهعنوان
همـه نشـاندهنده توجـه بـه ایـن مفهومانـد.

ا ست ؟

مفهومـی کـه خود ،زیرمجموعـه مفهومی عامتر

در ایـن قسـمت تلاش میشـود میـان

اسـت« :سـنجش و اندازهگیـری» .مفهومـی که

گزارههـای استخراجشـده از متـون یاد شـده و

سـنتی غیربوروکراتیک حوزه
در نظام آموزشـی
ِ

مؤلفههـای تعریـف مفهـوم بوروکراتیزاسـیون

جـای خـود را در سلسـلهمراتب اولویت و توجه،
بـه متغیـر «کیفیت» مـیداد.
هفتـم ،ابـراز تمایـل شـدید آیـتاهلل مصباح

وبـری جامعهشـناختی ،مقایسـهای
در سـنت
ِ

انجـام شـود تـا مشـخص گـردد تـا چه حـد این
دو بـر هـم منطبـق هسـتند.

بـه تمرکـز مراکـز تصمیمگیـری در نظـام
آموزشـی حـوزه اسـت .بهطوری کـه دیدیم ،وی

نشانه اول

تحقـق گـزاره «انتظـام امور از طریـق احکام،

از مسـئله تکثـر مراکـز تصمیمگیـری و بـروز

قوانین و مقررات اجرایی» در مطالب بیانشـده

اختالفـات و اصطکاکهـای احتمالـی بهعنوان

از طـرف متولیـان طـرح ،بسـیار واضـح اسـت.

یکـی از مشـکالت حـوزه و موانـع تحقـق پـروژه

تکـرار فـراوان واژههایـی چـون «آییننامـه»،

بوروکراتیزاسـیون (طـرح تحـول حـوزه) یـاد

«ابالغیه»« ،دسـتورالعمل» و مانند آنها در دو

میکند .این مسـئله از یکسـو زمانی معنادارتر

متـن مـورد بررسـی بهصورت واضـح تحقق این

میشـود که به عمق و گسـتره تکثر قوا در دوره

شـرط را اثبـات میکنـد.

پـس از مرجعیـت آیةاهلل بروجـردی توجه کنیم
و در قسـمت مقاومتهـا در برابـر ایـن پـروژه

نشانه دوم

گـزاره «فعالیتهـای منظم الزم برای مقاصد

نیـز مشـاهده کنیـم کـه بسـیاری از ایـن مراکز

سـاختاری» و «تابـع دیوانسـاالری» بهصـورت

تصمیمگیری و تأثیرگذاری ،با چنین روندی با

وظایـف رسـمی و بهشـیوهای ثابـت ،دومیـن

درجههـای گوناگـون مخالفـت دارند و مخالفت

معـرف پدیـده بوروکراسـی از منظـر وبـری بود.

خـود را بـا ابزارهـای مختلـف ابـراز و اعمـال

بـا دقتـی نهچنـدان زیـاد در متـون یاد شـده

میکننـد .طبیعـی اسـت که در چنین شـرایطی

مشـخص میشـود کـه با اصرار بـر مواردی چون

متولیـان طـرح علیرغم دراختیارداشـتن منابع

نهادسـاز یهای فراوان ،تشـکیل کمیسـیونها

قـدرت برونحـوزوی و بخشـی از سـرمایههای

و کارگروههـا و ماننـد آن ،گـزاره تعیین وظایف

میـدان حـوزه ،بـا توجـه بـه ایـن مقاومتهـا

بهصـورت رسـمی و منظـم محقـق شـده اسـت.

تابستان و پاییز 1397

ملاک ارزشـیابی و مـواردی ماننـد آن ،همـه و

آیـا آنچـه میخواهند «بوروکراتیزاسـیون»

شماره سوم و چهارم

چـون تعـداد طلاب فار غالتحصیـل ،مقـدار

ترجیـح دهنـد کـه تنهـا مرجـع تصمیمگیرنـده
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نشانه سوم

دو موضـوع جداگانـه امـا مرتبـط بـا هم اسـت؛

ً
تقریبـا در تمامـی متـون مـورد بررسـی،

«درنظرگرفتـن مقـررات و پیشبینیهـای

اسـتفاده از ابزارهـای گزینـش علمـی بـا

روش منـد بـرای انجـام منظم و مـداوم وظایف

بیانهـای متفاوت تصریح شـده بود؛ گزینشـی

کنش گـران» و «پذیرفتـن کنش گـران بهعنوان

کـه نـه از سـوی مراکـز متعـدد تصمیمگیرنـده،

عضـو بـا لحاظکـردن صالحیتهـای عمومـی

کـه بهصورتـی متمرکـز ،واحـد و ثابـت اعمـال

بـرای خدمـت».

میشـد .برگـزاری امتحانـات کتبـی بهصـورت

بخـش اول بهوضـوح بـا نـگارش مرتـب

همگانـی و تصحیـح اوراق امتحانـی بهصـورت

قوانیـن و مقـررات تـا جزئیتریـن بخشهـای

متمرکـز ،یکـی از نمودهـای روشـن اعمـال این

نظـام آموزشـی حـوزه و نیـز انجـام جزئیتریـن

شـیوه نظارتـی اسـت .از دیگر ابزارهـای نظارتی

پیشبینیهـا بـرای فعالیتهـای آنـان محقـق

در پـروژه بوروکراتیزاسـیون حـوزه ،تأسـیس

شده است .بخش دوم نیز با برگزاری کنکورهای

معاونـت «آمـار و بررسـی» در حوزههـای علمیه

سـاالنه و قضـاوت دربـاره صالحیتهای علمی

بـود کـه مسـئولیت نظـارت بـر رونـد گزینـش،

و پـس از آن انجـام مصاحبههـای عقیدتـی و

پایـش عملکـرد اخالقـی و اجتماعـی طلاب و

سیاسـی توسـط دوایـر گزینش حـوزه بهصورت

اعمـال تنبیهـات احتمالـی الزم را بر عهده دارد.

جـدی عملیاتی شـده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه در نظـام سـنتی حـوزه

ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق نظر بسـیاری

چنیـن موضوعـات و مسـائلی بهصورتـی عرفی

از مورخـان ،یکـی از ویژگیهـای بـارز نظـام

بـا نظـارت عام خودِ اهالی حوزه و تحت اشـراف

آمـوزش سـنتی حـوزه ،آسـانبودن ورود به این

عـام مراجـع ،اسـتادان و مجتهدیـن حلوفصل

نهـاد و نبـود مقدمـات دسـتوپاگیری چـون

میشـد .این تغییر نشـانگر تحقق واضح شـرط

آزمونهـای ورودی یـا مصاحبههـای گزینشـی

سـوم وبر در تعریف مفهوم بوروکراسـی  -یعنی

و بـه یـک تعبیـر سیاسـت «درهای بـاز» بهروی
مشـتاقان فراگیـری علـوم دینی

«تقسـیم وظیفـه اختیـار صـدور
فرمانهـای

الزم

بهصورتـی

پایـدار و بـا اسـتفاده از قوانیـن،
با اسـتفاده از ابزارهای سـرکوب،
خـواه روانـی و خواه فیزیکی و در
انحصاری مقام رسـمی»
اختیـار
ِ
 -در نظـام آموزشـی حوزه اسـت.

نشانه چهارم

چهارمیـن شـرط ،مربـوط بـه

از دیگــر ابزارهــای نظارتــی در
پــروژه بوروکراتیزاســیون حــوزه،
تأســیس معاونــت «آمــار و
بررســی» در حوزههــای علمیــه
بــود کــه مســئولیت نظــارت بــر
رونــد گزینــش ،پایــش عملکــرد
اخالقــی و اجتماعــی طــاب و
اعمــال تنبیهــات احتمالــی الزم را
بــر عهــده دارد.

بوده اسـت.

نشانه پنجم
معـرف

بوروکراتیـک

بعـدی
از

سیسـتم
دیـد

وبـر،

تحقـق «نظامـی مبتنـی بـر
سلسـلهمراتب اداری بـا سـطوح
مختلـف اقتـدار» بـود .گرچـه
نظـام آموزشـی سـنتی حـوزه

خـود دارای انتظامی شـگفتآور
و سلسـلهمراتبی محکـم بـوده،
این سلسـلهمراتب ویژگی اداری
و رسـمی نداشـته اسـت بلکـه
غیربوروکراتیک اعمال میشـده
سـطح باالتـر
طلاب هـر
اسـت.
ِ
ِ
نسـبت بـه سـطوح پایینتـر از

خـود دارای نوعـی اقتدار بودهاند
و حتـی تعلیـم برخـی دروس را
برای طالب کمسـابقهتر بر عهده

میگرفتهانـد؛ اسـتادان نسـبت بـه سابقهشـان

سراسـر کشـور )1376 ،کـه ایـن
حجـم از کارکنـان مزدبگیـر ،خود
تـا حـدی بوروکراتیزهشـدن یـک
مجموعـه سـنتی را بـه تصویـر
میکشـد .

نشانه ششم

جدایی فعالیتهای اداری

از

حوزه

زندگی

خصوصی

کنش گران است و نماد آن تمایز
حوزه اداری از خصوصی است.

بهصـورت عرفـی دارای منزلتـی متفـاوت بـوده

این شرط بهصورت بارزی در حوزه محقق

و در نهایـت مراجـع تقلیـد در باالتریـن نقطـه

شده است؛ چراکه تا پیش از آغاز پروژه

هـرم اقتدار ایسـتاده بودند .این سلسـلهمراتب

بوروکراتیزاسیون حوزه ،مدیریت این مجموعه

مراتب «قـدرت» کـه سلسـلهمراتب
نـه سلسـله
ِ

بهصورتی متکثر و در «بیوت» مراجع صورت

«اقتـدار» بـوده اسـت؛ چراکـه در تعریف وبری،
توانایـی اعمـال اراده بر دیگری
اقتـدار گونـهای
ِ
اسـت که از سـوی زیردسـت دارای مشـروعیت

میگرفت .حتی بهصورت فیزیکی ،در بسیاری
ِ
بیت یک مرجع در همسایگی محل
اوقات
سکونت او قرار داشت .اما بهمرور و بهخصوص

و مقبولیـت باشـد .بـه ایـن معنا سلسـلهمراتب

پس از اجرای جدی پروژه بوروکراتیزهکردن

جدیـد مدیریـت حـوزه بیشـتر هرمـی از «قدرت

حوزه ،این جدایی چه در بخش فیزیکی و چه

اداری-قانونـی» اسـت تـا «سلسـلهمراتبی

بهلحاظ مدیریتی اتفاق افتاد و مراکز مدیریتی و

سـنتی» .این گزاره نیز مصداق شـروطی اسـت

اداری حوزه از بیوت علما مستقل شدهاند .حتی

کـه وبـر بـرای بوروکراتیکخوانـدن یـک تحول

بهلحاظ مالی نیز وابستگی این مراکز مدیریتی

بیـان کـرده اسـت« :نظامـی مبتنـی بـر روابـط

به مبالغ اعطایی از سوی علما بهصورت منطقی

ِ
ادارات پایینتر
فرادستی و فرودستی که در آن،

کاهش یافته و حاکمیت مبالغی را هرساله در

زیرنظر ادارات باالتر هسـتند ».جالب این اسـت

بودجه عمومی کشور برای هزینههای اداره این

کـه آمارهـای رسـمی نشـان میدهـد در سـال

سیستم اختصاص میدهد.
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نشانه هفتم

نفـر کارمنـد حقوقبگیر تماموقـت و نیمهوقت

دیوانسـاالری ماهیتـی «عقالنـی» دارد ،بـه
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بهصـورت عرفـی ،درونیشـده و

در نهایت مراجع تقلید در
باالتریننقطههرماقتدارایستاده
بودند .این سلسلهمراتب نه
مراتب «قدرت» که
سلسله ِ
سلسلهمراتب «اقتدار» بوده
است؛ چرا که در تعریف وبری،
توانایی اعمال
اقتدار گونهای
ِ
اراده بر دیگری است که از سوی
زیردست دارای مشروعیت و
مقبولیتباشد.

آمارگیـری از حوزههـای علمیـه

شماره سوم و چهارم

بودهانـد (نـک :نتایـج طـرح
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ایـن معنـا کـه قوانیـن و وسـایل و اهـداف و

تصویـر بـا تصویـر طلبـه ایدئال نظام سـنتی که

واقعگرایـی بـر آن حاکـم اسـت.

هیـچگاه «فار غالتحصیل» نمیشـد و بهصورت

بـا مطالعـه بخشهـای برگزیـده از متـون

عمرانـه در حـال تحصیـل ،تدریـس ،مطالعـه و

متولیـان حـوزوی ،مـواردی چـون توجه شـدید

پژوهـش علمـی بـود متفاوت اسـت.

بـه پررنگکـردن مفاهیمـی چـون زمان منـدی،

نشانه نهم :تأکید بر انجام امتحانات تخصصی

جسـتوجوی نزدیکتریـن و عقالنیتریـن راه

تا پیش از دوران مرجعیت آیةاهلل بروجردی،
ً
تقریبا جایی در نظام آموزشـی
امتحانات کتبی

پیشبینیپذیـری ،صرفهجویی در زمان و توان،
بـرای رسـیدن بـه هدف و ماننـد آنها بهوضوح

حـوزه نداشـته اسـت .در دوره مرجعیـت آیةاهلل

مشـخص است.

بروجـردی ،بـا تصمیم به سـاماندهی وضعیت

نشـانه هشـتم :دوگانـه «انسـان فرهیخته» /
«انسان متخصص»

سـطح اما بهصـورت محدود صـورت میگرفت.

ماکـس وبـر 1معتقـد اسـت ،در پـس همـه

در سـالهای بعـد ،این امتحانـات تنها در پایان

مباحثـی که اکنون درباره مبانی نظام آموزشـی

دوره مقدمـات و بـرای ورود بـه دوره سـطح و در

شاهد هستیم ،مبارزه سنخ «انسان متخصص»

مدارسـی مشـخص برگزار میشد.

شهریههای طالب ،نوعی امتحان کتبی تعیین

بـا سـنخ قدیمیتـر «انسـان فرهیختـه» دیـده
میشـود .ایـن مبـارزه را دیوانساالرشـدن

تداوم
اصلی
بهبیان دیگر ،تا این دوره مالک
ِ
ِ

حضور در سطوح باالتر حوزه ،ارزیابی خود فرد

گسـترش همه مناسـبات
گریزناپذیـر و در حـال
ِ

از میزان آمادگی علمی ،آموختهها و سطح

عمومـی و خصوصـی قـدرت و اهمیـت فزاینده

علمیاش بود .وضعیتی که نوعی توجه جدی

تخصـص و دانـش تخصصی پدید آورده اسـت.

به فردیت طالب ،اعتماد سیستم به ارزیابی

ایـن مسـئله یکـی از نقـاط متمایزکننـده

خود آنان از خویشتن و تکیه بر سازوکار کنترل

نظام آموزشـی سـنتی حوزه و نظامی اسـت که
متولیـان پـروژه بوروکراتیزهکردن حـوزه تصویر

درونی را به ذهن متبادر میکند.
شـکل
امـا امـروزه نوعـی گزینـش کنکور ی
ِ

پـس تصویـری کـه آنـان از طلبـه
میکننـد .در ِ

تـودهای ،بـدون توجـه بـه فردیـت کنش گـران،

ایدئـال «فار غالتحصیـل» از این نظام آموزشـی

در حـوزه در حـال اجراسـت.

ارائـه میکننـد ،نوعـی طلبـه متخصـص در
رشـتهای خاص دیده میشـود که بهسرعت و در

نشانه دهم :گواهینامههای تحصیلی

در سیســـتم ســـنتی حـــوزوی ،تنهـــا

مدتزمانی کوتاهتر از طلبه سنتی تحصیالتش

گواهینامـــه معتبـــر و مطـــرح مکتـــوب،

را بـه «اتمـام» میرسـاند و وارد عرصـه جامعـه

جـــواز اجتهـــاد بـــود امـــا هرچـــه از اجـــرای

بـرای ایفـای نقـش اجتماعی یا سیاسـیای که

پـــروژه بوروکراتیزاســـیون حـــوزه میگـــذرد،

از قبـل بـرای او پیشبینـی شـده میگـردد .این

دغدغ ــه دریاف ــت «م ــدرک» تحصیل ــی ،کس ــب

مـــدارک معـــادل دانشـــگاهی
از نظـــام حـــوزوی ،افزایـــش
اعتبـــار مـــدارک حـــوزوی در
فراینـــد مقایســـهای بـــا اعتبـــار
از ایـــن دســـت در حـــوزه
مشـــاهده میشـــود.
نفـــس توجهـــی اینچنین
ِ
پررنگ به مســـئله مـــدرک در
نظام آموزشـــی حوزوی ،خود از
نشـــانههای بوروکراتیزاسیون
قلمـــداد میشـــود؛ چنیـــن
گواهینامهها یـــا مجوزهایی
ً
طبیعتـــا «عنصـــر منزلتـــی»
را در موقعیـــت اجتماعـــی
صاحبمنصبـــان

تقویـــت

میکننـــد .

تاریخـــی و ســـنتی حوزههای
شیعی در اســـتقالل از دولتها
و حکومتهـــا تناقض عریانی
دارد .چـــه این کـــه نهتنهـــا
اســـتقالل حوزه را زیر ســـؤال
میبـــرد ،بلکه الاقل بخشـــی
از منزلـــت و مشـــروعیت خود
را از پذیـــرش یا عـــدم پذیرش
مدرک خـــود از ســـوی دولت
جســـتوجو میکند.

نشـانه یازدهـم :مالکهـای
قابلمحاسبه
تمایـل به قابلمحاسـبهکردن

مقـوالت مختلـف در نظـام
آموزشـی سـنتی حوزه ،از مشـخصکردن دقیق

در این نوشـــتار ،جایـــگاه اجتماعی طلبه

تعـداد سـالهای تحصیـل یـک طلبـه گرفتـه

بـــا میـــزان اعتبار مـــدرک او مرتبط شـــده

تـا قابلاندازهگیر ینمـودن آموختههـای وی

اســـت .که بهصورتی شـــفاف ،میـــان اعتبار

توسـط سیسـتم نمرهدهـی ،همـه و همـه در

مدرک دانشـــگاهی و مدرک حوزوی مقایسه
در جایـــگاه ُ
کفو حوزه قرار داده شـــده اســـت

مقولـهای جـا گرفـت کـه مـا آن را بـا زیرعنـوان
ً
اساسـا
کلـی «کمیّ تگرایی» سـامان میدهیم.
ِ

«مقـررات قابلمحاسـبه» بـرای دیوانسـاالری

و بهروشـــنی دغدغه اشـــتغال با اســـتفاده از

نویـن اهمیـت زیـادی دارد.

صـــورت گرفته اســـت و بهنوعی دانشـــگاه،

مدرک حـــوزوی طرح میشـــود؛ نکتهای که

ِ
صحت
به نظر میرسد این نشانهها بهخوبی

ً
احتماال در نظام معنایی حوزه ســـنتی سابقه

مفهـوم بوروکراتیزاسـیون
ادعـای نسـبتدادن
ِ

نداشـــته اســـت .آخر این که نقش و اهمیت

را بـه پـروژه در حـال وقـوع در نظـام آموزشـی

دولت در به رســـمیت شناختهشـــدن مدرک

حـوزوی اثبـات میکند.

تحصیلـــی توســـط آن نیز بهصـــورت جدی و

دقت ،سرعت ،عدم ابهام ،آگاهی از پروندهها،

پررنـــگ برای کنش گر حوزوی مطرح شـــده و

نبُـرداری کامل،
تـداوم ،بصیـرت ،وحدت ،فرما 
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م ــدارک دانش ــگاهی و مس ــائلی

ایــن مســئله یکــی از نقــاط
متمایزکننــده نظــام آموزشــی
ســنتی حــوزه و نظامــی اســت کــه
متولیــان پــروژه بوروکراتیزهکــردن
پــس
حــوزه تصویــر میکننــد .در ِ
تصویــری کــه آنــان از طلبــه
ایدئــال «فار غالتحصیــل» از ایــن
نظــام آموزشــی ارائــه میکننــد،
نوعــی طلبــه متخصــص در
رشــتهای خــاص دیــده میشــود
کــه بهســرعت و در مدتزمانــی
کوتاهتــر از طلبــه ســنتی
تحصیالتــش را بــه «اتمــام»
میرســاند و وارد عرصــه جامعــه
بــرای ایفــای نقــش اجتماعــی یــا
سیاســیای کــه از قبــل بــرای او
پیشبینــی شــده میگــردد.

مســـئلهای بدیع که با دغدغه

شماره سوم و چهارم

مورد اشـــاره قرار گرفته اســـت؛
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

کاهـش برخورد و هزینههای مادی و شـخصی،

در سـاختار حـوزه از دسـت بدهنـد .بهبیـان

همگـی در دسـتگاه اداری دیوانسـاالرانه،

دیگـر ،نقـش مراجـع تقلیـد و اسـتادان حـوزه،

بهویـژه در شـکل یکهسـاالرانه آن ،بـه حد بهینه

کـه برخلاف نظام آموزشـی دانشـگاهی نهتنها

میرسـد.

بهلحـاظ علمـی مـورد توجـه طلاب بودنـد

اینـک میتوانیـم بهصـورت مسـتند و

بلکـه الگـوی اخالقـی و اجتماعـی و گاهـی

مسـتدل ادعـا کنیـم کـه حـوزه بهشـدت درگیـر

سیاسـی آنـان نیـز قلمـداد میشـدند ،اینـک

پـروژه بوروکراتیزهشـدن اسـت.

بـا واگذارکـردن ایـن موقعیـت تنهـا بـه نقـش
آمـوزگاری فروکاسـته میشـود .بـا واژگان

پیامدهای احتمالی بوروکراتیزاســـیون
حوزه چیســـت؟

جامعهشـناختی ،مراجـع و اسـتادان طلاب
بـا کاملشـدن پـروژه بوروکراتیزاسـیون ،از

نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه
بوروکراتیزاسـیون یـک ابـزار کارای مدیریـت و

میـدان
مرکـزی سـنتی خـود در چنـد
موقعیـت
ِ
ِ

ِ
مختلـف پیشگفتـه محـروم شـده و تنهـا در

سـازماندهی (و چه بسـا کاراترین آنها) است.

مرکـز میـدان علـم قـرار خواهند داشـت .اگر چه

ابزار بسـیار
امـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه ایـن
ِ

ایـن مسـئله بـرای نظـام دانشـگاهی  -کـه

کارای سـازماندهی ،ابـزاری خنثـی و فاقـد

تبعـات منفـی اسـت .در این جـا بـه بعضـی از
تبعـات منفـی آن می پردازیـم ،کـه عبارتنـد از:

اول :کاهـش وجهـه کاریزماتیـک مراجـع و
اسـتادان حوزه

بهصـورت سـنتی تنهـا رسـالت آمـوزش علـم
را بـرای خـود متصـور بـوده ،از قضاوتهـای
ً
غالبـا فراغت از ارزش
ارزشـی دوری میجویـد و
را بهمثابـه یـک فضیلـت میسـتاید  -بهمثابـه
یـک پیامـد منفـی تلقـی نشـود ،بـرای حـوزه

ً
اصوال بوروکراتیزاسیون فرایندی
از منظر وبر

بهعنـوان نظامـی کـه تاکنـون محـل تالقـی دو

اسـت غیرشـخصی کـه گونـهای اقتـدار قانونی

میـدان علـم و دیـن بـوده اسـت ،یـک پیامـد

و عقالیـی را جایگزیـن اقتـدار وابسـته بـه فـرد
ً
ضمنـا مشـاهده کردیـم کـه
و سـنت میکنـد.

مسـئلهزا و مشـکلآفرین خواهـد بـود.

دوم :کاهش ابتکار ،خالقیت و فردیت طالب

بهصـورت عینـی نیـز مراجـع تقلیـد موقعیـت

بوروکراتیزاسیون آزادیهای فردی را کاهش

محـوری خـود را در اداره امـور حـوزه علمیـه بـه

میدهـد ،روحیـه خالقـه و بلندپرواز یهـای او

نهادهـای بوروکراتیـک و اداری واگـذار کـرده و

را محـدود میکنـد و باعـث سـلب ابتـکار عمـل

خـود بـه جایـگاه نظارتـی تغییر نقـش دادهاند.

از او میشـود (میلـز و گـرث در مقدمـه وبـر،

بـا چنیـن توصیفـی ،منطقـی اسـت کـه
یافتـن ایـن پـروژه آنـان موقعیـت
بـا تعمیم
ِ
کاریزماتیـک خـود را نیـز بهصـورت آهسـته

.)60 :1387
ایـن پیامدهـا ،در نظـام آموزشـی حـوزوی

ً
احتمـاال نامطلوبـی
تغییـرات اساسـی و

سـه آن مـوارد بهشـکل جـدی
وجود داشـته اسـت :آزادی عمل
اسـتاد مـورد نظـر و کالس درس
سـن
مـورد عالقه ،آزادی عمل در
ّ
ورود ،اتمـام یـک دوره و ورود به
دوره دیگـر ،آزادی عمـل اسـتاد
در دادن یـا نـدادن جـواز اجتهـاد
و مـوارد مشـابه دیگـر ،ابتـکار

در مسـتقل نگهداشـتن خـود از
سـیطره قـدرت سیاسـی آفتـی
جـدی بـرای حوزههـای علمیـه
محسـوب میشود.
مجموعه ایـن پیامدهای غیر
نیتمنـد و شـاید حتـی پنهان از
چشـم طراحـان و دنبالکنندگان
ایـن پـروژه ،میتوانـد ضربـهای
جـدی بـه بسـیاری از نقـاط

عمـل در انتخـاب نـوع گرایشهای مطالعاتی و

قـوت اصلـی و وجـوه ممیـزه ارزش منـد نظـام

تحصیلـی ،ابتـکار عمـل در تمرکـز بر موضوعات

آموزشـی حـوزه وارد کنـد و آن را بـه نوعـی نظام

علمـی خـاص بـدون دغدغـه محدودیـت زمانی

شبهدانشـگاهی

متوسـطالحال

و ماننـد آنهـا ،همـه و همـه نشـاندهنده

و میانمایـه بـدل نمایـد؛ مجموعـهای کـه

پررنگبـودن ایـن مـوارد ممتـاز در حوزه سـنتی

بهاحتمـال فـراوان نمیتوانـد حتـی نیروهایـی

بودهانـد .حـال آن که بـا بوروکراتیزهشـدن حوزه

بـا کیفیـت سـابق را بـه جامعـه تحویـل دهـد.

تمامـی مـوارد یاد شـده بهشـکل جـدی تحـت
تأثیـر قـرار گرفتـه و تهدیـد میشـوند.

سـوم :خطر وابستهشـدن به دولتهـا و حاکمیت
سیاسی
با این پیش فرض که بوروکراتیزاسـیون ابزار

معمولـی،

مقاومتهـای درونـی حـوزه در برابـر پـروژه
بوروکراتیزاسیون
سـنت و تاریخچـه طوالنـی حوزههای علمیه
شـیعه از نوعـی تکثر قـوا و کثرت ماهوی مراکز

دقیق و قدرتمندی است که میتواند در خدمت

تصمیمگیـری خبر میدهد .چنین پیشـینهای

منافـع گوناگون اقتصادی ،سیاسـی و فرهنگی

علیرغـم تلاش و خواسـت متولیـان پـروژه

قرار گیرد این خطر برای حوزه علمیه قم بسـیار

بوروکراتیزهکـردن حـوزه الاقـل در میانمـدت

جدی اسـت که با توجه به ماهیت بوروکراسـی،

امـکان یک دسـتنمودن مراکـز تصمیمگیـری

تمایـل آن بـه تمرکـز قـوا و تکثرزدایـی از مراکـز

و مدیریـت بوروکراتیـک متمرکـز را سـلب کرده

تصمیمگیـری و نیـز بـه کنتـرل درآوردن کامـل

ا ست .

مجموعـه تحـت مدیریـت ،بـه بـازوی اجرایی و
ً
کامال وابسته حاکمیتهای سیاسی بدل شود.

در مقاطـع زمانـی گوناگـون و بهشـیوههای
مختلـف ،مقاومتهایـی جـدی در برابـر پـروژه
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فـردی در مـواردی چـون انتخاب

مسـئلهای بدیـع کـه بـا دغدغـه
تاریخـی و سـنتی حوزههـای
شـیعی در اسـتقالل از دولتهـا و
حکومتهـا تناقض عریانـی دارد.
چه اینکه نهتنها اسـتقالل حوزه
را زیـر سـؤال میبـرد ،بلکـه الاقـل
بخشـی از منزلـت و مشـروعیت
خـود را از پذیـرش یـا عدم پذیرش
مـدرک خـود از سـوی دولـت
جسـتوجو میکنـد.

دغدغه تاریخی روحانیت شـیعه

شماره سوم و چهارم

محسـوب میشـود؛ چراکـه در
نظـام آموزشـی سـنتی حـوزه هر

ایـن مسـئله با توجه بـه پرهیز و
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مثـال ،یکـی از معرفهـای

بوروکراتیزاسـیون حوزه از سـوی
ِ
قدرت
مراکـز قدرتی غیـر از مراکز
داخـل و خـارج از میـدان حـوزه
ابـراز شـده و اجـرای ایـن پـروژه
را در ابعـاد مختلـف بـا مشـکل
یـا تأخیـر مواجـه کـرده اسـت.
دیدیـم کـه ایـن مسـئله بهحدی
شـفاف و تأثیرگـذار بـوده کـه
آیـةاهلل مصبـاح یـزدی و آیـةاهلل

نقــش مراجــع تقلیــد و اســتادان
حوزه ،که برخالف نظام آموزشی
دانشــگاهی نهتنهــا بهلحــاظ
علمــی مــورد توجــه طــاب بودنــد
بلکــه الگــوی اخالقــی و اجتماعــی
و گاهــی سیاســی آنــان نیــز قلمــداد
میشــدند ،اینــک بــا وا گذارکــردن
ایــن موقعیــت تنهــا بــه نقــش
آمــوزگاری فروکاســته میشــود.

محمـد یـزدی در آخریـن متونـی

سـنتی سـنجش میـزان سـرمایه
اجتماعـی در میـدان حوزه تعداد
شـرکتکنندگان در کالسهـای
درس سـطح خـارج مراجع تقلید
و مدرسـان حـوزه بـوده اسـت.
بهلحـاظ ایـن معـرف ،کالس
درس خـارج فقـه و اصول آیةاهلل
حسـین وحیـد خراسـانی بـدون
شـک

پرازدحامتریـن

کالس

کـه دربـاره ایـن طـرح نوشـته بودنـد ،بهصورتی

درس حـوزه علمیـه قـم در سـالهای پایانـی

روشـن از ایـن اصطکاکهـای درونـی در نهـاد

دهـه نـود شمسـی اسـت کـه در مسـجد اعظـم

حـوزه گالیـه کـرده و حتـی از ایـن تکثر نظریات

قـم برگـزار میشـود.

و دخالتهـای غیرهمسـو بـا ایـن تغییـرات

مخالفتهـای ایـن دسـته از مراجع بـا ابعاد

بهعنـوان «مشـکالت حـوزه» یـاد کـرده بودنـد:

مختلفـی از بوروکراتیزهکـردن حـوزه سـابقهای

موانـع تحقـق تحـول در حوزههـای علمیـه

طوالنـی دارد و از سـالهای ابتدایـی انقلاب

چیسـت؟ تعـدد مراکـزی کـه کموبیـش در

بـا شدیدترشـدن شـتاب آن ،بهصـورت شـفاف

تصمیمگیر یهـای روحانیـت مؤثرنـد یکـی از

و روشـن و حتـی در آثـار مکتـوب آنـان نیـز

مشـکالت حـوزه اسـت کـه مانـع از اتخـاذ یـک

نمـود داشـته اسـت .بهمنظـور آن کـه نمونهای

خطمشـی و تصمیمـی واحـد برای تمـام نظام

از ایـن مخالفتهـا را بهصورتـی روش منـد و

حـوزه میشـود (مصبـاح یـزدی.)1389 ،

قابلاسـتناد بررسـی کنیم ،ابتدا کتابی از آیةاهلل

در حـال حاضـر شـاید بتـوان مؤثرتریـن
پـروژه را مراجـع سـنتیتر حـوزه  -یعنـی بهطـور

صافـی گلپایگانـی بـا عنـوان سـیر حوزههـای
تحلیـل متنـی
علمـی شـیعه را بـا همـان سـبک
ِ
کـه دربـاره متـون مدافعـان این پروژه اسـتفاده

مشخص آیةاهلل صافی گلپایگانی ،آیةاهلل وحید

کردیـم ،مـورد بررسـی قـرار دادیم کـه در جدول

خراسـانی و آیـةاهلل شـبیری زنجانـی  -دانسـت؛

شـماره  ۳اهـم مـوارد مطر حشـده در ایـن منبع

مراجعی که از سرمایه اجتماعی غیرقابلانکاری

را برمیشـمریم.

کنش گـران منتقـد بـه ابعـاد مختلفـی از ایـن

در میـدان حـوزه برخـوردار هسـتند .بهعنـوان
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در مخالفت با طرح بوروکراتیزاسیون حوزه
(استخراجشده از :صافی گلپایگانی)1388 ،

1

«حوزههـا و مدرسـههای همگانـی بودنـد که در آن هرکسـی
میخواسـت میتوانسـت تلمـذ نمایـد و بـدون هیچگونـه
تشـریفاتی بـه مقامـات بلنـد علمـی نائل گـردد».

اشـاره بـه نبـود تشـریفات اداری در مدارس
علمیـه بهعنـوان یـک امتیـاز نظـام آموزشـی
سـنتی حوزوی

2

«این کالسها سال تحصیلی را تعیین نمیکند و شرط ،اینکه
دانشجو یک سال یا چند سال کمتر در آن بماند نیست».

طـرح گـزاره نبـود معیارهـای ّ
کمـی در نظام
آموزشـی حـوزوی بهعنـوان یـک ارزش

ً
«اساسا هریک از این کالسها بهنحوی است که دانشجو
میتواند سالها در آن بماند و در همان حد متخصص شود».

سـتایش تیـپ «طلبه فرهیختـه» در برابر تیپ
«طلبه متخصص»

۳
۴

«چنـان نیسـت کـه اگـر کسـی بـدون صالحیـت و گذراندن
رتبـه قبـل در دروس و مجالـس علمـی در رتبـه بعـد و باالتـر
حضـور یابـد و او را واجـد آن صالحیـت بشناسـند».

اشاره به مکانیسمهای کنترل درونی طالب
و نظارتهای عرفی و اجتماعی درونی میدان
حوزه بهعنوان یک ابزار کنترلکننده و
نظمدهنده

۵

«کسـی که به مرحله اجتهاد نرسـیده باشـد ،اگر در مناصب
ً
و شـئونی که شـرعا به مجتهد اختصـاص دارد مداخله نماید،
یکی از بزرگترین گناهان را مرتکب شـده اسـت».

اشـاره بـه متغیـر کنتـرل درونـی طلاب
بهعنـوان یـک متغیـر محوری در نظام سـنتی
حـوزه

۶

«از این جهت در مدارس و حوزههای دینی و بهطور کلی در اجتماعاتی
که بر اساس ایمان به خدا و رعایت امانت و درستی بر پا باشد ،یک
کنترل درونی و پلیس مخفی و نظام ،خودبهخود قرار دارد که جریان
امور تحصیلی و برنامههای مذهبی را که باید اجرا شود تحت نظم دقیق
قرار میدهد؛ بهطوری که هرکس صالحیت کار ،مقام و تدریسی را
نداشته باشد ،اگر هم به او پیشنهاد کنند ،خودش نخواهد پذیرفت».

اشاره به متغیر کنترل درونی طالب بهعنوان
یک متغیر محوری در نظام سنتی حوزه

۷

«بـه ایـن مالحظات در مدارس اسلامی همیشـه یک مراقبت
پنهانـی ،محصل را همراهـی میکند».

۸

«محصـل خـود را موظف میداند که درس بخواند و از اسـتاد
بپرسـد و مـدرس هم بـرای خدا درس بگوید و شـاگرد تربیت
نمایـد و ثـواب ایـن عمـل را نـه دانشـجو و نه اسـتاد ،بـه تمام
امـوال و ثروت دنیا نمیفروشـند».

ً
مالکهـای نظمدهنـده کامال درونیشـده و
متناسـب و همگـون با کلیت سیسـتم ،تاریخ
و سـنت میدان
اشـاره بـه نقش محـوری ارزشهـای مذهبی
در شـکلدهی بـه کنشهـای حوزویـان در
نظـام سـنتی بهعنـوان یـک ارزش

تابستان و پاییز 1397

ردیف

گزاره طر حشده

مفهوم برداشتشده

شماره سوم و چهارم

ّ
جدول شماره  :۳خالصهای از گزارههای مدنظر آیةالله صافی
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۹

«ایـن کالس ،کالس بحـث ،تدقیـق و تحقیـق اسـت و پایـان
نـدارد و گروهـی تـا پایـان عمـر در ایـن کالس بهنام اسـتاد یا
شـاگرد ،فحـص و کاوشهـای علمـی خود را ادامـه میدهند
و بـه نتایـج علمی بیشـتر میرسـند».

یادکـردن از پایانناپذیربـودن و عمرانگـی
فراینـد تحصیـل علـوم دینـی بهعنـوان یـک
ارزش

۱۰

همان

برتـریدادن الگـوی طلبـه فرهیختـه به طلبه
متخصـص (برآمده از بوروکراتیزاسـیون)

۱۱

«برنامـه مـدارس دینـی ماننـد دانشـگاهها نیسـت کـه وقتی
بهطـور مثـال سـال آخـر دانشـکده تمـام شـد ،دیگـر بهطور
رسـمی جایـی بـرای بحـث ،درس ،تحقیـق و فراگرفتـن
معلومـات بیشـتر نباشـد».
ِ

ارزش قلمدادکـردن طوالنیبـودن و عمرانگی
تحصیـل علـوم دینـی و برتـریدادن نظـام
حـوزوی بـه نظـام دانشـگاهی از همین لحاظ

۱۲

«حتـی مجتهدیـن تـا پایـان عمـر ،در عیـن حـال که اسـتاد،
متخصـص و مجتهـد هسـتند ،دانشـجو میباشـند».

اشـاره سـتایشآمیز بـه نامحدودبودن مدت
تحصیـل علوم دینـی و عمرانگی آن

۱۳

«اگـر در عصـر حاضـر ،توجـه به مادیـات ،این برنامههـا را از
مسـیر اصلـی خود خارج نسـازد».

هشـدار نسـبت بـه تأثیـر منفـی ترویـج
ارزشهـای مـادی بـر نظـام آمـوزش سـنتی
حـوزه (بهعنـوان بخـش مهمـی از نتایـج
ناخواسـته بوروکراتیزاسـیون حـوزه)

۱۴

«مؤسسـات علمـی دنیـا در عصـر مـا نقیصـه بزرگـی دارند و
آن ایـن اسـت کـه در تحقیق ،تدریس و تفسـیر بـه معنویات و
هدفهـای معنـوی نظـر ندارند».

طـرح اداره حـوزه بـر اسـاس ارزشهـای
غیرمـادی بهعنـوان یـک نقطه برتری نسـبت
بـه سـایر نظامهـای آموزشـی

۱۵

«حوزههـای علمیـه بـر اسـاس توقعـات مالـی و تأمیـن امـور
مالـی در حـال و آینـده تشـکیل نمیشـود و تحصیـل علـم،
تدریـس ،تعلـم و تعلیـم در اسلام بیشـتر بهعنـوان یک عمل
قربـی مقـدس انجـام میشـود».

ّ
مبرابـودن از ارزشهـای مـادی بهعنوان یک
نقطـه قوت

۱۶

«نظـام جدیـد تعلیم و آمـوزش اگر تمامعیـار و بهصورتهایی
کـه در خـارج از حوزههـای علمیـه رایـج اسـت ،در حوزههـا
حاکـم شـود و ارزشهـای مـادی ،گواهینامههـا و دریافـت
دانشـنامه بـه همـان شـکلی که در دنیا مرسـوم شـده اسـت
مطـرح گـردد ،معنویـات حوزههـا و تعهـد اسـتادان و طالب
در مخاطـره قـرار میگیـرد و بـازده چنـان مدارسـی هرگـز با
مـدارس حـوزهای ،قابلمقایسـه نخواهـد بود».

هشـدار جامـع و جدی نسـبت بـه پیامدهای
منفـی ترویـج ارزشهای مـادی ،نظام جدید،
گواهینامههـا و مـواردی مشـابه نظامهـای
آموزشـی غربـی بر نظام آموزشـی سـنتی غنی
حو ز ه

گزارههـای یاد شـده نشـان میدهـد کـه چـه

اصلـی حـوزه قـم وجـود دارد .ایـن مـورد تنهـا
و
ِ

فاصلـه و تمایـزی میان خواسـتههای متولیان

یـک نمونـه از مـوارد مخالفت گروههای صاحب

انجـام این پـروژه و نظرات و دغدغههای آیةاهلل

قـدرت و سـرمایه اجتماعـی بـا انجـام این طرح

صافـی بهعنـوان یکـی از مراجـع هنجارفرسـت

در میـدان حـوزه اسـت .امـا ایـن مخالفتهـا

بهعنـوان مثـال بـه چنـد مـورد دیگـر از آنهـا

ایـن بخـش مهـم از روحانیت سـنتی را با پروژه
ً
ضمنا
بوروکراتیزهکـردن حـوزه نشـان میدهـد.

مراجـع مخالـف یـا منتقد جدی
چنـد نفـر از
ِ

ِ
تصرفات
اسـتفاده از عبـارت «لزوم کوتاهکـردن

اشـاره میکنیـم.

تالشهـا بـرای ایجـاد نوعـی تغییـر در شـیوه

نارضایتـی شـدید از تغییـرات انجامشـده در

سـنتی ارائـه دروس حـوزه که در راسـتای پروژه

سـاختار حـوزه علمیـه بـود.

بوروکراتیزهکـردن نظـام حـوزوی (بـا عناوینـی

در ادامـه همیـن واکنشهـا ،آیـةاهلل
ً
نسـبتا
عبدالکریم موسـوی اردبیلی نیز واکنش

دروس آزاد حـوزه علمیـه») انجـام گرفتـه بـود،

تنـدی بـه ایـن طرح و نیـز خطر روزافزون از بین

واکنشـی جدی نشـان دادند که لحن و محتوای

رفتـن اسـتقالل حوزههـای علمیه نشـان دادند

پاسـخها نشـان از مخالفـت جـدی آنـان بـا

و در پاسـخ خـود نوشـتند:

چـون «طـرح اسـتادمحوری» یـا «سـاماندهی

طر حهـای اینچنینـی داشـت .آیةاهلل شـبیری

یکـی از مشـخصههای اصلـی حوزههـای

زنجانـی و آیـةاهلل لطـفاهلل صافـی در بخشـی از

علمیـه شـیعه از دیربـاز ،اسـتقالل آنهـا و عدم

پاسـخ مشترکشـان اعلام داشـتند:

وابسـتگی بـه هیـچ نهـاد و تشـکیالتی بـوده

ایـن برنامههـا و طر حهـا غیرمقبـول و تغییر

اسـت و ایـن مشـخصه ،وجـه تمایـز روحانیـت

قیممآبیهـا حوزههـا را در معـرض
روشهـا و ّ

شـیعه از غیـر آن بـوده و سـبب رشـد و تربیـت

انقـراض و تغییـر هویت قـرار میدهد و عواقب

بزرگان و اعاظم بسـیاری گردیده اسـت؛ لذا هر

سـوء دارد .بایـد تـا این جـا هـم کـه آمدهانـد

اقدامـی کـه شـائبه از بین رفتن اسـتقالل حوزه

تصرفـات خـود را کوتـاه نمـوده و در حفـظ

و مرجعیـت را ایجـاد نمایـد یـا زمینهسـاز ایـن

سـنتهای حسـنهای کـه هویت حوزههـا بر آن

مطلـب گـردد ،بهنحـوی کـه بیـم آن رود کـه در

بـوده همـکاری نماینـد کـه انشـاءاهلل با همت

آینده موجب صدمهرسـانی به روحانیت شـیعه

همـگان ،حیثیـات مقدسـه ثابت و برقرار باشـد

گـردد ،صلاح نمیباشـد و بایـد از آن اجتنـاب

(شـیعهنیوز 29 ،تیـر .)1389

نمـود (همان).

لحـن بسـیار شـدید و تهدیدآمیـز پاسـخ،

در پایـان تصریـح می کنیـم کـه تحلیـل

اسـتفاده از کلماتـی شـدید چـون «طر حهـای

جامعهشـناختی مؤیـد ایـن گـزاره اسـت کـه

غیرمقبـول» و «قیّ ممآبـی» ،معادلدانسـتن

نظـام آموزشـی حـوزه ،یـک کلیـت منسـجم و

پیامدهـای اینگونـه تغییـرات بـا حادتریـن

هم گـون بـوده اسـت؛ کلیتـی دارای تاریخچـه،

توصیفـات ممکـن چـون «انقـراض حوزههـا» و

تاریخـی بیـش از
انباشـت معنـا و حافظـه
ِ

«تغییر هویت» آنها و نیز نفس پاسخ مشترک

هزارسـاله .مجموعهای که الجـرم برای بازتولید

تابستان و پاییز 1397

بوروکراتیزاسـیون در تیـر  1389بـه برخـی

تـا این جـا صورتگرفتـه» نشـان از احسـاس

شماره سوم و چهارم

نمودهـای زیـاد دیگـری نیـز داشـته اسـت کـه

جـدی
سـهنفره بـه ایـن جریـان ،اوج مخالفـت
ِ
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خـود بهشـکل مؤثـر و نیـز ایفای نقـش فعال در

صـورت گیـرد .بهعنـوان مثـال ،به نظر میرسـد

عرصـه اجتمـاع ،نیـاز بـه تغییـر و تحـول دارد و

هـر تغییری که مواردی چون مکانیسـم کنترل

شـکی در لـزوم انجـام این تحـول با عطف توجه

درونـی طلاب ،عقباگرایـی و دوری از گرایـش

بـه تحـوالت جدیـد اجتماعـی ملـی و جهانـی

بـه انگیزههـای مـادی یـا تعمیـق آموختههای

نیسـت .اما به نظر میرسـد که لحاظکردن چند

علمـی و آزادیهـای محصـل را از او سـلب کنـد

نکتـه در نحـوه انجـام ایـن تغییـر اهمیت دارد:

تغییـری مطلـوب نخواهـد بود.

اول ،لـزوم تحـول بـر اسـاس منطـق درونـی

سـوم ،نظـام آموزشـی حـوزه بهدلیـل برخـی

خـود حـوزه اسـت .هـر تحولی در ایـن مجموعه

ویژگیهـای خـاص چـون سلسـلهمراتبیبودن،

نبایـد عناصـر اصلـی منطـق درونی ایـن میدان

ارزشهای تبعیت و پیروی و ایدئولوژیکبودن،

را بـر هـم بزنـد .تلاش بـرای متحولکـردن

ً
شـدن شـدید و
کاملا مسـتعد بوروکراتیزه
ِ

ایـن میـدان بـا منطـق سیاسـی یـا دانشـگاهی
بـه کلیـت ایـن میـدان و نقـاط مثبـت ماهـوی

کردن
غیرقابلکنترل است .در پروژه بوروکراتیزه
ِ

حـوزه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه در

آن لطمـات سـنگینی وارد میکنـد و چـه بسـا

چنیـن فضایـی ،بوروکراسـی میتوانـد دژی

کارکردهـای اجتماعـی کل مجموعـه را مختـل

عظیـم بیافرینـد که تمامی ارادههای شـخصی،

سـازد .بـه یـک معنا ایـن تغییرات بایـد درونزا

آزادیهـای تحصیلـی و خالقیتهـای علمـی و

باشـد ،نـه تحمیلـی و از بیـرون.

آموزشـی کنش گـران خـود را ُ
خرد کند و بهمثابه

لـزوم یافتـن یـک نقطه تعادل در حفظ
دوم،
ِ

ماشـینی مهیـب در خدمـت مدیرانی قـرار گیرد

سـنتها و ایجـاد پویاییهـای درونـی حـوزه

کـه بیتوجـه بـه سـنت و حافظه تاریخـی آن ،از

اسـت .نقطـهای بهینـه کـه هر دو دسـته عناصر

قدرتش در جهت تحصیل مقاصد خود استفاده

گفتهشـده در حالـت فعـال و زنـده بـه حیـات

کننـد .مقاصـدی کـه میتواند با اهـداف درونی

خـود ادامـه دهنـد؛ نقطه تعادلی میـان انضباط

و ذاتـی حـوزه نیـز مطابقت نداشـته باشـد.

و آزادیهـای فـردی ،میـان برنامهریـزی نهادی
و بـروز خالقیتهـای فـردی .در این جـا شـاید

پی نوشت:

اصلی (و بهزبان حوزوی و
الزم باشـد که عناصر
ِ

*  .نویسنده و پژوهش گر.

قرآنی :محکمات) نظام آموزشی حوزه از عناصر
ِ
تحـوالت
عرضـی آن تفکیـک شـوند و تمامـی
درونزا ،بـا عطـف توجـه کامـل بـه از بین نبردن
یـا تضعیفنکـردن ایـن عناصـر اصلـی و ذاتـی

 .1بـرای آشـنایی بـا نظریـات وبـر؛ ر.ک :ماکـس وبـر،
دیـن ،قـدرت ،جامعـه ،ترجمـه احمـد تدیـن ،هرمـس،
تهـران.1387

