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تاكنـون سـخن ها و نوشـته های بسـیاری در بایسـتگی و چگونگـی »تحـول 
حوزه هـای علـوم دینـی« و بـه سامان سـازی و به روزشـدن شـیوه های انجام 
بهینه رسـالت عصری حوزویان گفته شـده اسـت. دو راهبر انقاب اسـامی 
نیز چون نشـاط و شـكوفایی و راسـت روی انقاب اسـامی را در نشـاط علمی 
و شـكوفایی فكـری و جهـاد و اجتهاد عملی روحانیت می دانسـته اند و جدایی 
حوزه هـای علـوم دینـی را از انقـاب مخاطره آمیـز بـرای بـرای هـر دو نهـاد 
دیدند. در هر فرصتی چگونگی تكلیف بانی روحانیان را برابر انقاب اسـامی 
بـا حوزویـان در میان نهادند، منشـور روحانیت بنیاد گذار جمهوری اسـامی 
و سـخنان راهبردسـاز و پیشـروانه رهبر كنونی انقاب، سـرمایه بسـیار بزرگی 
برای انجام بهینه رسـالت حوزویان در پاسـداری از انقاب اسـامی و ساختن 
حـوزه ای در تـراز انقـاب اسـامی و مهدوی اسـت هـر دو راهبـر، گرانی گاه 
سخنان شـان، هـم سرنوشـتِی حوزه هـای انقاب اسـامی و توان مندسـازی 
حوزویـان بـرای پشـتیبانی سـودمند از آرمان هـای انقـاب و راست اندیشـی 
و راسـت روی آن اسـت. امـام خمینـی فرمودنـد: »اگـر انقـاب اسـامی 

شكسـت بخورد اسـام برای سـال ها سـر بلنـد نمی كند.«

چله دردمندانله رهبلر فرزانه انقاب اسلامی 

خطلاب بله فضلا و طلاب درسلش، در تحلیلل 

عللت زندانلی شلدن یونلس پیامبر در شلكم 

ماهلی اشلاره داشلتند: پیغمبری كله عمری در 

املت خویلش زحملت كشلید، املا خلدا در برابر 

یك حركت فردی كه ناشلی از خسلتگی و یأس 

ـن 
ّ
از هدایلت ملردم بلود می فرمایلد: »َفظـّن أن ل

ّنقـِدَر َعلیـِه« )انبیلاء، آیله87( خیلال كلرد بلر او 
سلخت نخواهیم گرفت. خداوند سلخت گرفت 

و آن مجلازات كذایلی )زنلدان در شلكم ماهلی( 

رخ داد. املروز نیلز حجلت برای تمامی نهادهای 

تبلیغلی  و  علملی  نهادهلای  و  تصمیم گیلر 

حوزه هلای عللوم دینلی و حتلی بلر یكایلك 

روحانیلت تملام اسلت. كوتاهلی در تقویلت و 

به روزرسلانی نرم افلزار انقلاب اسلامی موجب 

غضلب و علذاب الهلی می باشلد. 

براین اساس نگرانی برای حال حوزه و دغدغه 

چگونگلی فلردای آن سلخن همیشلگی اسلت. 

خوش بختانه در زمینه زیرسلاخت و تشلكیات 

و نظاملِی هم سلو بلا انجلام وظیفله پشلتیبانی 

حركت هلای  اسلامی  نظلام  از  نرم افلزاری 

درخشلان و رو بله جللو انجلام گرفتله اسلت. 

چشلم انداز فرداهلای حوزه، برنامه بیست سلاله 

و هم اكنلون برنامله پنج سلاله حوزه هلای علوم 

دینلی بلا نگاهلی جهانی اندیلش و تمدن سلاز 

آملاده شلده اسلت. اما شلتاب تحلوالت جهانی 

و دگرگونلی در مناسلبات و زندگلی بشلر بسلیار 

اسلت و هنلوز حوزه هلا نتوانسلته اند خودشلان 

را بلا ایلن شلتاب نرم افلزاری و سلخت افزاری 

هملراه كنند.

»مجلله حلوزه« از پلگاه انقاب )سلال 1362( 

ایلن مهلم را پلی گرفلت و نقلش نخسلتین را در 

میدان اندیشه سلازی و فرهنگ سازی بایستگی 

تحلول حوزه هلای عللوم دینی ایفا نملود و چند 

ویژه نامله و ده هلا مقالله را تقدیلم كلرد. چنلد 

ملاه پیلش  با همكاران دانشلور مجله پیشلنهاد 

دادم، كله خلوب اسلت، »تحول حلوزه« را با نگاه 

بله نیازه هلای املروزی بشلر در جوامع اسلامی 

و جمهلوری اسلامی و دگرگونلی فرهنگلی و 

اجتماعلی جدیلد، بار دیگر به گفت وگو بگذاریم 

و شلماره ای از مجلله را ویلژه آن قلرار دهیلم، 

خوش آن كه با اسلتقبال فاضان روشلن اندیش 

و دغدغله دار فلردای حلوزه روبه رو شلدیم و یك 

شلماره به سله شلماره بر نشسلت. انگاره مان از 

ایلن گفت وگوهلا ایلن بلود كله بیشلتر بلا نلگاه 

بله ناكامی هلای حلوزه و گونله نقش گذاری اش 

در انجلام بهینله رسلالت عصری اش به ریشله و 

كلیلد تحلول برسلیم. پرسلش هایی در ذهنمان 

برجسلته شلد، چهل سلال از انقلاب اسلامی 

كله خاسلتگاه آن حوزه هلای عللوم دینی باشلد 

سلپری شلده اسلت، آیلا حوزویلان در انجلام 

راسلتای  در  نقش گلذاری اش  رسلالت  بهینله 

تأمیلن علملی، نظلری و پشلتیبانی تئوریلک و 

نرم افلزاری از انقلاب اسلامی، سلربلنداند؟ 

در ایلن چهل سلال صدهلا پرسلش فلراروی 

حجت االسلام ها و آیت اهلل هلا قلرار گرفلت و 

ده هلا نیلاز بلرای نظلام پیلش آمد و بله حوزه ها 

بلرای پاسلخ عرضله شلد و بسلیاری از ایلن 

پرسلش ها بلدون پاسلخ در ذهلن نسلل جدیلد 

و رو بله جللو ایلران و انقلاب بدون پاسلخ جای 
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خلوش كلرد و املروز ایلن پرسلش ها در قاللب 

اشلكال و شلبهه بلروز نملوده اسلت و بسلیاری 

از ایلن شلبهه و پرسلش ها بله میلز جامعله 

اندیلش ورز و رسلانه های ملا بی پاسلخ مانلده 

اسلت؟ هنلوز كه هنوز اسلت، پلول و بانک داری 

كله در میلدان زندگلی اسلامی و ایمانلی ملا 

پرنملود اسلت و اگلر ربلا بینجاملد، جنلگ بلا 

خلدا بله شلمار ملی رود، ناگشلوده مانده اسلت. 

در سلبک زندگلی و چگونگلی برخلورد بلا زندگی 

ملدرن و مدرنیتله هم چنلان در خلم یلک كوچه 

مانده ایلم. ملا باره هلا در »مجلله كاوشلی نلو در 

فقله« و »فقه اهل بیت«، پول و پرسلش های 

جلّدی در سلاحت اقتصلاد بانلک داری و حلوزه 

هنلر و موسلیقی مطلرح كردیم تلا فقه پژوهان، 

اندیشله ورزی نماینلد و فقیهلان نظلام پوللی و 

بانكلی پویلا و اسلامی برگرفته از متون و منابع 

اسلامی را بنویسلند.

و در میلدان هنلر هلم تكلیلف دیلن داران 

را روشلن كننلد و مجللس و شلورای نگهبلان 

ایلن طرح هلا و داده هلای اندیشلوران حلوزوی 

را رسلمی و قانونلی نماینلد، گرچله گام هایلی 

مخلصانله  تک تاش هایلی  و  شلد  برداشلته 

انجلام گرفلت وللی هم چنلان مسلائلی چونلان 

پلول و بانلک داری ناگشلوده مانلد و جامعله 

بانكلی ملا بلا نزول و ربا دسلت به گریبان اسلت 

و در بخلش هنلر و تعییلن مرزهلای حلال و 

حلرام آن، كاری راه گشلاه انجلام نیافلت. در 

گفت وگوها و اندیشله ورزی ها به این رسلیدیم 

کله ریشله نازایلی کار و ناکارآملدی تاش هلای 

حوزویان در منطق تفکر و شلیوه اندیشله ورزی 

حوزه هاسلت. ملا هم چنلان تنهلا بلر سلکوی 

منطلق ارسلطویی و تفکلر طوللی وز می کنیلم و 

در طراحلی نظاملات اجتماعلی و زندگلی دینلی 

قالب هلای اندیشله ورزانه ذهنلی را بله میلدان 

گشلودن دشلواری های عینلی می آوریلم، بلا 

این کله بایسلته می نملود کله پلس از انقلاب 

بله داملن قلرآن و اهل بیلت چنلگ زنیلم و 

قلرآن و گفته هلا و سلیرت عتلرت را قبلله گاه و 

تحلول اجتماعلی، سیاسلی و اقتصادی خویش 

می کردیلم آن هلم نله با عینک منطق و فلسلفه 

ارسلطویی و راه حل هلای فردی اندیشلانه، بلکله 

در کارسلاز هم افزایی با دسلت آوردهای بشلری 

در معملاری نظاملات اسلامی و سلبک زندگی 

تلراز دینلی در آسلتان قلرآن و نهج الباغله و 

ده هلا جواملع حدیثلی و روایلی زانلو می زدیلم 

و شلیوه اندیشله ورزی و رویکردهلای جهلاد 

و تلاش علملی را می آموختیلم بلا رویکلرد 

سازمندسلازی زندگلی دینلی ملردم و سلاخت 

جامعله تلراز و طّیلب اسلامی از قرآن و سلیرت 

و سلخن اهل بیلت و میلراث گران سلنگ و 

مصلحلان حلوزوی کله همراه با رفتن خودشلان 

در گوشله کتاب خانه هلا فراملوش شلده بودنلد، 

بهلره می گرفتیلم. در روزگار کنونلی بایسلت از 

نوشلته ها و تاش هلای علملی و فکلری شلهید 

صلدر به ویژه منطق اسلتقرا، طرح خافت قرآن، 

اقتصادنلا و مجتمَعنلا و نیلز از اندیشله های 

معمار قانون اساسلی کشلور شلهید بهشلتی که 

هم اسلامی اسلت و هم پیشروانه بهره جست. 

 به ویلژه رهنمودهلای املام خمینلی و 

نلگاه بلنلد آن بزرگلوار و راه گشلایی کله در فقه و 

احلکام اجتماعلی، سیاسلی و اقتصادی اسلام 

داشلته اند، پلر بهلره می گرفتیلم و در سایه سلار 

اندیشله و رهنمودهلای گام بله گام رهبلر فرزانه 

انقاب ملان، آیت اهلل خامنله ای، جلو می رفتیم 

در اندیشله ها و گفته ها و رهنمودهای رهبری، 

راهبردهلای راه گشلا و اجراپذیلر و کارایی اسلت 

کله می شلود بنلا و مبنلا و سلکوی گفت وگوهلا 

و نظام سلازی های رو بله جللو و تلراز باشلند، 

هملو کله جامعله  علملی و فرهنگلی کشلور را از 

کوچک اندیشلی بله جهانی اندیشلی فراخواند و 

از اندیشله گردی درون مذهبلی و بسندسلازی 

بله  حلوزوی،  درون  داده هلای  و  منابلع  بله 

تملدن  قلملروی  در  اندیشله ورزی  حرکلت 

جهانلی مهلدوی فراخوانلد. خوش بختانه امروز 

سلازمان های حلوزوی و رسلانه های حوزویلان 

کار پژوهلش و آموزش شلان را تملدن مهلدوی 

قرار دادند، بایستگی تمدن ، زایای تفکر و شیوه 

اندیشله ورزانه در قاملت تملدن جهانی مهدوی 

اسلت، تمدنی که در صدر اسلام، جهان را تکان 

داد و بنلای تملدن را ریخلت که خوبی های همه 

دسلت آوردهای خلوب جهلان از آن مکتلب و 

تمدن خوب رو اسلت. تمدن صدر اسلام وام دار 

قرآن و سلیرت و راهبری رسلول اکرم اسلت. 

تلا قلرآن را بله »صحنله« نیاوریلم و شلیوه های 

اندیشله ورزی و مبنلا و منطلق تفکلر حلوزوی 

بلا توجله بله پرسلش های نوپیلدا و داده هلای 

فرهنلگ و دانلش جدید طراحی نکنیم. رسلیدن 

بله تمدن مهلدوی درازدامن خواهد شلد. وقتی 

بله قلرآن نگاه می کنیم اندیشله الهی شلبکه ای 

و هم افلزای چنلد سلویه اسلت، فلرد را در جملع 

را در تاریلخ هسلتی می بینلد و ایملان و اخلاق 

ِباحَلّق  او را می سلازد، قلرآن کریلم خود گویلد: »َو

« )اسلراء، آیله 105( براسلاس 
َ

نَزلنـاُه َو ِباحلـّق َنـَزل
َ
ا

واقعیت هلای انکارناشلدنی و فطرت پذیر قرآنی 

نازل شلده اسلت و مهم تر ما هم این قرآن را با 

توجله و واقعیلات و رخ دادهلا و پدیده ها عینی 

و سلنت های واقعلی نلازل کردیلم. مهندسلی 

فرهنگلی و تدویلن نظاملات بله ویلژه نظلام 

اندیشلگی بلدون پاس داشلت ایلن اصلل ناکام 

اسلت. در نظام اندیشله ای قرآن، معیار و محک 

حق و باطل  نفع و سلودی مردم و جامعه اسلت 

و ایلن نفلع و سلود اسلت کـه مانـدگار می باشـد: 

َکذِلـَك  ـُث ِف ااَلرِض 
ُ

»َو اّمـا ماَینَفـُع النـاس َفَیمك
« )رعلد، آیله17( نفلی در اندیشله 

َ
َیضِرُب اهلل ااَلمثـال

وحیانلی گسلتره  معنلاِی خویلش را دارد کله از 

عاللم ذّر تلا دنیلا بله عنوان و آخلرت را می گیرد. 

در قلرآن عبلرت از تاریلخ به ویلژه سلیرت انبیلا 

و اقلوام آن هلا و سلنت های حاکلم بلر هسلتی 

و طبیعلت کله از عهلد السلت تلا لقلای خلدا را 

می گیلرد. مبنایلش پیملان السلت،  پذیلرش 

ربوبیلت حلق اسلت و فرجلام آن لقلای خلدای 

ن امُللـُک  الَیـوَم  واحلد قهلار می باشلد کله: »مِلَ

هلِِل الَواحـِد الَقّهـاِر« )غافلر، آیله16( ایلن کرانله تملدن 
مهلدوی اسلت، طراحلی جامعله ای کله منتظلر 

واقعله تملدن مهلدوی باشلد، تهیله نرم افزاری 

زندگی سلاز و جامعه پلردازی بلا ایلن قلملرو و 

کرانله بله سلوی بی کرانله اسلت و برنامه هایلی 

کله در هلر دو زندگلی بشلر را خوش بخت سلازد.

 قلرآن و اهل بیلت بلرای رسلیدن به تمدن 

و جامعله علدل مهلدوی همراه و جهت رسلیدن 
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بله حکوملت مهلدوی را بله ملا نشلان داده انلد. 

قلرآن عبلرت از تاریلخ به ویلژه سلیرت انبیلا و 

سرنوشلت اقلوام آنلان و سلنت های طبیعلت 

را اسلاس انسان سلازی و جامعه پلردازی قلرار 

می دهد و سلعادت انسلان را در به هنگام سازی 

تاش هلای تکامللی اش بلا سلنت های حاکلم 

بلر هسلتی و طبیعلت می دانلد. وقتلی کله 

می خواهلد از راه درسلت و چگونگلی پلرورش 

انسلان و بایسلتگی تزکیه و پاک سلازی جان و 

روان از سلیاهی های فرودیلن و زمین گیرانله، 

سلخن بگوید به اهمیت اندیشلیدن در خورشید 

و ماه و آسلمان و زمین و شلب و روز و معرفت 

نفلس توجله می دهلد و پس از سلوگند به همه 

این هلا می فرمایلد: »َفاهَلَمهـا ُفُجوَرهـا َو َتقَواهـا« 

)شلمس، آیه8( پلیدی ها را به او شناسلاندم و راه 

تقوا را برایش برنمودیم. انسلان برای رسلیدن به 

موهبت هلای آزادی و رسلتگاری بایسلت جلان 

را بلا شست وشلو از پلیدی هلا و یلا جلوگیلری 

ـَح َمن 
َ
از آلوده شلدن بله بدی هلا بپیرایلد: »َقـد افل

َزَکاهـا َو َقـد َخاَبـه َمـن َدسـاها« )همان، آیه10( ولی اگر 
آلودگی هلا جانلش را فراگیلرد زندگلی اش تبلا و 

بدفرجلام خواهلد بود.

 سلوگند خداونلد بله پدیده هلای آفرینلش 

آموزه هلای ویلژه دارد، خداونلد بیهلوده قسلم 

راسلتای  در  خداونلد  قسلم های  نمی خلورد، 

از  بیرون آملدن  و  وحیانلی  هدایلت  هملان 

تاریکی هلا بله نلور خوش زندگی گلوارا و خوش 

فرجلام اسلت. قلرآن برای اندیشله ورزی ما را به 

مطالعله عینلی و تجربلی در طبیعلت و نظلام 

هسلتی فرامی خواند حتلی تفکر در ریزپدیده ها 

را دسلتور می دهد و برای اثبات سلخن خویش 

در هدایلت ملردم از آن هلا بهلره می گیلرد از 

مگلس، مورچله، پشله، گاو، شلتر، سلگ و االغ 

تلا کهکشلان ها، سلتارگان، ملاه، خورشلید، باد، 

باران و آفرینش آسلمان ها و زمین و آینده دنیا 

و انسلان و چگونگلی آن سلرای دیگلر، آیلا شلده 

اسلت حوزویان در برنامه ریزی تعلیمی آموزش 

و پرورش چشم و فکرشان را از قواعد تجریدی به 

سلوی پدیده های ریزودرشلت طبیعی بگشایند 

و از راز و رملز آفرینلش آن هلا و کارکردشلان 

در ایلن نظلام هسلتی بلرای رشلد و سلازندگی 

خویلش و سلاختن جامعله برملدار سلنت های 

حاکلم بلر طبیعلت کله مهلد و تجارت خانله و 

مزرعله انسلان اسلت را گیرنلد. تک نوشلته ها و 

مفسلرانی بله این مهلم پرداخته انلد، ولی آن ها 

هلم یلک سلاحتی و بلدون رویکلرد بهره گیرانله 

بلرای سلاختن زندگلی و جامعله طّیلب اسلت.

قواعلد هدایتلش  کله  قلرآن همان گونله   

را برجاودانگلی انسلان نهلاده اسلت و او را بله 

سلاختن زندگلی و رفتار جاودانله اش می خواند 

بله زندگلی انسلان شلبکه ای می نگلرد. منطلق 

تفکلر قلرآن، انسلان و جامعله و روابلط آن را در 

بسلتر خافلت انسلان بلر زمیلن با رویکلردی به 

درازای ابدیلت و در یلک شلبکه بله هم پیوسلته 

در چهلار رابطله خلدا، طبیعلت، هم نلوع و نفس 

و داشلته های خلدادادی اش می نگرد و هدایت 

و تعلیلم و اخلاق و جامعله و عبلادات را در 

ایلن پهنله بلر پهنلاور و دور انتهلا و پلرراز و رملز 

می بیند. این اسلت راز و رمز ضمیر »نا و نحن« 

ه  القـدِر« و: 
َ
یل

َ
نَزلنـاُه ِف ل

َ
در خطابلات قلرآن:  »اّناا

اِفُظوَن« )حجر، آیه9(، 
َ

ُه حل
َ
ْکَر َو ِإّنا ل ِ

ّ
َنا الذ

ْ
ل ُن َنّزَ ْ َ

»ِإّنا ن
حتلی در توحیلد فعللی و عبلادی و راه یافتن به 

صلراط مسلتقیم از ضمیلر »نلا« بهلره برده شلد: 

»ایلاَک َنعُبلُد َو ایلاَک َنسلَتعِین إهِدَنلا الّصلراَط 

الُمسلَتقِیم« کله نمود همان تفکر سیسلتمی و 

باالتر از آن »شلبکه ای« حاکم بر هسلتی اسلت. 

حلوزوی  فاضلان  و  دینلی  پژوهش گلران 

و طراحلان و مدیلران حوزه هلای عللوم دینلی 

براسلاس جهان بینلی و نگلره قلرآن تلا بلر ملدار 

سلنن الهلی حرکت هلای علملی و برنامه ریلزی 

و مدیریلت خلود را سلازمند نکننلد، نمی تواننلد 

در شلاه رای تملدن مهلدوی حرکلت نماینلد. 

طرح هلای یک سلونگارانه، نگاه هلای یک جانبه 

و طوللی، ندیلدن و بهلره نگرفتلن از جنلود الهی 

 ُهـو« و از توانایی هلای خلدادادی 
ّ

کله »الیعلـم اال

مانند فطرت، عقل، نفس، قلب، روح و مشکات 

نلور آسلمان ها و زمیلن، هم سلنگ ویژگی هلا و 

مقتضیات تمدن مهدوی نخواهد بود. نخسلت 

باید قواعد تمدن مهدوی را که قرآن نشان داده 

اسلت بشناسلیم، تا بتوانیم حلوزه علمیه ای در 

تلراز رسلیدن بله تملدن و حکوملت قائلم را 

بسازیم.

 برهمیلن اسلاس در دهله شلصت در همین 

»مجلله حلوزه« گفتیلم، حلوزه نیازمنلد تحلول 

عظیلم زیربنایلی و سیسلتمی اسلت و هلر چله 

زودتلر بلرای انجلام نقش خود در یاری رسلاندن 

بله انقلاب بایسلت نظاملی در تلراز انقلاب 

اسلامی و نظملی معقلول و خردپذیلر در همله 

الیه هایلش پیلدا کنلد و از مدیریتلی جهان نگر، 

را بشناسلد و هلم  هوشلمند کله هلم دنیلا 

روحانیلت و میلراث حلوزوی را و هلم با وظایف 

سلنگینی کله املروز روحانیلت بایسلت انجلام 

دهلد آشلنا باشلد. و هلم مشلورت پذیر بلوده و 

از نلگاه و نظلر خدمت گیرنلدگان و اندیشلورزان 

بهلره بلرد. تلا بتوانلد آینده نگرانه و همه سلونگر، 

سیاسلت گذاری، مدیریلت و برنامه ریلزی کنلد. 

خدایی را سلپاس که امروز حوزه های علمیه 

با مدیریتی هوشلمند، باتجربه، جهان شلناس و 

انقابلی روبله رو هسلتیم، ولی بایسلته اسلت، 

افلزون بله تحلول قالبلی تحلول قلبلی و تربیتی 

ایجلاد شلود و افزون بلر روش های نو، مدیریتی 

و  اندیشله  منطلق  در  نوینلی  بلر روش هلای 

روش اندیشله، پایوری گلردد، زیلرا اگلر حوزه هلا 

اندیشلگی،  پژوهشلی،  در شلیوه های علملی 

تبلیغلی و گونله تفکلر عصلری پیشلرو نشلود، 

نخواهنلد توانسلت در هدایلت یک نسلل امروز، 

پیشلروانه عملل کنلد. بایسلت طلرح تحلول 

محتوایی واقع بینانه که پا در سلنت دارد و سلر 

بله سلپهر آینده پژوهانله، می سلاید پی ریخت تا 

مدیریلت در ایسلتگاه شلکل و قاللب بلاز نمانلد 

و ایلن شلکل و قاللب نلوع مدیریلت علملی بلا 

محتواهای بلند دانشلی، روشلی و سلازندگی در 

رفتلار و زیسلت و ارتباطلات و بهره برداری بهینه 

از فرصت هلا و ظرفیت هلا موفلق بله اسلتقرار 

حلوزوی جهانی اندیلش، آینده نگلر شلود کله به 

سلوی تملدن انسان سلاز و جهانلی مهلدوی بال 

و پلر بگشلاید. 

در این صورت است که حوزه های علمیه 

می توانند در فرق تارهای نامرئی و مرئی عصر 

رسانه و ارتباطات و رسومات کهن اندیش پا 
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نهاده و به سوی حکومت عدل و انسانیت و 

معنویت صاحب امر فرازمند گردند و در این 

زمینه افزون بر مدرسان از ده ها دانش آموخته 

درون حوزه که از مدرسان به شمار نمی آیند و 

برون حوزوی که در سلک روحانیت نمی باشند، 

و  حوزه  تحول  پیشبرد  در  و  بهره برد  بایست 

مهم  این   . داد  نقش  آن  نظامات  ساختار 

مدیریت حوزه را در نیازشناسی و بهره برداری 

از ابزارها و روش های نو و تهدیدهای پیش رو 

یاری می رساند که در نقش حوزه های جعفری 

امام صادق در این زمینه فرمود: »اإلستشار 

عَی اهلدایه َو َقد خاَطر َمن اسَتغین ِبَرأیه«؛ )الحیاة، 
ج1، ص165( نظرخواستن و مشورت با دیگران 

عین هدایت است و هرکه خود را از اندیشه های 

دیگران بی نیاز بیند به مخاطره و دردسر افتد.« 

یکی از راه ها این است که امروز که نهادها 

در حوزه استقرار پیدا کرده همه اندیشوران و 

فاضان خوش اندیش بر توفیق مندی مدیران 

حوزه اجماع کنند و مدیران هم با گشاده دلی 

درهای گفت وگوهای انتقادی را بر روی نخبگان 

در همه زمینه ها باز کنند و به استقبال ایده های 

راه گشا بروند همان گونه که اشاره کردم.

 املروز کار حوزه هلا بسلیار سلنگین اسلت 

زایمانی سلخت بایسلته است تا زایش در محتوا 

و روش پدیلد آیلد و تحلول و كملال در محتلوا 

انجلام گیلرد و ایلن دگرگونلی از منطق اندیشله 

تلا روش اندیشله تا نوع نگاه بلا تغییر رویکردها 

را فراگیلرد. 

حوزه امروز رسلالتش هم علمی اسلت و هم 

عمللی هلم امر اندیشلگی هلم تبلیغی و عرفی. 

املروز کله حاکمیلت بلا انقاب اسلامی اسلت 

حوزه هلا نمی تواننلد بگوینلد ملن آنچله شلرط  

بلاغ اسلت بلا تلو می گویلم، خلواه از سلخنم 

پندگیلر خلواه ملال، بلکله بایسلت کله پلای 

دردل ملردم بنشلینند گلوش باشلند و رخ دادها 

را ریشله یابی کننلد درد را بشناسلید و درملان 

کننلد، منتظلر نماننلد کله ملردم به سلراغ آن ها 

بیاینلد، آن هلا بله سلراغ مردم برونلد و پیامبران 

طیلب دّوار بطبله باشلند. در ایلن دوران کله ملا 

حاکمیلت انقلاب اسلامی مذهب با معیشلت 

ملردم گلره خورده اسلت روحانیان در هر مقامی 

مناسلبت در خانله بنشلیند و منتظلر آملدن 

مریلدان و دوست بوسلی باشلند بلکله بایسلت 

خلود آن هلا به دست بوسلی محرومان و مردمی 

که داشلته خودشلان برای یاری دین خدا جهاد 

کلرده و شلهید دادنلد شلیوه هدایلت انبیلا تنها 

گفت وگلو نبلود، بلکله همراهلی و همگاملی بلا 

ملردم اسلت، شلناخت و رعایلت اسلتعدادها و 

واقعیت هاسلت دل سلوزی و ایثلار و محبلت 

اسلت حضلور طبیبانه در همله الیه های زندگی 

مردم اسلت طبابتی پویا، کارا و مراقبت دائم از 

سلامت ایمانی، اخاقی و معنوی و معیشلتی 

جامعله املام مؤمنلان فرملود: »الفقـر سـواد 

وجهـی« تنگلی معیشلت روسلیاهی دو سلرا 
را هملراه دارد و ابلوذر فرملود: »فقلر و سلختی 

معیشلت از یلک در کله وارد شلود ایملان از در 

دیگلر آن بیلرون ملی رود.« عاللم وظیفه بان هر 

بامداد و پگاه بایست هم کار خودش را بسنجد 

و از چنلد و چلون و انلدازه اثلر و پیشلرانی اش 

بازخلورد بگیلرد و ببینلد جامعله او جهلان او 

میلدان عملیلات و کار و مسلئولیت او در چله 

حلال و روزی اسلت چله رخ دادهلای نوعی پدید 

آمده اسلت و چه مسلئله هایی که در کار آن بود 

از اهمیلت افتاده اسلت. هادیلان جامعه هرروز 

بایلد نو شلوند و نوبیندیشلند و نلو حرکت کنند. 

این هلا و شلماری از ضرورت هلا و بایسلته ها 

ملا را بلر آن داشلت تلا بلرای چندمین بلار بله 

مناسلبت سلفر پرچم دار مکتلب اهل بیت به 

حوزه قم و پاس  رهنمودهای راه گشلا و پربهای 

آن فرزانله بله »تحلول در حلوزه« بیندیشلیم، 

گرچله ایشلان در ایلن عصلر پرشلتاب پلس از 

آن سلفر، دیگلر تحلول را هلم قاملت نیازهلای 

نوپدیلد ندیدنلد و از حلوزه انقابلی سلخن بله 

میلان آوردنلد که خوش بختانله برخی نهادهای 

حلوزوی، اسلتقبال کردنلد. نشسلت ها و ویلژه 

نامه هلا و گفت وگوهلای راه گشلا انجلام گرفت 

و مدیریت هوشلمند و بیدار و دانشلور حوزه نیز 

از آن رهنمودهلا و ایلن داده هلا بهلره گرفتنلد و 

بلا تشلکیل اندیشلکده و مرکلز مطالعلات حوزه 

و روحانیلت و تشلکیل کمیته هلای گوناگلون 

پلاس ملی دارند. 

»مجلله حلوزه« نیلز شلماره ای را بله حلوزه 

انقابلی ویلژه کلرد و الیه هایلی از بایسلتگی 

انقابی شلدن حلوزه  بلرای  انقلاب در حلوزه 

برنملود و در ایلن شلماره نیز به پاس داشلت یاد 

حضلور رهبلر عزیلز و فرزانله و نشسلت با مراجع 

و عالملان و فاضلان و طلاب و گفت و گلو در 

نیازهلای پیلش  روی حوزه هلا و رسلالت جهانی 

تهدید هلا  و  فرصت هلا  و  شلیعه  روحانیلون 

فلراروی روحانیلت و انقلاب گلپ و گفته هایی 

داشلتند و در فیضیله رهنمودهلای افق گشلا 

فلراروی مدیریلت حوزه هلای علمیله و عالملان 

دل سلوز و مسلئولیت بلان نهادنلد. امیلد اسلت 

کله بله یلاری خداونلد در آینلده شلمارگانی را به 

نقلد منطلق تفکلر کنونلی حلوزه و چنلد و چلون 

و شلیوه تدویلن منطلق تفکلر شلبکه ای ل قرآنی 

حلوزه بپردازیلم و با بهره وری از میراث بزرگان و 

مصلحلان حلوزه و روحانیلت راهی نلو را از قرآن 

و حدیلث و سلیره بلرای انجام رسلالت عصری و 

روزآملد حوزویلان بجوییلم، إن شلاءاهلل.


