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در فصلـی كـه مجلـه در حال آماده سـازی بود برخی بزرگان حوزه كه در سـپهر فرهنگ 
 و علـوم و سیاسـت كنش گـر بودند به سـرای ابـدی كوچیدند.آیت الّلـه محمد یزدی
كـه سـالیانی دراز در عالی تریـن جایـگاه مدیریـت و نهادهـای حوزوی و سیاسـی چون 
ریاسـت جامعـه مدرسـین، ریاسـت شـورای عالـی حوزه دینـی مجلس خبـرگان، دینی 
قـوه قضاییـه و ...  نقش گـذار بـود. بـه یاد آن عالم دل سـوز و انقابی. اما در این شـماره 
بخشـی از سـخنان ایشـان را درباره تحول حوزه كه در انجمن مطالعات سیاسـی حوزه 

ایـراد نمـود، فرادید می نهیم.
در نـگاه شـادروان آیت الّلـه یزدی، تحول در بخشـی از مسـائل حوزه طبیعی اسـت؛ 
به این معنـا طبیعـی اسـت كـه اسـتادان و طالبـان علـم خودبه خـود متوجه می شـوند كه 
بـه ایـن موضـوع نیـازی نیسـت یـا فایـده ای نـدارد یا در شـرایط امـروز كارآیـی ندارد؛ 
ایـن بحـث را می گذارنـد كنـار و بحـث پرفایده تـری را انتخـاب می كننـد. بـرای مثـال 
در دوره مـا در حـوزه مدرسـان اصـول، مقدمـات انسـداد را بحـث می كردنـد. گاهی 

در نگاه  آیت هللا محمد یزدی
تحول حوزه

شـش ماه تـا یک سـال طـول می كشـید تـا مقدمـات 
انسـداد را تشـریح كنند و نتیجه مقدمات انسـداد این 
بـود كـه بعـد از این كه مقدمات را تشـریح می كردند 
می گفتنـد كـه باب علم منسـد نیسـت، یا اگر منسـد 
هسـت بـاب علمـی باز اسـت و بنابرایـن روایات برای 
مـا حداقـل متواتـرات یا حتـی خبر واحد مثـًا حجت 
اسـت و ایـن حجـت شـرعیه علمی هسـتند اگـر علم 
نیسـتند؛ پس باب انسـداد به اصطاح نیست و انفتاح 
علم هسـت نه انسـداد علم ولی شـاید سال های اخیر، 
مـن فكـر نمی كنم از بعـد از انقاب هیچ درس اصولی 
مقدمـات انسـداد را بحث كرده باشـند و خودبه خود 

ایـن را كنار گذاشـته اند. 
خاطلرم هسلت خلود ملا درس یک اسلتادی 

می رفتیم یک دوره مقدمات انسلداد را تدریس 

کلرده اسلت از سلطوح عاللی تملام کله شلد در 

دوره دوم می خواسلتند بحلث بکننلد بعضلی 

از شاگردانشلان از جملله خلود ملا می گفتیلم 

فاید ه اش چیسلت، شلما که درنتیجه معتقدی 

بله انفتلاح بلاب عللم و اکثلرًا به ایلن معتقد به 

انفتلاح عللم هسلتند. می گفتیلم چلرا مجلدد 

بخوانیلم؟ می گفتنلد این هلا باعلث پلرورش 

ذهلن اسلت. نتیجله اش ایلن اسلت کله ذهلن 

طلبه پرورانده می شلود ولی امروز غالب اسلاتید 

می گوینلد تشلیید ذهن در مسلائل ملورد نیاز و 

مسائل اهم انجام می گیرد. پس آن بحث هایی 

کله به طلور طبیعلی کمتلر مورد اسلتفاده اسلت 

خودبه خلود کنلار ملی رود و آن هایی که بیشلتر 

ملورد اسلتفاده اسلت عملل می شلود. 

مثلال دیگلر این کله بحلث قضا، یا حلدود در 

حلوزه معملواًل بحلث نمی شلد وللی در دوران 

حکومت اسلامی بسلیاری از فقها بحث کردند، 

بحث هلای خلارج داشلتند بحث هلای زیلادی 

داشلتند کتاب هلا نوشلته  شلده و الحملدهلل 

چلاپ شلده از مراجلع بلزرگ کله باألخلره ایلن 

مباحلث را انجلام داده انلد. چلرا؟ بله دلیلل نیاز. 

پلس مقلداری از آن طبیعلی اسلت. البتله یلک 

مقلداری از آن هلم نیلاز به اعملال مدیریت دارد 

و به دسلت مدیلران انجلام می گیلرد. بله ایلن 

بخلش دوم بایلد بیشلتر توجله شلود و شلاید 

اآلن شلرایط زملان ملا طلوری باشلد کله مدیران 

بله دلیلل گسلتردگی حلوزه، حلوزه هلزار نفلره، 

هزاروپانصلد نفلره، دوهلزار نفلره یک طلور اداره  

می شلود، حلوزه پنجلاه هلزار نفلره طلوری دیگر. 

در حلوزه پنجلاه هزارنفلری البتله طاب خارجی 

جلای خلودش را دارد. حوزه پنجلاه هزار نفری را 

اداره کردن؛ طبعًا در مدیریت بخشی  از آن برای 

همیلن اصاحات باید باشلد یلا به عنوان تحول. 

همیلن بحلث را در کتاب هلای درسلی بیاوریلد 

همیلن بحلث را در نحوه نوشلته باید بیاورید در 

چلاپ کتاب هلا و مقلاالت و انتشلارات بیاورید. 

بنابرایلن، بخشلی از تحلول در حلوزه، قهلری و 

طبیعلی اسلت و بخشلی از آن هلم در دسلت 

مدیران اسلت.

توسـط  جهانـی  نیازهـای  برآورده سـاختن   
حوزه های علمیه

درخصلوص ایلن مسلئله کله آیلا مسلئولیت 

حلوزه علمیله به خصلوص حلوزه علمیله مرکزی 

یعنلی قلم تأمیلن مرجع تقلید اسلت یلا تأمین 

نیازمندی های امت اسامی است که هم مرجع 
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تقلیلد می خواهلد هلم فیلسلوف می خواهلد 

هلم مفسلر می خواهلد هلم محلدث می خواهد 

هلم سیاسلت مدار می خواهلد. همله این هلا را 

می خواهلد. اگلر نظلر حوزه این باشلد که ما غیر 

از تأمیلن مرجلع تقلیلد وظیفله دیگلری نداریم 

خلب حرفلی اسلت، وللی اگلر این طلور نیسلت 

کله ظاهرًا این نیسلت؛ مراجلع عظام مخصوصًا 

مراجلع اخیلر ملا همیلن مراجع 

فعللی چله این هایلی کله اخیلرًا 

مراجلع  چله  و  شلده اند  فلوت 

فعللی غالبلًا معتقدنلد کله حوزه 

علمیله بایلد نیلاز جهانلی املت 

اسلامی را بلرآورده بکنلد یعنلی 

دارد،  الزم  هلم  را  فیلسلوف 

محلدث هم الزم دارد که فلسلفه 

غربلی نتوانلد فلسلفه اسلامی 

را از پلا در بیلاورد؛ ملورخ نتوانلد 

بیایلد تاریلخ ملا را تحریلف بکنلد و همین طلور 

محلدث و سلایر چیزهلا. بلله درس هلای جلاری 

ما اکثرًا همان فقه سلنتی اسلت و برای تأمین 

مرجلع هسلت به دلیل این کله این را در رده اول 

می داننلد املا درس هلای دیگری هلم بحمداهلل 

در حلوزه هسلت منتهلا کمتلر هسلت. ایلن را 

بایلد به تدریلج؛ مسلئوالن حوزه یا فضا و نسلل 

جوان و باألخره مدیران و این ها باید بیشلتر به 

آن توجله کننلد کله ظاهرًا اشلارات مقام معظم 

رهبری هم روی همین مسئله است. مثًا اآلن 

در قلم چنلد فیلسلوف وجلود دارد؟ واقعلًا چنلد 

فیلسلوف وجلود دارد؟ حداقلل در حلّد مرحلوم 

عامله طباطبایلی؛ چندتا مفسلر داریم در ردیف 

مرحلوم عامله طباطبایلی؟ حداکثر دوتا سله تا 

بیشلتر نمی توانید بشلمارید. دوسله تا دارید که 

در آن رده ها هم نباشند در آن مسیر هستند اما 

پنج سلال دیگر ده سلال دیگر حوزه چندتا مفسر 

یلا محلدث یا فیلسلوف می توانلد تحویل دهد؟ 

رونلد کوتلاه می باشلد، یعنلی ضعیلف اسلت 

املا خوش بختانله همیلن اواخلر شلورای عالی 

روی مسلئله فلسلفه و نداشلتن 

فیلسلوف یلک مقلدار حسلاس 

این کله  دلیلل  بله  بلودم  شلده 

حضلرت آقلا در کلماتشلان بله 

این مطلب اشلاره فرموده بودند، 

خواسلتیم  شلورا  دبیرخانله  از 

بله ملا بگویلد کله در قلم چندتلا 

درس فلسلفه خوانلده می شلود 

و چله کسلانی درس می گوینلد 

و چله کسلانی درس می دهنلد؟ 

گفتیلم یلک گلزارش دقیق برای ملا تهیه کنید. 

اسلاتید چله کسلانی هسلتند؟ چله کتاب هایی 

را درس می دهنلد؟ چندنفلر پلای درس این هلا 

حاضلر می شلوند گزارشلی کله آورده بودنلد یک 

مقلداری ملن خلودم قانلع شلدم دیلدم البتله 

اکثلر درس های ابتدایلی اش همین دوتا کتاب 

معلروف مرحلوم عامله هسلت بدایة النهایله 

ولی باالتر که می رویم مثل اسلفار مثل مشلاعر 

مثلل شلوارق مثلل چیزهلای دیگلری کله باالتر 

می رویلم کلم هسلت. بلا شلاگردهای محلدود 

وللی فی الجملله هسلت. طبلع ایلن عللم هلم 

ایجلاب می کنلد کله محدودتلر باشلد. 

بله هرحلال الحمدهلل در حلوزه خودم به دلیل 

کــه  هســت  ایــن  سیاســت 
بایــد  را  مســئله  ریشــه های 
از  را  مشــکل  حــل  و  کــرد  پیــدا 
کــرد و بــه هرحــال  ریشــه شــروع 
بــه نتیجــه رســاند بــدون این کــه 
گــروه  کــرده علیــه یــک  خــدای نا
یــک جمــع یــک عنــوان تظاهــرات 

بیفتــد. اتفــاق 

همیلن تحقیقلی کله اخیلرًا شلد 

یلک مقلدار امیلدوار هسلتم اما 

نله آن طلور کله ببینم در ده سلال 

آینلده ملا چندتلا مثلل عامله 

داشلته باشلیم درحالی کله بایلد 

آقلا  این کله  باشلد.  این طلور 

هلم تکیله فرمودنلد و بیشلتر 

راجع بله آینده نگلری و بخشلی 

آینده نگلری  فرمایشاتشلان  از 

جلای  بیست سلاله  چشلم انداز  حلاال  هسلت 

خلودش را دارد. ملن می خواهلم بگویلم آینلده 

پنج سلال دیگر آینده ده سلال دیگر با نیازهایی 

کله هسلت بایلد مدیران روی تدریلس و تدرس 

برنامه هایلی تنظیلم بکننلد کله درس های مورد 

نیلاز تدریلس شلود، خاصله حلوزه علمیه فقط 

فقیله مرجلع تحویلل نمی دهلد بایلد محلدث و 

فیلسلوف و ملورخ و این هلا را هلم تربیت بکند.

 سیاسـت در حوزه؛ شناسایی ضعف ها و نقایص 
و برخورد معقوالنه با آن ها

ملن مطمئلن هسلتم کله سیاسلت در حوزه 

هیچ وقلت مثل سیاسلت در غلرب نخواهد بود، 

مثلل سیاسلت در اروپلا نخواهلد بلود. یعنلی 

بلا تظاهلرات و شلعار و اجتماعلات و این هلا، 

این هلا  نیسلت،  سیاسلی  کارهلای  این هلا 

کارهلای تحزب هلا و دسلته بندی ها و غالبلًا هم 

ملورد سواسلتفاده اجانلب قلرار 

می گیلرد. اتفاقلًا سیاسلت ایلن 

هسلت که ریشله های مسلئله را 

بایلد پیلدا کلرد و حلل مشلکل را 

از ریشله شلروع کرد و به هرحال 

بله نتیجله رسلاند بلدون این کله 

خلدای ناکلرده علیله یلک گلروه 

یلک جمع یک عنلوان تظاهرات 

بلرای  ببینیلد  بیفتلد.  اتفلاق 

مقابلله بلا شلاه هلر روز هلم تظاهلرات در قلم 

بلود اشلکالی ندارد ولی بلرای مقابله با حکومت 

جمهلوری اسلامی ایران اگر خافلی هم انجام 

می گیلرد اگلر صدنفلر هلم در حلوزه بخواهنلد 

یلک راهپیمایلی انجام بدهنلد به نظر من قطعًا 

خلاف شلرع اسلت؛ چرا؟ بلرای این کله راه دارد 

بروند حرفشلان را به مسلئوالن رده اول برسلانند 

بگوینلد ایلن مشلکل را شلما بایلد حلل بکنیلد 

چلرا مثلًا جلواب نمی دهیلد و جلواب بگیرند و 

راه کار را بایلد از این جلا شلروع کلرد. اما مشلکل 

را کله چلرا بله تسلامح پیشلرفت رفتله، بنابراین 

مسلئله سیاسلی اول روشلن باشلد که سیاست 

در حلوزه بله غیلر از سیاسلت در جاهلای دیگلر 

اسلت و سیاسلت مداران حوزه کار سیاسی شلان 

این اسلت که ریشله های نقص ها و ضعف ها را 

شناسلایی کننلد نحلوه برخورد با ریشله ها را هم 

پیلدا بکننلد، معقوالنله بلا آن ریشله ها برخلورد 

 . کنند

کار  حــوزه  سیاســت مداران 
کــه  اســت  ایــن  سیاسی شــان 
ریشــه های نقص هــا و ضعف هــا 
را شناســایی کننــد نحــوه برخــورد 
بــا ریشــه ها را هــم پیــدا بکننــد، 
معقوالنــه بــا آن ریشــه ها برخــورد 

 . کننــد


