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)1357ش(  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  از  پـس 
و  آمـوزش  درعرصـه  گسـترده ای  دگرگونی هـای 
تحقیـق و تبلیـغ در حوزه هـای علمیـه انجـام شـد و 
شـرایط اجتماعـی و انقابـی و هماهنگـی مسـئوالن 
كشـور با حوزه شـرایط بهتری برای توسـعه و تحوالت 

آن فراهـم سـاخت.

  1.جریان های تحول آفرین وفرهنگ ساز 
هماهنگلی حلوزه بلا انقاب اسلامی انتظار 

جامعله انقابلی از روحانیلت را دوچندان کرد و 

نیاز کشلور به حضور بیشلتر دین و پیش گامان 

انقلاب در متلن جامعله موجلب شلد حلوزه 

بله بازسلازی بهتلر خلود بپلردازد و ایلن خلود 

پیدایلش جریان هلای تحول آفریلن حلوزوی را 

درپلی داشلت. در آغلاز انقلاب مسلئوالن حوزه 

از نخبلگان در پیونلد حلوزه و دانشلگاه و جامعه 

هم چلون اسلتاد محمدرضلا حکیملی، مقلام 

معظلم رهبلری، آیةالّله بهشلتی، شلهید باهنر، 

هاشلمی رفسنجانی، جال الدین فارسی دعوت 

کلرده تلا طلاب و فضلای حلوزه را درجریلان 

نیازهلای فرهنگلی و رویدادهلای جهان اسلام 

قلرار دهنلد و ایلن خلود برغنلای فرهنگلی حوزه 

می افلزود و رهبلران حلوزه را وامی داشلت بلرای 

خدملت بیشلتر به جامعه بیشلتر فعالیت کنند 

و سمت وسلوی آموزه هلای حلوزه بلا حرکلت 

انقلاب هملراه باشلد. در سلال 1359 شلهید 

بهشلتی ازسلوی حلوزه بلرای آگاه بخشلی درباره 

مسلائل جلاری و نیلز تببیلن مسلائل فقهلی 

مرتبلط » بنلد ج« از برنامله هیئلت واگلذاری 

زمیلن دعلوت شلد تلا بله قلم سلفر کنلد. برخی 

از متولیلان مدرسله فیضیله کله بلا برنامه هلای 

هیئلت واگلذاری زمیلن هملراه نبودنلد و آن 

را شلرعی نمی دانسلتند بلا سلخنرانی ایشلان 

در فیضیله مخالفلت کردنلد و برنامله در شلرف 

تعطیل شلدن بلود کله طاب سلاکن در مدرسله 

بلا تجملع و مذاکلره مدیلران مدرسله را قانلع 

کردند.که آیت اهلل بهشلتی در فیضیه سلخنرانی 

کنلد و سلخنان وی می توانلد بله رشلد افلکار و 

شفاف شلدن مسلائل فقهی کمک کند و برنامه 

بلا موفقیلت انجام شلد. 

پلس از انقلاب اسلامی نهادها و نشلریاتی 

تحول آفریلن درحوزه هلا پدیلد آمدنلد و منشلأ 

بلرکات و تحلول در حوزه شلدند. از جمله »مجله 

حلوزه« کله بلا هملکاری علده ای از شلاگردان 

مشلهد مقلام معظلم رهبلری بود. ایلن گروه که 

از نزدیلک بلا افکار و سلیره معظم له آشلنا بودند 

بلا اشلارت ایشلان درصلدد برآمدنلد حرکتی را در 

جهلت تحلول در حلوزه آغلاز کننلد یا مدرسله ای 

برای نیروسلازی تأسلیس کنند .این افراد پس 

از آموزش هلای مقدماتلی و آشناشلدن بلا فنون 

نویسلندگی و تحقیق به نوشلتن مقاالتی درباره 

تاریلخ حلوزه، اخاق، و تحقیقانلی درباره تحول 

در املور اداری، آموزشلی و اخاقلی حلوزه آغلاز 

کردند و دوماهنامه حوزه متولد شد. اعضای آن 

بله چندگلروه از جمله گروه حوزه، اخاق، تاریخ 

و سیاسلت تقسلیم شدند. مقاالت مجله در آغاز 

به صلورت گروهلی وبی نلام نوشلته می شلد. و 

ایلن خلود کاری نلو در عرصه پژوهلش بود.افراد 

مطالعله و فیش بلرداری می کردنلد و یک نفلر 

آن را تحریلر می کلرد سلپس همله افلراد گلروه 

آن را بررسلی می کردنلد. بخشلی از سلتون های 

مجلله مصاحبله بلا بلزرگان و پیش کسلوتان 

و اهلل تجربله و صاحبلان قللم بلود کله در آن 

حلوزوی  تجلارب  و  زندگلی  شلرح  افزون بلر 

آنلان پیشلنهادهای ارزنلده ای دربلاره آملوزش 

و تحقیلق و تبلیلغ ارائله می شلد.و بازگوشلدن 

راهکارهایی چون ضررورت گسترش درس های 
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حکملت  احیلای  راه هلای  درحلوزه،  اخلاق 

بازنگلری  للزوم  اسلامی، تخصلص درعللوم، 

درکتاب هلای درسلی، ضلرورت طلرح و برنامله 

و ضلرورت احیلای کارهلای بلر زمیلن مانلده و 

راه هلای نرفتله از زبلان بزرگانلی ماننلد آیلت اهلل 

محمدعللی اراکی؛ سلیدرضا بهاء الدینی؛ عامه 

زنجانلی،  محمدتقلی جعفلری، سلیدعزالدین 

آیلت اهلل نوری همدانلی، سلیدرضی شلیرازی، 

آیت اهلل سلتوده، آیت اهلل حسلن حسن زاده آملی 

و شلیخ ابوالحسلن شیرازی و شیخ غامحسین 

جعفلری و نخبگانی چون سلیدجعفر شلهیدی، 

دکتلر محمدجعفلر لنگرودی و دکتر ابوالقاسلم 

گرجی از حلقه های وصل میان حوزه و دانشگاه 

راه را بلر تحلول و برنامه ریلزی هملوار می کلرد 

درحوزه هلای  »مدیریلت  مقلاالت  سلسلله 

علمیله«1 از مقلاالت راه گشلا بلرای برنامه ریلزان 

املور حلوزوی بود وآثار خلود را در برنامه و عمل 

ایلن حرکلت تحول آفریلن  به جلای گذاشلت. 

بی مانلع نبلود. وللی حمایلت بزرگانلی ماننلد 

مقلام معظلم رهبلری و آیلت اهلل نوری همدانی 

و نیلز آیلت اهلل صافی گلپایگانی که نویسلندگان 

مجلله را از نزدیلک می شلناختند راه را بلر خطلر 

می بسلت. در ویژه نامله امام زملان2 مقاله ای 

بله نلام زندگلی و توللد املام زملان بله قللم 

یکی از دوسلتان منتشلر شلد و در آن قول شلیخ 

مفیلد کله در روایت مشلهور»مامنا اال مقتول او 

مسلموم« تردید شلده بود بیان شلده بود. طرح 

ایلن نظریله بلا مخالفلت علده ای از طاب جوان 

روبله رو شلد و فلردی بلا بسلیج گروهلی طلبله، 

بله دیلدار مراجلع رفت و خواسلتار تعطیلی این 

نشلریه شلد. آیت اهلل صافی گلپایگانلی آقایان را 

نصیحلت فرملود کله دوسلتان را می شناسلند و 

ایلن نظریله نیلز در راسلتای نقلد و تضلارب آرا 

مطلرح شلده و منتقلدان را قانلع کردنلد. 

مجلله »نلور عللم« از دیگر نشلریات حوزه بود 

کله در راسلتای تبییلن مبانلی دینلی و شلعائر 

انقلاب اسلامی به وسلیله جامعله مدرسلین 

حلوزه علمیله قلم در سلال 1362 شلکل گرفلت. 

در ایلن نشلریه وزین نیازهلای فرهنگی و فقهی 

مرتبط با مسلائل نظام اسلامی ازجمله احکام 

حکومتلی اختیلارات حاکلم و شلیوه حکوملت، 

مسلائل ماللی نظلام، اختیلارات فقهلا دربلاره 

گلردآوری و توزیلع خملس و سلهم املام، و 

مسلائل قضایلی بررسلی می شلد.

حضللور  حللوزه  تحللول  شللاخص های  از 

هللزاران پژوهش گللر حللوزوی درعرصه هللای 

در  اسللت.  فرهنگللی  و  فکللری  مختلللف 

اسللامی  علللوم  فرهنگسللتان  سللال1359، 

به وسللیله سللیدمنیرالدین شللیرازی )1379( 

در قللم شللکل گرفللت ضللرورت  پی ریللزی روش  

آسیب  شناسللی  حكومللت  اسللامی  و پی  ریللزی  

مللدل  توسللعه  اسللامی ، سللاختارهای  نویللن  

تمللّدن  اسللامی ، مباحللث  حكمللت  حكومتللی ، 

فقلله  و اخللاق  حكومتللی ، پی ریللزی  فلسللفه ، 

متدولللوژی  و مدیریللت  تحقیقللات  علللوم  بللر 

مبنللای  اسللام  از جمللله اهللداف تأسللیس 

ایللن مؤسسلله بللود. شللیرازی درصللدد بللود بلله 

سللهم خللود بللا تربیللت نیللرو  ضمللن  شللناخت  

آسللیب های  سیاسللی و فرهنگللی  و اقتصللادی  

انقللاب ، راه هللای  برطرف سللازی  چالش هللای  

فللرارو را بازشناسللد و انقللاب  را از خألهللای 

تئوریللک  احتمالللی  نجللات  دهللد. 

  دانشگاه مفید 
پیشللینه ایللن مرکللز آموزشللی بلله مؤسسلله 

برمی گللردد.   امیرالمومینللن تحقیقاتللی 

کلله در سللال 1340ش بللا هم فکللری گروهللی 

از علمللا از جمللله محمدرضللا مهدوی کنللی؛ 

شبسللتری، شللهید بهشللتی تأسللیس شللد. 

هللدف آن بحللث و تحقیللق دربللاره معللارف 

اسللامی وعلللوم اهللل بیللت بللود. ایللن گللروه 

دربللاره قللرآن کاری گروهللی انجللام داده بودنللد 

و صدهللا کتللاب اسللامی از منابللع دسللت اول 

را فیش بللرداری کللرده بودنللد.در سللال 1360 

را  نوشللته  ایللن  موسللوی اردبیلی  آیللت اهلل 

همللراه بللا کتاب خانلله بللزرگ آن بللا اجللازه 

شللهید بهشللتی از کانللون توحیللد تهللران بلله 

قللم منتقللل کردنللد و در محللل منللزل آیللت اهلل 

صدوقی یللزدی در صفائیلله )دفتللر کنونللی 

مقللام معظللم رهبللری در قللم( گردیللد. عللده ای 

از محققللان کلله این جانللب نیللز توفیللق حضللور 

درجمع شللان را داشللتم زیرنظللر مسللتقیم 

آیللت اهلل اردبیلللی شللروع بلله تهذیللب و تنقیللح 

و تکمیللل تحقیقللات انباشته شللده کردنللد.

گللروه جدیللد موضوعللات و منابللع بسللیاری 

را بلله آن افزودنللد و آن را در دوازده موضللوع 

منقللح، تایللپ و ثبللت و دسللته بندی نمودنللد 

از جمللله وحللی، نسللخ، کتابللت، قللرآن، قرائللت، 

تفسللیر، و قللرآن و زمللان و مللکان، ازجمللله 

زیرمجموعلله وحللی بلله هزارشللاخه رسللید کلله 

در نللوع خللود تحقیقللی بی نظیللر بللود. 

ایلن فکلرت و کار گروهی تبدیل به دانشلگاه 

مفیلد گردیلد پلس از تشلکیل دانشلگاه، ایلن 

مجموعله بله دانشلگاه مفیلد منتقل شلد. 

دانشگاه مفید زیرنظر آیت اهلل موسوی اردبیلی 

در چهاررشته اقتصاد، فلسفه، حقوق و علوم 

سیاسی ازدانشگاه های مرتبط به حوزه است 

این دانشگاه فصل نامه مفید را منتشر می کند 

و دانشگاه شاهد محیط برپایی کنفرانس های 

بین المللی در حوزه سیاست و اجتماع تقریب 

مذاهب و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی 

است.3 بنابر آن بود که علوم قرآن و پژوهش 

و آموزش در عرصه قرآن نیز در دانشگاه مفید 

انجام گردد که کشتی بان را سیاست دیگر آمد.

  دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
دفتلر تبلیغلات اسلامی از نهادهایلی بلود 

کله در ایجلاد فکلر و تحلول در حلوزه نقلش 

داشلت. ایلن کانلون تبلیغلی و آموزشلی از آغاز 

بلا برنامه هلای آموزشلی، برپاکلردن کاس های 

اسلتادان  و  سلخنرانان  از  دعلوت  تدریلس؛ 

نخبله را در دسلتورکار داشلت و بلا امکانلات و 

نیروهلای انلدک خود بخش های عمده کشلوررا 

پوشلش ملی داد .جبهه هلا و نیروهلای نظاملی 

اعلم از سلپاه و ارتلش ازسلوی دفتلر تبلیغلات 

اسلامی پشلتیبانی می شلدند. افلراد دفتلر بلا 

مدیریلت جهلادی و فداکارانله شلب وروز بلدون 

چشم داشلت ملادی تلاش می کردنلد. دفتلر 

تبلیغلات اسلامی به تدریج حلوزه کاری خود را 

از بخلش تبلیلغ به بخش های مختلف آموزش، 

پژوهلش و انتشلارات و احیلای آثلار گسلترش 

داد.
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در  در1373/1/23  رهبلری  معظلم  مقلام 

حکمی که به مناسلبت انتسلاب هیئت مدیریه 

دفتلر صلادر کردند نوشلتند: این دفتر پرتاش و 

پرتوان و گسلترده دامن نیز، در این پانزده سلال 

چون ابر بابركتى باریده و سلود رسلانیده است و 

اینک به تناسلب چشم داشلتى كه از آن هسلت، 

ناچلار اسلت در سلازمان دهى و كارهایلى كله بر 

دوش دارد، نلگاه دوبلاره اى بیفكنلد و خلود را 

بلراى زمانلى بلاز هلم دراز و پربلار آملاده سلازد. 

این بازنگرى و دوباره سلازى، كارى ناگزیر اسلت 

كه سلازمان ها ونهادهاى جوشلیده از انقاب را 

در راه خدمت گلذارى خویلش بیش تلر مى برد و 
كامیاب تر مى سلازد.4

  مجله فقه
مقللام معظللم رهبللری  در دیللدار بللا فضللای 

حللوزه بلله مناسللبت از فقلله و افللکار نویللن 

فقهللی درحللوزه سللخن گفتنللد و بلله مناسللبت 

نیملله شللعبان درجمللع فصللای حللوزه یللادآور 

شللدند :

یللک معاونللت، معاونللت تحقیقللات و 

مطالعللات اسللت؛ كارش تربیللت محقللق، 

نظللارت بللر رسللاله هاى تحقیقللى و انتشللار 

مجللات علمللى در حللوزه اسللت. مللن آن روز بللا 

جمعللى از بللرادران ایللن نكتلله را مطللرح كللردم 

و گفتللم كلله مللا یللک مجللله  فقلله نداریللم! مللا 

یللک مجللله علمللى فقلله الزم داریللم كلله مباحث 

فقهللى  را بللا زبللان علمللى فقلله یعنللى زبللان 

عربللى بیللان كنللد. اگللر كسللى هللم خواسللت 

فارسللى بنویسللد، مى نویسللد؛ امللا زبللان اصلللى 

مجللله  بایللد عربللى باشللد. محققللان یللک مجللله  

فقلله تهیلله كننللد و در آن مقاللله بنویسللند؛ یكللى 

از فضللاى آبرومنللد هللم یكللى از درس هایللش 

را تعطیللل كنللد و بیایللد مسللئولیت ایللن مجللله  

را بلله عهللده بگیللرد. مگللر فایللده  ایللن مجللله  

بللراى پیشللبرد فقلله اسللام، كمتللر از فایللده  

آن درس اسللت؟ محققللان، بللزرگان و فضللا، 

موضوعللات جدیللد فقهللى  را بنویسللند؛ تحقیللق 

كننللد؛ نقللد كننللد؛ فقلله را پیللش ببرنللد و دنیللا را 

از فقلله شللیعه آگاه كننللد. در دائرةالمعارف هللا، 

فقلله مللا را بعللد از فقلله اباضیلله مى آورنللد! از 

ایللن فقلله غنللى كلله شللاید هیللچ فقهللى  ایللن 

هملله كتللاب و تحقیللق و متللون مهللم نداشللته 

باشللد، یللا كمتللر فقهللى داشللته باشللد كسللى 

خبللر نللدارد! این هللا را بیللرون بیاوریللم، تللا در 
مجللات علمللى دنیللا منعكللس بشللود.5

ایللن نظریلله و طرح منجربلله پیدایش »مجله 

فقلله« به وسللیله دسللت اندرکاران مجللله حللوزه 

درسللال 1370 گردیللد. درایللن نشللریه مسللائل 

مسللتحدثه و مللورد ابتللای جامعلله و حکومللت 

به وسللیله فضللا و فقه پژوهللان نقللد و بررسللی 

و منتشللر می گللردد. کار دیگللر اصحللاب »مجللله 

حللوزه« انتشللار فقلله اهللل بیللت بللود. مرحوم 

آیت الّللله هاشمی شللاهرودی کاری مشللترک 

و نللو را در تدویللن دائرة المعللارف فقلله اسللامی 

بللر مذهللب اهللل بیللت بللا اشللاره و تشللویق 

رهبللر فرزانلله انقللاب اسللامی آغللاز کردنللد 

و آن هللم گامللی نللو در حللوزه علمیلله بللود و 

ده هللا دائرةالمعارف نویللس و نقدپللژوه بللا دو 

زبللان فارسللی و عربللی تربیللت کللرد. ایشللان 

از سللردبیر »مجللله حللوزه« بللرای راه انللدازی 

مجللله تخصصللی و علمللی در سللاحت فقلله 

اهللل بیللت دعللوت کللرد و مجللله ای در تللراز 

علمللی پذیرفته شللده بلله نللام »فصل ناملله فقلله 

اهللل بیللت« منتشللر شللد. محللور  اصلللی 

ایللن مجللله مسللائل مسللتحدثه و پاسللخ بلله 

پرشللس های نوپیللدای فقهللی بللود و ده هللا 

مقاللله در زمینلله مسللائل مسللتحدثه از فقهللا، 

مراجللع و فضللای دانشللور و نواندیللش حللوزه، 

تولیللد شللد. 

  مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی 
 تأسللیس بخللش آمللوزش ایللن مؤسسلله 

بلله مؤسسلله در راه حللق در سللال 1353ش 

بازمی گللردد. در سللال 1354 برناملله هللای 

آموزشللی آن آغللاز شللد و تللا پیللروزی انقللاب 

اداملله یافت.مؤسسلله باقرالعلللوم نیللز زیرنظللر 

همیللن افللراد در سللال 1360 شللروع بلله کار کللرد 

و دانش آموختللگان مؤسسلله در راه حللق بللرای 

دوره هللای تخصللص سیاسللت، روان شناسللی، 

حقللوق، تاریللخ و فلسللفه بلله آن منتقللل شللدند.

مؤسسلله آموزشی پژوهشللی امللام  خمینللی 

تلفیقللی از دو مؤسسلله یادشللده بللود کلله بلله 

رهبللری مرحللوم مصبللاح یللزدی و کمک هللای 

مقللام معظللم رهبللری در سللال 1374 شللروع 

بلله کار کللرد.6 برنامه هللای آموزشللی مؤسسلله 

در سللال 1373ش جهللت تصویللب بلله شللورای 

عالللی حللوزه ارسللال شللد کلله بلله تأییللد آن 

شللورا انجامیللد. در همللان سللال، برنامه هللای 

مؤسسلله جهللت رسللمیت در آمللوزش عالللی 

کشللور بلله شللورای عالی انقللاب فرهنگللی 

بلله  1378ش  تیللر   20 در  و  شللد  ارسللال 

تصویللب رسید.مؤسسلله امللام خمینللی، طبللق 

اسللاس نامه مصللوب شللورای عالللی انقللاب 

فرهنگللی بللا نظللارت رهبللر جمهللوری اسللامی 

آن  فعالیت هللای  و  می شللود  اداره  ایللران 

مختللص روحانیللان و طللاب علللوم دینللی و 

در راسللتای اهللداف حوزه هللای علمیلله اسللت. 

هیئللت امنللا و رییللس ایللن مؤسسلله ازسللوی 

رهبللر ایللران انتخللاب می شللوند.

اهدافللی کلله طبللق اسللاس نامه مؤسسلله 

بللرای تشللکیل ایللن مؤسسلله حللوزوی آن 

نوشته شللده، عبارتنللد از: به کارگیللری معللارف 

اسللام در زمینه هللای مختلللف علللوم انسللانی، 

آشناسللاختن طللاب بللا مبانللی اعتقللادی و 

معللارف اسللامی و علللوم انسللانی، تربییللت 

متخصصللان بللرای مقابللله بللا اندیشلله های 

انحرافللی و التقاطللی، پللرورش پژوهش گللران 

درحوزه هللای مختلللف علللوم انسللانی.7 ایللن 

کانللون افزون بللر تربیللت صدهللا طلبلله و انتشللار 

تربیتللی  و  حللوزوی  کتاب هللای حقوقللی، 

گوناگللون مجللات تخصصللی عدیللده ای نیللز 

منتشللر می کند.ریاسللت ایللن مؤسسلله از آغللاز 

تللا رحلللت آیللت اهلل محمدتقللی مصباح یللزدی 

)اذر1399( برعهللده ایشللان بللود.

مؤسسلله های  و  انجمن هللا  تأسللیس 

علمی تخصصللى در حللوزه ازجمللله انجمللن 

علمللى فقلله و اصللول، انجمللن علمللی اقتصللاد، 

انجمللن علمللى روان شناسللى، انجمللن علمللى 

رجللال و انجمللن علمللى تاریللخ و مؤسسلله  هایی 

ماننللد مؤسسلله شیعه شناسللی یللا مؤسسلله 

کتاب شناسللی شللیعه ازکارهللای تحول بخللش 
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حللوزه اسللت. کلله درصللورت نظللارت درسللت 

بللر آن می توانللد بلله تخصصی شللدن تدریجللی 

علللوم درحللوزه کمللک کنللد. از جمله مؤسسللات 

از مؤسسلله تخصصللی امللام  بایللد  حللوزه 

صللادق دربللاره کام اسللامیة، مؤسسلله 

عالللی فقلله و علللوم اسللامی زیرنظللر مقللام 

رهبللری، مؤسسلله پژوهشللی و تحقیقاتللی 

اسللراء دربللاره تفسللیر قللرآن زیرنظللر آیللت اهلل 

جوادی آملللی، مؤسسلله بنیللاد امامللت زیرنظللر 

سللیدعلی میانللی، مؤسسلله فقهللی ائملله اطهللر 

زیرنظللر شللیخ محمدفاضللل، مؤسسلله ادیللان و 

مذاهللب، مؤسسلله باقرالعلللوم زیرنظللر دفتللر 

تبلیغللات حللوزه علمیلله، پژوهشللگاه  اندیشلله  

و فرهنللگ اسللامی  زیرنظللر علی اکبللر رشللاد.

افزون بلر آن در عرصله انتشلارات و ترجمله 

ده ها مؤسسه تحقیقاتی و احیای تراث درحوزه 

فعالیلت می کننلد و مجموعه هلای بلزرگ و 

نفیسلی را بله جهلان عرضله داشلته اند. ازجمله 

بخش احیای دفتر تبلیغات اسلامی، مؤسسله 

اهل البیلت زیرنظلر آیلت اهلل سیسلتانی، مرکلز 

احیلای تلراث اسلامی، مرکلز احیلای میلراث 

اسلامی، وابسلته به دفتر آیت اهلل سیستانی در 

سلال 1374ش که سلیداحمد حسینی اشکوری 
در قلم بنیان گلذاری کلرد.8

در حلوزه نرم افلزاری حوزه راه های طی نشلده 

بزرگلی را پیملوده و به ویلژه از مرکلز نرم افلزاری 

عللوم اسلامی زیرنظر مقلام معظم رهبری باید 

یلاد کلرد کله مطاللب هلزاران کتلاب سلودمند 

و مجموعله حدیثلی، تاریخلی، اخاقلی، عللوم 

حلوزوی و تلراث اسلامی از سرتاسلر جهلان در 

فضلای مجلازی ثبلت و قابلل اسلتفاده اسلت. 

و  خطلی  عظیلم  کتاب هلای  آن  افزون بلر 

غیرخطلی از سرتاسلر جهلان به وسلیله محققان 

برجسلته حلوزوی چون سلیدمحمدرضا جالی، 

سلیداحمد حسلینی، فهرسلت شده و در معرض 

اسلتفاده محققان و دانش پژوهان جهان اسام 

قرار گرفته اسلت.افزون بر آن که در دیگر شلهرها 

ماننلد مشلهد و اصفهلان نیلز صدهلا محقلق به 

کار تحقیلق واحیلای تلراث مشلغول اند و آثلار 

برجسلته و مانلدگاری را عرضله کرده انلد. یکلی 

پژوهش هلای  بنیلاد  فعالیلت  عرصه هلای  از 

اسلامی آسلتان قلدس رضوی توجله به احیای 

تلراث و احیلای آثلار عالملان و اندیشلمندان 

شلیعی دانسلت.

  2.تحول اداری
گسلترش حوزه هلای علمیه پس از انقاب و 

اسلتقبال روزافلزون جوانلان تحصیل کرده برای 

تحصیلل در حلوزه علمیله ایجلاب می کلرد کله 

بله نظلام اداری حلوزه سلامان داده شلود. املام 

خمینلی در سلال 1358 در دیلدار بلا گروهلی از 

اعضلای جامعله مدرسلین پس ازپرسلش هایی 

از آنلان دربلاره حلوزه، تأکیلد کلرد هرچله زودتلر 

طرحلی بلرای نظلام حلوزه بریزنلد. ایلن پیلام با 

اسلتقبال دیگلر مراجلع تقلیلد روبله رو شلد.9 در 

تاریخ 1359/12/5 پیشلنهادی ازسلوی اعضای 

مدرسلان حلوزه و حسلینعلی منتظلری مبنی بر 

تشلکیل شلورای مدیریت و گزینش اعضای آن 

تقدیم امام خمینی شد و ایشان در تاریخ12/8/ 
1359بلا آن موافقلت کرد.10

طلرح  مطالعله  از  پلس  خمینلی  املام 

نکته هایلی را یلادآور شلد کله عمده تریلن آن 

اسلتفاده از طلاب در اداره حلوزه و واگذار شلده 

اداره حوزه هلای علمیله شهرسلتان ها به علمای 

هملان شلهرها و موافقت آیلت اهلل گلپایگانی با 
آن بلود.11 

شلورای مدیریت درسلال 1360 شلروع به کار 

کلرد .ایلن تشلکیات دارای چندیلن بخش بود. 

بخلش علملی، مركلز تحقیقلات علملی، تنظیم 

برنامه هلای درسلی، اصلاح كتاب های درسلی، 

امتحانلات، دروس مربلوط بله بانلوان طلبله و 

برنامه هلای مربلوط بله طلاب خارجلی(، بخش 

اخاق و تزكیه )دروس  اخاق، نظارت و مراقبت 

ویلژه و رسلیدگی بله تخلفات(، بخلش مدیریت 

داخللی )پرونده هلای تحصیللی، گزینش طاب 

و جلذب نیلرو، نظلارت بر وضع طلاب خارجی، 

شناسایی و جذب نیرو، مشموالن نظام وظیفه 

و مدیلران ملدارس(، بخش تبلیغلات و مبلغان 

و سلرانجام بخلش اطاعات، بخلش تداركات و 
بخلش حوزه های شهرسلتان.12

در راسلتای تأکیلد املام بلر حضلور طاب در 

سلاختار مدیریلت حلوزه13 ، نماینلدگان طلاب 

مشلغول به تحصیل در حوزه علمیه قم برگزیده 

شلدند و آیین نامله داخللی مجملع نماینلدگان 

طلاب در 18 آبلان 1361 بله تصویلب رسلید.14 

نظلم و تقویلت املور حلوزه در مسلائل مختللف 

خدماتلی  و  اخاقلی  تحقیقاتلی،  آموزشلی، 

ازجملله اهلداف تشلکیل مجمع بلود.15 

املام خمینلی در اسلفند 1367 پیلام مهمی 

کله بله » منشلور روحانیلت« شلهرت یافلت در 

جهلت اصلاح امور مربوط به حلوزه و روحانیت 

صلادر کلرد و در آن ضملن یلادآوری جایلگاه 

حلوزه بلر هماهنگی بیشلتر میلان مدیران حوزه 

وطلاب رنج دیده تأکید کرد.16 جامعه مدرسلان 

و شلورای مدیریلت بلرای زمینه سلازی اجلرای 

فرملان املام سلتادی تشلکیل داد ایلن سلتاد 

اقلدام بله انجلام انتخابات »مجملع نمایندگان 

طلاب و فضلای حلوزه علمیه«کلرد تلا آنلان 

پیشلنهادهای اصاحی خود را برابر دسلتورهای 

املام، در جهلت هرچله بهترشلدن نظلام حلوزه، 

بله شلورای مدیریلت و جامعله مدرسلین ارائله 

کننلد. مرحلله اول ایلن انتخابلات انجلام گرفت 

و نماینلدگان طلاب انتخلاب و گلزارش آن در 

نامله ای بله تاریلخ 68/2/7 به وسلیله آیلت اهلل 

مشلکینی خدملت املام خمینی تقدیم شلد.17 

امام خمینی ریشله تحول را نه در تشلکیات 

سلاختمان های  و  اداری  طویلل  و  عریلض 

گونه گلون کله در ملواردی تشلریفات را سلنگ 

راه تحلول می دانسلت.18 اخلاص در کار، توجله 

بله کیفیلت،19 پیش گیلری از ورود افلراد دارای 

انحلراف اخاقلی و اعتقلادی و رفتلاری،20 از 

توصیه  هلای املام در راه تحلول حلوزه بلود و 

نیلز ایشلان نسلبت بله آسلان گیری و آملوزش 

سلطحی و کاسیک شلدن برنامه های آموزشلی 

حلوزه هشلدار ملی داد.21 تقویلت فقله سلنتی 

روش هلای  از  بهره گیلری  جواهلری،22.  و 

نویلن آموزشلی،23. اسلتفاده بیشلتر از طلاب 

جلوان، خودکفایلی حوزه هلای شهرسلتان ها و 

نیلز اسلتفاده از دیگلر روحانیلون، مشلورت بلا 

صاحب نظران24 و متهم نشلدن به انحصارطلبی 

از دیگلر رهنمود های ایشلان بلود.25 هماهنگی 
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و  تقابلل  از  دوری  و  حلوزه  علملای  میلان 

جناح گرایلی و احتلرام متقابلل میلان طلاب و 

جامعله مدرسلین را ضاملن حفلظ و پیشلرفت 
حلوزه ومأیوس شلدن دشلمنان شلمرد.26

از نظللر اقتصللادی از گذشللته معیشللت 

حللوزه بللر اوقللاف و سللهم امللام و نللذورات و 

هدایللای مللردم و نیللز نللذورات مللردم بللرای 

مشللاهد مشللرفه اسللتواربود و در سللال های 

اخیللر از دوره میللرزای شللیرازی سللهم امللام 

عمللده شللهریه طللاب را تأمیللن می کللرد. پللس 

از انقللاب اسللامی و گسللترش دایللره فعالیللت 

حللوزه برخللی از علمللا بلله امام خمینی پیشللنهاد 

کردنللد حللوزه بودجلله دولتللی داشللته باشللد و 

بللرای شللهریه طللاب از دولللت کمللک گرفتلله 

شللود کلله امللام خمینللی نپذیرفللت و آن را 

مانللع اسللتقال حللوزه شللمرد. آیللت اهلل امینللی 

در خاطللرات خللود یللادآور شللده کلله در معیللت 

اعضللای جامعلله مدرسللین حللوزه نللزد امللام 

خمینللی رفتیللم و گفتیللم: شللما بللر فقللر و فاقلله 

حوزویللان مطلعیللد و حللوزه ای جللز سللهم امللام 

و آن نیللز انللدک، در اختیللار نللدارد آیللا نفللت و 

دیگللر معللادن از انفللال نیسللت؟ و در اختیللار 

شماسللت چه چیللز مللا واگللذاری خمللس آن 

بللرای ترویللج دیللن و فرهنللگ می شللود کلله 

امللام پاسللخ داد: سللزاوار اسللت کلله حللوزه در 

امللور اقتصللادی خللود مسللتقل باشللد تللا وقتللی 

شللاهد انحللراف در دولللت بللود بتوانللد در برابللر 
آن بایسللتد.27

در 1370 بله پیشلنهاد آیة الّلله خامنله ای و 

موافقلت دیگلر مراجلع قلم، شلورای عالی حوزه 

علمیه قم تشلكیل شلد. این شلورا، برنامه ریزی 

و تصمیملات اصللی در بلاب مسلائل حلوزه 

علمیله قلم را برعهلده گرفلت و كارهلای اجرایی 

بله مدیریلت واگلذار گردیلد و تعیین مدیر حوزه 

برعهلده ایلن شلورا قلرار گرفت

 مقلام رهبلری در9 آذر 1386 در سلفر بله قلم 

و دیداربلا نخبگان حوزه پیشلنهادهای کاربردی 

را در راه تحلول حلوزه مطلرح کردنلد ازجملله: 

ضلرورت برنامه ریلزی بلرای آینلده، مدیریلت 

تحلول و هدایلت آن بله سلمت تحلول مثبلت و 

سلازنده، پرهیز از مدرک زدگی، تأسلیس شوراى 

برنامه ریلزى بلراى حلوزه، آمارگیلری از شلمار و 

تلوان طلاب حلوزه، کرسلی های آزاداندیشلی، 

انتقلال تجربیلات مدیران واسلتادان حوزه های 

علمیه سراسلر کشلور، تعیین منزلت اجتماعی 

اسلاتید حلوزه، اهمیلت منبلر و مبلغلان،

شلورای سرپرسلتی طلاب غیرایرانلی هم در 

29 شلهریور 1358ش بله مركلز جهانلی عللوم 

اسلامی تغییلر نلام یافلت و آغلاز بله كار كلرد 

و در 1372ش بله فرملان آیة الّلله خامنله ای 

به صلورت متمركلز كار خلود را ادامله داد كله 

تاكنلون فارغ التحصیان زیادی داشلته اسلت. 

ایلن مركلز نیلز بلر پایله برخلی ضرورت هلا بله 

نلام  تغییلر  العالمیله«  »جامعة المصطفلی 

 داد. طبلق گلزارش مسلئوالن ایلن مرکلز، تلا 

سلال 1394 حلدود 50 هلزار نفلر درایلن مرکلز 

تحصیل کرده اند. این مرکز در 45 کشلور جهان 

شلعبه دارد.28 آفریقلای جنوبلی، آلبانلی، آلمان، 

اوگانلدا،  انگلسلتان،  اندونلزی،  افغانسلتان، 

برزیلل، بلغارسلتان، بنلگادش، بورکینافاسلو، 

بوسلنی و هرزگویلن، بنیلن، پاکسلتان، تانزانیا، 

تایلنلد، توگلو، دانملارک، ژاپلن، سلاحل علاج، 

سلوئد، سلنگال، سلوریه، سلیرالئون، عراق، غنا، 

فیلیپیلن، قرقیزسلتان، قزاقسلتان، کاملرون، 

کلوزوو، کنگلو دموکراتیلک، کوملور، گامبیلا، 

گرجسلتان، گویلان، گینله، لبنان، ماداگاسلکار، 

ملاالوی، ماللزی، ماللی، میانملار، نلروژ، نیجلر، 

نیجریله، هنلد و... ازجملله واحدهلای فعلال 

هسلتند. ایلن مرکلز معلارف را بله زبان هلای 

گوناگلون ترجمله و در اختیلار ملردم جهان قرار 

می دهلد.

  حوزه و ترویج زبان و ادبیات فارسی
نکتله قابلل توجله حلوزه و جامعةالمصطفی 

به زبان فارسلی اسلت درحالی که دانشلگاه های 

کشلور بلرای ترویلج زبلان فارسلی بودجه هلای 

هنگفتلی دارنلد، سلالیانه صدهلا بلکله هلزاران 

طلبه غیرفارسلی زبان بلا خانواده های خود برای 

تحصیلل در ایلران بلا وسلایل پیشلرفته ادبیات 

و زبلان فارسلی را به طلور طبیعلی یادگرفتله و 

آن را بله کشلور خلود منتقلل می سلازند؛ درواقع 

خانلواده ی طلاب خارجلی بلا یادگرفتلن زبلان 

فارسلی ماننلد زبان مادری، مرّوج اندیشله های 

اسلامی و فرهنلگ ایرانیاننلد.

  مدارج علمی
از آن جللا کلله شللماری از طللاب و مدرسللان 

حللوزه بلله اشللتغال و تدریللس در مراکللز 

غیرحللوزوی مشللغولند بنللا بلله ضللرورت مرکزی 

بللرای تعییللن مللدارج علمللی تأسللیس و مدارک 

تحصیلللی حللوزه درچهارسللطح معادل سللازی 

شللد. سللطح اول اتمللام شللرح لمعلله معللادل 

بللا دیپلم،.سللطح دوم اتمللام رسللائل و بخشللی 

از مکاسللب معللادل کارشناسللی، سللطح سللوم 
پایللان کفایلله و مکاسللب معللادل کارشناسللی 

ارشللد و سللطح چهللارم گذرانللدن حداقللل 

چهارسللال درس خللارج بلله همللراه چهارمرتبلله 

امتحللان و نللگارش رسللاله تحقیقللی معللادل 

بللا دکتللرا. بلله کسللانی هللم کلله در امتحانللات 

رشللته های تخصصللی قبللول شللوند معللادل 

خامنلله ای  آیللت اهلل  البتلله  می شللود.  داده 

مکللررًا تأکیللد دارد کلله به جللای معللادل حللوزه 

مللدرک مسللتقل حللوزوی بایللد داشللته باشللد.

  مرکز خدمات حوزه
از مراکللز قابللل توجلله در تحللول اقتصللاد 

حللوزه مرکللز خدمللات حللوزه علمیلله اسللت. 

در سللال 1364 از امللام خمینللی درخواسللت 

شللد بللرای حمایللت از طللاب رزمنللده و 

حاضللر در جبهه هللای دفللاع مقللدس کمللک 

کننللد و کمک هللای امللام تحللت عنللوان 

صنللدوق قرض الحسللنه شللهید میثمللی بلله 

طللاب وام داده می شللد. پللس از درگذشللت 

وام هللای  به ویللژه  وام هللا  شللمار  امللام 

درمانللی و دارو و جراحللی طللاب رزمنللده از 

سللیزده هزار فرارفتلله بللود و بللرای حللل آن 

از مقللام معظللم رهبللری درخواسللت کمللک 

شللد کلله کمک هللای ایشللان بلله تأسللیس 

مرکللز خدمللات حللوزه علمیلله انجامیللد. ایللن 

مرکللز هملله طللاب اعللم از طللاب شللیعه و 

غیرشللیعه و ایرانللی و غیرایرانللی را زیللر پوشللش 

دارد. بیمه درمانللی طللاب اولویللت نخسللت 

ایللن مرکللز بللود و سللپس عمللر پیمللودگان و 
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خانللواده افللراد متوفللی و افللراد عاجللز و ناتللوان 

تحللت پوشللش قللرار گرفتنللد و درنهایللت بللرای 

مسللکن طللاب و نیللز صنللدوق قرض الحسللنه 

و بیملله عمومللی روحانیللون اقللدام شللد. 29 

به رغللم همراهی هللای مرکللز خدمللات نظللام 

معیشللتی روحانیللون  ضعیف تریللن حلقلله را 

در میللان اصنللاف دیگللر تشللکیل می دهللد. 

بسللیاری از مللردم بللا توجلله بلله پیونللد نظللام 

و حللوزه و دفللاع حوزه هللای علمیلله از انقللاب 

و نظللام، گمللان می کننللد نظللام معیشللتی 

حوزویللان تأمیللن شللده اسللت. واقعیللت 

آن اسللت کلله مشللکل معیشللت طللاب و 

محصللان هم چنللان برجاسللت. جللز روحانیللان 

شللاغل در دسللتگاه های قضایللی و آموزشللی 

یللا اداری طللاب، فضللا و مدرسللانی کلله صرفللًا 

بلله تعلیللم، تعّلللم، تحقیللق و تبلیللغ حللوزوی 

اشللتغال دارنللد، در مراکللز متعللارف فرهنگللی و 

آموزشللی پشللتیبانی نمی شللوند. 

  3.تحوالت عملی
بللا پیللروزی انقللاب اسللامی و نیللاز شللدید 

کشللور بلله تبییللن و اجللرای قوانیللن اسللامی 

عللده بسللیاری از فقهللا بللا شللرکت در مجلللس 

خبللرگان قانللون اساسللی بلله ترسللیم قانللون 

اساسللی نظللام جمهللوری اسللامی اقللدام 

کردنللد و ایللن مهللم بللا تشللکیات ده هللا 

جلسلله کارشناسللانه و ارزیابللی مسللائل حقللوق 

بللا اسللتفاده از قللرآن و سللنت بلله انجللام رسللید. 

قانللون اساسللی ایللران از مترقی تریللن قوانیللن 

جهانللی اسللت کلله بللر مبنللای قللرآن و سللنت 

و فقلله اسللامی تنظیللم شللده اسللت. و در 

مورخلله11و12 آذر 1358 بلله نظرخواهللی گللذارده 

شللد و بللا 99% رأی مللردم تصویللب شللد وجنبلله 

قانونللی پیللدا کللرد.

حللوزه پشللتوانه معنللوی نظللام اسللت و بایللد 

نیروهللای الزم را بللرای اداره نظللام در بخش های 

قانون گللذاری،  چللون  حللوزه  بلله  مرتبللط 

آورد.ازایللن رو  فراهللم  فرهنگللی  مدیریللت 

بایسللته بللود بخشللی از درس هللای حللوزه بلله 

ایللن سللمت متوجه شللده و مسللائل حکومتللی 

و مسللائل مسللتحدثه در اولویللت کاوش هللا 

و پژوهش هللای حللوزه به ویللژه درس خللارج 

قللرار گیللرد. پللس از انقللاب عللده ای از اسللتادان 

درس خللارج مسللائل حکومتللی و مسللتحدثه 

درس  دادنللد.  قللرار  درسللی  اولویللت  در  را 

خللارج آیللت اهلل حسللینعلی منتظللری مسللائل 

حکومتللی و قضائللی بللود و نتیجلله آن مجموعه 

کتللاب الحکومة االسللامیه اسللت کلله در آن 

پیشللینه حکومللت در اسللام و شللیعه، مسللائل 

حکومتللی در سللیره پیامبللر و علللی )ع(، و نیللز 

والیللت فقیلله و حللدود اختیللار فقهللا و ارتبللاط 

والیللت بللا دیگللر احللکام فقهللی به روشللنی 

بیان شللده و نیللز در بخللش اقتصللادی بلله 

منابللع مالللی نظللام اسللامی پرداختلله شللده 

و بللا عصللر حاضللر تطبیللق داده شللده اسللت.

مدتللی  کلله  موسللوی اردبیلی  آیللت اهلل 

در جایللگاه رئیللس قللوه قضائیلله فعالیللت 

می کللرد درس خللود را بلله مسللائل مسللتحدثه 

و مسللائل قضائللی اختصللاص داد. کتاب هللای 

فقلله  القضللاء، فقلله  الحللدود و التعزیللرات، 

فقلله الدیللات، فقلله القصللاص، فقلله الشللرکة 

و التأمیللن، فقلله المضاربللة و فقلله الشللهادات 

محصللول ایللن درس اسللت.

مللدت  بلله  »مکارم شللیرازی«  آیللت اهلل 

چندسللال، دروس خللارج فقلله خللود را بلله 

مسللائل مسللتحدثه اختصللاص دادنللد. تعریللف 

مباحللث مسللتحدثه نیللز معلللوم اسللت؛ یعنللی 

هللر موضللوع جدیللدى کلله حکللم شللرعى آن 

منصللوص نیسللت، اعللّم از این کلله آن موضللوع 

در گذشللته وجللود نداشللته )ماننللد امللور بانکی( 

یللا وجللود داشللته ولللى برخللى از ویژگى هللا و 

شللرایط و قیللودش تغییللر کللرده اسللت )ماننللد 

مالّیللت بللدن یللا منافللع محلللله خللون(.

ایشللان پللس از یک سللال بحللث دربللاره 

»مسللائل مالللی و بانکللداری«، سللال تحصیلللی 

طبللی«  »مسللائل مسللتحدثه  بلله  را  بعللد 

پرداختنللد؛ نظیللر: احللکام مرگ مغللزی، تشللریح 

اجسللاد، پیونللد اعضللاء، تلقیللح نطفلله، انتفاع از 

زوائللد والدت، تغییللر جنسللیت، منجمدکللردن 

ازدواج  نسللل،  تحدیللد  العللاج،  بیمللاران 

خویشللاوندان بللا وجللود خللوف از بیمللاری یللا 

نقللص عضللو فرزنللدان، داروهللای آمیختلله بللا 

الللکل و داروهللای ساخته شللده از اسللتخوان 

حیوانللات تذکیلله نشللده.

آیةالّللله »نوری همدانللی« در اواخللر دهلله 

هفتللاد شمسللی، بااختصللاص درس خللود 

بلله مسللائل جدیللد، موضوعاتللی هم چللون 

سللپرده ها،  سللود  ربللا،  بللدون  بانکللداری 

انباشللت نقدینگللی، تنظیللم و کنتللرل بللازار، 

رکللود اقتصللادی، واردات و صللادرات، سلللطه 

اقتصللادی کفللار بللر مسلللمین و... را از منظللر 

فقلله اهللل بیللت مللورد بررسللی قللرار دادنللد. 

فایللل ایللن درس هللا در »مرجللع دانلللود دروس 

صوتللی دفتللر تبلیغللات اسللامی قللم« هرلحظه 

قابللل شللنیدن و اسللتفاده اسللت.

آیللت اهلل جعفللر سللبحانی نیللز همزمللان 

درس خللارج مسللائل مسللتحدثه را برگللزار 

کردنللد کلله فیلللم و صللوت ایللن دروس باعنللوان 

»مسللائل فقهیللة مهّمللة فللی حیاتنللا المعاصللرة 

)مسللائل فقهللی مهللم در زندگللی معاصللر مللا(« 

در دسللترس قللرار دهللد.

 آیلت اهلل »سلیدکاظم حائلری« هلم سلال ها 

بحلث »فقله حکومت« و »فقله نظام اقتصادی« 

را در درس خارج خود پی گرفتند که امروز برخی 

شلاگردان ایشلان هملان بحث هلا را بلا مسلائل 

جدیدتلر در سلطح خلارج ادامله می دهند.

در  حلوزه  فقهلای  و  فضلا  مشلارکت   

کنفرانس هلای فقهلی در ایران و خارج از کشلور 

از دیگلر اقداملات تحوللی حوزه های علمیه بعد 

از انقلاب اسلت. 

حضللور پررنللگ حللوزه بللرای هدایللت و 

تقویللت و آسیب شناسللی از نظللام اسللامی، 

از شللاخصه های تحللول حللوزه اسللت. امللری 

کلله نبللود آن در نهضللت مشللروطه آن را بلله 

تشللکل های  امللروز  کشللانید.  شکسللت 

حللوزوی و روحانیللون برجسللته و فقهللای 

عظللام در عرصللۀ سیاسللت کشللور حضللور فعللال 

دارنللد. مراجللع تقلیللد نسللبت بلله رویدادهللای 

مهللم و سرنوشت سللاز کشللور دغدغلله دارنللد 

و دربللاره نیازهللا و رویدادهللای اثرگللذار بللر 

کشللور و تهدیللدات دشللمنان خللود را پاسللخ گو 
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می داننللد. نظللارت عمومللی و نقللد و ارزیابللی 

نظللام  بلله  نسللبت  روحانیللت  و  حوزه هللا 

اسللامی هللم عامللل اصللاح امللور اسللت و 

هللم اعتمللاد مللردم بلله نظللام و دسللتگاه های 

دولتللی و حکومتللی  را درپللی دارد.

بخللش بزرگللی ازفضللای حللوزه بلله فرمللان 

حضللرت امللام خمینللی بللا آمادگللی بلله کارهای 

فرهنگللی، قضایللی و اجرایللی روی آوردنللد. 

امللام خمینللی حضللور روحانیللون در عرصللۀ 

قضللا را تکلیفللی واجللب دانسللت و بللر فضللای 

حللوزه الزم شللمرد در ایللن عرصلله حضللور به هللم 

رسللانند. عللده قابللل توجهللی از طللاب بللا ورود 

بلله دسللتگاه قضللا معلومللات حقوقللی خللود را 

بلله مرحللله آزمللون درآوردنللد، بللرای ایللن مهللم 

درسللال 1358 مدرسلله عالللی قضایللی و تربیتی 

شللروع بلله کار کللرد، شللهید بهشللتی و شللهید 

محمدجللواد باهنللر متولللی آن بودنللد و طللرح 

آن را تقدیللم شللورای انقللاب کردنللد و شللورای 

انقللاب در مورخلله 1358/11/17 موافقللت 

خللود را بللا ایللن کانللون آموزشللی تربیتی اعللام 

کللرد و جامعلله مدرسللین متولللی آن شللد. ایللن 

مدرسلله در سللال 1359 شللروع به کارکللرد و 

مسللائل قضللا و معللارف دو موضللوع اصلللی 

آن را تشللکیل مللی داد، در سللال 1360 وزارت 

علللوم بللا آن موافقللت کللرد و مقللرر شللد 

فارغ التحصیللان آن در ِسللمت مللدرس یللا 
مشللاوره قضایللی بلله کار گرفتلله شللوند.30

حضللور روحانیللون در سللمت های اجتماعللی 

و قضایللی پللس از انقللاب اسللامی، فضایللی 

جدیللد را برایشللان ایجللاد کللرد. امللام خمینی در 

سللوم خللرداد1358 فرمللان داد بللرای محاکملله 

روحانی نمایللان محکملله ای تشللکیل شللود 

کلله بلله دادگاه ویللژه تعبیللر شللد. امللام خمینللی 

در 25 خللرداد 1366 بللرای دادگاه آن دادسللرا و 

حاکللم شللرع تعییللن کللرد و بللر اختیللارات آن 

افللزوده شللد. اهتمللام بلله جرایللم روحانیللون 

و تشللدید مجللازات سوءاسللتفاده کنندگان از 

لبللاس و منصللب روحانیللون،31 تهذیللب حللوزه 

و حراسللت از جایللگاه روحانیللون آبرومنللد،32 

جایللگاه اجتماعللی روحانیللون و ضللرورت 

وجللود مقامللی مقتللدر بللرای نظللارت بللر 

تخلفللات حوزویللان، شللناخت بهتللر روحانیللون 

از یک دیگللر33 و پیش گیللری از هتللک حریللم 

روحانیللت،34از علللل وجللودی آن شللمرده شللده 

اسللت.

تجربلله انقللاب مشللروطه و انقللاب 1920 

عللراق ثابللت کللرد کلله حللوزه بللا نظللارت از 

راه دور و اداره تهللران از نجللف، نمی توانللد 

ضامللن اسللامی بودن نظللام باشللد و بللدون 

حضللور جللدی روحانیللت درعرصه هللای مهللم، 

نامحرمللان بللر کشللور چیللره خواهنللد شللد. 

ازایللن رو امللام خمینللی بلله روحانیللت توصیلله 

کللرد بللر اوضللاع کشللور بیشللتر نظللارت کللرده 

و حضللور جدی تللری داشللته باشللند. ازایللن رو 

جمللع بزرگللی از فقهللا و فضللای حللوزه به ویللژه 

شللاگردان حضللرت امام مانند آیت اهلل بهشللتی، 

آیللت اهلل جوادی آملللی  گیانللی،  محمللدی 

صانعللی، بلله کار قضللا پرداختنللد. فضللای حوزه 

بللا حضللور در محاکللم قضایللی و روبه روشللدن 

بللا پرونده هللای پیچیللده قضایللی بلله بازسللازی 

معلومللات خللود پرداختنللد و بللا اسللتفاده از 

تجللارب دیگللر قضللات بللر میللزان آگاهی هللای 

حقوقللی خللود افزودنللد کلله نتیجلله آن تربیللت 

صدهللا حقللوق دان حللوزوی و آشللنا بللا فقلله 

اسللامی و مکتب هللای حقللوق معاصللر بللود. 

امللروزه صدهللا نفللر از روحانیللون برجسللته در 

دادگاه هللای خانللواده و شللوراهای حللل اختاف 

و دادگاه هللای جزایللی بلله خدمللت مشللغولند 

کلله در تاریللخ حوزه هللا کم سللابقه اسللت.

بسلیاری از فضلای حلوزه در سلمت املام 

جمعله  نملاز  اقامله  بله  شلهرها  در  جمعله 

مشغول شلده و از ایلن جایلگاه سیاسلی مذهبی 

بله ارشلاد و هدایلت و تقویلت بنیه های معنوی 

ملردم مشلغول شلدند.

عده دیگر از روحانیون با شرکت در انتخابات 

مجللس شلورای اسلامی، بله کار قانون گذاری 

و نیلز نظلارت بلر ُحسلن اجرای قانون به وسلیله 

قوه مجریه مشلغول شلدند.

علده دیگلر از طاب به هملکاری با نیروهای 

نظامی پرداختند و با تشلکیل سیاسلی عقیدتی 

رزملی  سلازمان های  معنلوی  املور  عاوه بلر 

 تشکیل دادند. تشکیل تیپ 83 امام صادق

از دسلتاوردهای ایلن تحلول بلود. خیلل طلاب 

بلا حضلور در کنار رزمنلدگان افزون بر دل گرمی، 

مسلائل اخاقلی و دینلی را به سلربازان آموزش 

می دادنلد و به ویلژه تعالیلم و رفتلار روحانیلون 

رزمی تبلیغلی در تعاملل و ملدارا بلا شورشلیان 

داخللی یلا اسلرای عراقلی در جلذب و همکاری 

مخالفلان بلا نیروهلای انقلاب بسلیار مؤثربود. 

بخشلی از موفقیت های رزمندگان در کردسلتان 

معلول ارتباط حسلنه و نیک رزمندگان با مردم 

بوملی بلود و این تعامل حسلنه بله برکت وجود 

آموزش هلای دیلن به وجلود آملد و موجب شلد 

مردم از گروهک های معاند نظام اسلامی جدا 

شلوند و روحانیلون منطقله بله پایلداری دولت 

دل گلرم شلوند. تشلکیل سلازمان پیش ملرگان 

مسللمان کرد و نیز تشلکیل مرکز بزرگ اسامی 

در کردسلتان بلرای برنامه ریزی املور روحانیون 

منطقله کردسلتان و آذربایجلان غربلی را بایلد از 

برکت هلای ایلن نلگاه حوزه شلمرد .

حضلور پررنلگ روحانیلون در دفاع مقدس از 

آثلار تحلول حوزه بلود. روحانیون پس از آموزش 

نظاملی در کنلار رزمنلدگان در جبهه های غرب و 

جنلوب حاضر شلدند و هملراه با آموزش معارف 

و اخاق، خود نیز می جنگیدند و میوه شلیرین 

پیلروزی مجصلول پیونلد دیلن و سیاسلت بود. 

روحانیلت در ایلن میلدان سلربلند بیلرون آملد. 

حلدود پنج هلزار نفر از طلاب و فضای روحانی 

در دفلاع مقلدس به شلهادت رسلیدند که تقریبًا 

صنلف،  یلک  به عنلوان  روحانیلون  جمعیلت 
باالتریلن رقم شلهیدان را دارد.35
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