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بنـا به دگردیسـی های اجتناب ناپذیـر اجتماعی، حوزه های علمیه نیز بایسـتی 
پاسـخ گوی تحوالت جامعه با مؤلفه های روزآمد، نوپیدا و مسـتحدثه باشـند، 
كـه رسـالت مهـم بـا شـیوه های سـنتی و قدیمـی قطـع بـه یقیـن امكان پذیر 
نخواهـد بـود. »مجلـه حـوزه« در ایـن شـماره بنا بـه اهمیـت تحول  آفرینی، 
تحول پذیری و رسـالت حوزه ها و حوزویان، بخشـی از راهكارها و چشـم انداز 
آینـده حـوزه كـه مقام معظم رهبری، در دیدار با طاب، فضا و اسـاتید حوزه 

علمیـه قـم، ارائه نموده انـد، فرادید شـما می گذارد. 

و مسائل مربوط به آن

  1. تحول در محتوا
 مسلئله   مهلم دیگلری کله مطلرح اسلت و 

در آن بلاب بایلد سلخن روشلن بله میلان بیاید، 

مسلئله  »تحلول در حوزه« هاسلت. چنلد سلال 

اسلت کله مسلئله  تحلول در حوزه هلای علمیه، 

به خصلوص در حلوزه  مبارکله  علمیله  قم مطرح 

اسلت. ایلن تحلول یعنی چه؟ حلوزه می خواهد 

چه کار کند که اسلمش تحول باشلد؟ كه بعضی 

از آن هلا را اشلاره می كنیلم:

الف( تحول در شیوه  اجتهاد؛ انحراف در تحول
اگلر تحلول را به معنای تغییلر خطوط اصلی 

حوزه هلا بدانیلم – مثلل تغییلر متلد اجتهلاد – 

قطعلًا ایلن یک انحراف اسلت. تحول اسلت، اما 

تحول به سلمت سلقوط.

روش صحیـح اجتهـاد شـیعی و ویژگی هـای    
برتری این روش

شللیوه  اجتهللادی کلله امللروز در حوزه هللای 

علمیلله رایللج اسللت و علمللای دین بلله آن متکی 

هسللتند، یکللی از قوی تریللن و منطقی تریللن 

شللیوه های اجتهللاد اسللت؛ اجتهللاد متکللی بلله 

یقیللن و علللم، بللا اتللکای بلله وحللی؛ یعنللی از 

ظللن بلله دور اسللت و اسللتنباط مللا اسللتنباط 

علمللی و یقینللی اسللت. ایللن ظنللون خاصلله ای 

هللم کلله وجللود دارد، هملله  این هللا حجیتللش 

بایللد یقینللی و قطعللی باشللد. حتللی اعتبللار 

اصللول علمیلله ای کلله مللا در فقلله از آن اسللتفاده 

می کنیللم، بایللد اعتبللار جزمللی و قطعللی باشللد. 

تللا وقتللی کلله از دلیللل قطعللی بلله معتبربللودن 

ایللن اصللل عملللی – اسللتصحاب یللا برائللت یللا 

اشللتغال، هللر کللدام در مجللاری خودشللان – 

جللزم پیللدا نکنیللم، نمی توانیللم از ایللن اصللل 

اسللتفاده کنیللم. بنابرایللن یللا بی واسللطه یللا 

به واسللطه، هملله  شللیوه های اسللتنباط مللا 

قطللع و یقیللن در فقلله منتهللی می شللود.

ب( جایگاه ظنون غیر معتبر در این روش
اجتهللاد در شللیعه بلله معنللای تکیلله بلله 

ظنللون غیللر معتبللر نیسللت؛ همیللن کلله 

قدمللای مللا اصطللاح اجتهللاد بلله رأی، اجتهللاد 

متکللی بلله ظنللون غیللر معتبللر، مثللل قیللاس، 

استحسللان و امثللال این هللا را بلله کار بردنللد 

و کتاب هللا نوشللتند؛ »الللرّد علللی اصحللاب 

بللن  اسللماعیل  احللکام«.  فللی  االجتهللاد 

ابوسللهل نوبختللی، سللید مرتضللی در »ذریعلله«، 

شللیخ رد »عدۀاالصللول« و دیگللران ایللن اجتهللاد 

متکللی بلله ظنللون غیرمعتبللر را رد کردنللد. ایللن 

اجتهللاد مردنللد اسللت. امللروز هللم تحللت هللر 

نامللی کسللانی بلله این جللور اجتهادهللا روی 

بیاورنللد، مللردود اسللت.

ج( عـدم دخالـت عـرف بین الملـل در اسـتنباط 
احکام شرعی

این کلله حللاال دنیللا ایللن را از مللا نمی پسللندد، 

ایللن حللرف فقهللی در دنیللا خریللدار نللدارد، 

یللا ایللن را صریحللًا بگوینللد یللا نگوینللد، امللا 

در دل شللان ایللن باشللد و این هللا را بلله یللک 

اسللتنباط غلطللی بکشللاند. ایللن مللردود اسللت. 

متأسللفانه در مللواردی در گوشلله و کنللار دیللده 

شللده کلله بللرای این کلله عللرف دنیللای متمللدن 

– کلله عمدتللًا مللادی اسللت – رعایللت شللود، در 

اسللتنباط احللکام شللرعی دخللل و تصللرف شللده 

اسللت! حتللی بدتللر از ایللن، بللرای این کلله گاهی 
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دل قدرت هللای مللادی بلله دسللت بیایللد – نلله 

حللاال عللرف دنیللای مللادی رایللج، بلکلله عللرف 

قدرت هللای مللادی و اسللتکباری رعایللت شللود 

– فتللوا داده شللده: تللاش صلح آمیللز هسللته ای 

جمهللوری اسللامی بلله دلیللل این کلله موجللب 

سللوء ظللن قدرت هللای بللزرگ اسللت، ممنللوع 

اسللت! خللوب، غلللط کردنللد سللوء ظللن دارنللد.

ـ  ( نتیجـه  بـه کارگیـری شـیوه  اجتهـاد صحیح  هـ
شیعی

اگللر اجتهللاد بللا همللان شللیوه  درسللت و 

صحیللح خللود کلله تکیلله  بلله کتللاب و سللنت 

اسللت و بللا آن متللد معقللول صحیللح منطقللی 

حسللاب شللده  پختلله انجللام بگیللرد، بسللیار 

خللوب اسللت. اجتهادهللا و لللو نتایللج مختلفللی 

هللم داشللته باشللد، موجللب بالندگللی اسللت، 

موجللب پیشللرفت اسللت. مجتهدیللن مللا، 

فقهللای مللا در طللول تاریللخ فقاهللت مللا در 

مسللائل گوناگللون نظللرات مختلفللی ایللراد 

کردنللد. شللاگرد بللر علیلله نظللر اسللتاد، بللاز 

شللاگرد او بللر علیلله نظللر او حرف هایللی زده انللد، 

مطالبللی گفته انللد؛ هیللچ اشللکالی نللدارد؛ ایللن 

موجللب بالندگللی و پیشللرفت اسللت. ایللن 

اجتهللاد بایللد در حللوزه تقویللت شللود.

و( ضـرورت توجـه و پرداختـن بـه امـر اجتهـاد در 
غیر فقه

اجتهللاد مخصللوص فقلله هللم نیسللت؛ در 

علللوم عقلللی، در فلسللفه، در کام، اجتهللاد 

کسللانی کلله فّنللان ایللن فنللون هسللتند، امللر 

الزمللی اسللت. اگللر ایللن اجتهللاد نباشللد، آب 

راکللد خواهیللم شللد.

املروز حلوزه نبایلد در صحنه هلای متعلدد 

فلسلفی، فقهلی و کاملی در دنیلا غایب باشلد. 

ایلن همله سلؤال در دنیلا و در مسلائل گوناگون 

مطرح اسلت؛ پاسلخ حوزه چیست؟ نباید غایب 

و منفعلل باشلد؛ هلر دو ضلرر دارد. فکلر نلو الزم 

اسلت، پاسلخ به نیازهای نو به نو الزم اسلت که 

دارد مثلل سلیل در دنیلا مطلرح می شلود؛ بایلد 

شلما برایلش جلواب فراهلم کنید. 

جلواب شلما بایلد ناظلر باشلد بله ایلن نیاز و 

نیلز ناظلر باشلد بله پاسلخ هایی کله مکاتلب و 

فرقه هلای گوناگون می دهند. اگر از جواب های 

آن هلا غافلل باشلید، پاسلخ شلما نمی تواند کار 

خودش را انجام دهد. باید پاسلخ قوی، منطقی 

و قانلع کننلده بله وسلط بیاورید. باید پاسلخ ها 

در دنیلا مطلرح شلود. دائلم بایسلتی صلادرات 

قلم – همان طلور کله علرض کردیلم، ایلن قللب 

معرفتلی دنیلای اسلام – پمپلاژ بشلود. املروز 

خوشلبختانه وسلائل ارتباطی سلریع در اختیار 

همله هسلت. شلما می توانیلد این جلا اقداملی 

بکنید. در آن طرف دنیا در همان ساعت از شما 

بشلنوند و اسلتفاده کنند.

  2. حرکـت نـو به نوی محتوایی؛ معنای اساسـی 
تحول

نیللاز  امللروز  گوناگللون،  زمینه هللای  در 

وجللود دارد؛ هللم بللرای نظللام اسللامی، هللم در 

سللطح کشللور، هللم در سللطح جهللان. تبییللن 

معرفت شناسللی اسللام، تفکللر اقتصللادی و 

سیاسللی اسللام، مفاهیللم فقهللی و حقوقللی ای 

کلله پایه هللای آن تفکللر اقتصللادی و سیاسللی 

را تشللکیل می دهللد. نظللام تعلیللم و تربیللت، 

مفاهیللم اخاقللی و معنللوی و ...، هملله  این هللا 

بایللد دقیللق، علمللی، قانللع کننللده و ناظللر بلله 

اندیشلله های رایللج جهللان آمللاده و فراهللم 

شللود؛ ایللن کار حوزه هاسللت. بللا اجتهللاد، 

ایللن کار عملللی اسللت. اگللر مللا ایللن کار را 

نکنیللم، بلله دسللت خودمللان بلله حللذف دیللن 

از صحنلله ی زندگللی بشللر کمللک کرده ایللم؛ بلله 

دسللت خودمللان بلله انللزوای روحانیللت کمللک 

کرده ایللم. ایللن، معنللای تحللول اسللت. ایللن 

حرکللت نللو بلله نللوی اجتهللادی، اسللاس تحللول 

اسللت.

  3. تحول در شیوه ها
مللن  هللم  دیگللر  زمینه هللای  در  حللاال 

عللرض خواهیللم کللرد، آن چیللزی کلله تحللول 

هسللت. آن چیللزی کلله تحللول نیسللت؛ یللا بلله 

تعبیللر بهتللر، آن تحولللی کلله صحیللح اسللت، 

آن تحولللی کلله غلللط می باشللد. عللرض مللن 

همیشلله ایللن بللوده و هسللت – قبللًا هللم در 

جلسللات متعللدد بللا فضللای حللوزه ایللن را 

مطللرح کرده ایللم – کلله تحللول و دگرگونللی یللک 

امللر قهللری اسللت؛ پیللش می آیللد؛ منتهللا ایللن 

تحللول و تغییللر را یللا مدیریللت می کنیللم، آن را 

هدایللت می کنیللم، یللا نلله، رهللا می کنیم)اگللر 

رهللا كنیللم( باخته ایللم. بللزرگان حللوزه، مراجللع 

تقلیللد، اندیشللمندان، دانشللمندان و فضللا 

بایللد دامن هللا را بلله کمللر بزننللد، همللت کننللد. 

ایللن تحللول را برنامه ریللزی کننللد، هدایللت 

کننللد، مدیریللت کننللد. بنابرایللن معنللای 

اساسللی تحللول ایللن اسللت حرکللت نللو بلله نللوی 

محتوایللی.

الـف( جایگزینـی شـیوه های رایـج دانشـگاهی؛ 
انحراف در تحول

ممکللن اسللت یللک معنللای غلطللی از تحللول 

اراده بشللود و فهللم بشللود، کلله حتمللًا بایللد از 

آن پرهیللز کللرد. تحللول بلله معنللای رهاکللردن 

شللیوه های سللنتی بسللیار کارآمللد حللوزه در 

تعلیللم و تعلللم و تبدیللل ایللن شللیوه ها بلله 

شللیوه های رایللج دانشللگاهی امللروز نیسللت؛ 

این چنیللن تحللول و تغییللر و دگرگونللی ای 

غلللط، انللدر غلللط اسللت؛ ایللن عقب گللرد اسللت.

سللنتی  گوناگونللی  شللیوه های  امللروز 

قدیمللی مللا دارد در دنیللا شللناخته می شللود؛ 

بعضللی یللا از روی تقلیللد یللا از روی ابتللکار 

دارنللد همیللن شللیوه ها را رایللج می کننللد. 

مللا شللیوه های دانشللگاهی خودمللان را کلله 

برگرفتلله و نسخه نویسللی شللده  از شللیوه های 

قدیمللی غربللی اسللت، بیاوریللم در حللوزه حاکللم 

کنیللم؛ نلله، مللا ایللن را تحللول نمی دانیللم. اگللر 

چنیللن دگرگونللی ای رخ بدهللد، قطعللًا ارتجللاع 

و عقب گللرد اسللت؛ ایللن را قبللول نداریللم.

ب( محسنات شیوه های سنتی در حوزه
1. انتخاب آزادانه  استاد

ملا در حلوزه  علمیه شلیوه های بسلیار خوبی 

رایلج داریلم، شلیوه  انتخلاب آزادانله  اسلتاد بله 

وسلیله  طلبله، از قدیم معمول بلوده؛ طلبه وارد 

حلوزه کله می شلد و می شلود، می گلردد اسلتاد 

ملورد قبلول و ملورد عاقله  خلودش را پیلدا 

می کنلد، بله درس او ملی رود.

2. اندیشه گرایی به  جای حفظ محوری
اسللاس کار طلبگللی، فکرکللردن و دقللت  
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و مطالعه کللردن اسللت، نلله حفللظ کللردن. 

حفظ محللوری، همللان چیللزی اسللت کلله 

امللروز بللای تعلیللم و تربیللت جدیللد ماسللت و 

مللا مدت هاسللت کلله داریللم بللا آن مقابللله و 

مبللارزه می کنیللم و هنللوز هللم رو بلله راه نشللده 

اسللت و بایللد رو بلله راه شللود. در حللوزه، اسللاس 

سللنتی مللا بللر پایلله  فکرکللردن اسللت.

3. پیش مطالعه  دروس
طلبله درس را کله می خوانلد، اواًل قبلًا پیش 

مطالعله می کنلد، ذهنلش را آملاده می کند تا از 

اسلتاد حرف نو بشلنود.

4. مباحثه  دروس
بعلد از درس، آن درس را بلا یلک ضمیملی، 

رفیقلی مباحثله می کنلد؛ یلک بلار بله او درس 

می گویلد، یلک بلار او به انسلان درس می گوید؛ 

للذا در ذهلن جایگزیلن می شلود.

5. تقریر درس استاد
در بعضللی از حوزه هللا مثللل نجللف، تقریللر 

درس اسللتاد معمللول بللود – در قللم کمتللر 

وجللود داشللت یللا نداشللت و خیلللی بنللدرت 

بللود – طلبلله  فاضلللی بعللد از درس اسللتاد 

می نشسللت، همللان درسللی را کلله اسللتاد 

گفتلله بللود، بللرای بعضللی از طابللی کلله 

احتیللاج داشللتند، دوبللاره می گفللت. ببینیللد 

ایللن کار چقللدر در عمق بخشللیدن بلله علللم 

و سللواد و معلومللات محصللل و طالللب علللم 

تأثیللر می گللذارد. ایللن سللنت ها را نبایللد از 

دسللت داد؛ این هللا حیللف اسللت.

6. احترام و تواضع شاگرد در برابر استاد
احتللرام بلله اسللتاد هللم یللک مسللئله اسللت. 

یکللی از سللنت های رایللج حوزه هللای علمیلله، 

تواضللع شللاگرد در مقابللل اسللتاد بللود؛ احتللرام 

بلله اسللتاد. »آداب المتعلمیللن« می نوشللتند، 

کلله متعلللم در مقابللل معلللم چلله وظایفللی دارد 

و معلللم چلله حقوقللی بللر او دارد؛ هم چنللان 

کلله متقابللًا متعلللم بللر معلللم حقوقللی دارد. 

این کلله اسللتاد بیایللد بگویللد و بللرود، نلله، حللرف 

شللاگرد را می شللنیدند، گللوش می کردنللد. 

این هللا از قدیللم معمللول بللوده اسللت. 

در همیللن زمللان مللا بعضللی از بللزرگان 

بودنللد، اآلن هللم هسللتند؛ شللاگرد بعللد از درس، 

تللا خانلله  اسللتاد او را همراهللی می کللرد؛ بحللث 

می کللرد، صحبللت می کللرد، سللؤال می کللرد. 

گعللده  علمللی؛ نشسللت تحقیقللی و سللؤال و 

جللواب برگللزار می كردنللد؛ این هللا سللنت های 

خللوب حللوزه  ماسللت. دیگللران می خواهنللد 

این هللا را از مللا یللاد بگیرنللد، مللا بیاییللم این هللا 

را تبدیللل کنیللم بلله روش هللای دیگللران کلله 

منسللوخ و کهنلله اسللت؟! پللس ایللن سللنت ها 

بایللد باقللی بمانللد و تقویللت شللود. تحللول بلله 

معنللای تغییللر این هللا نیسللت.

4. ملزومات تحول مثبت در حوزه
الـف( هم سـویی فعالیت هـای علمـی بـا نیازهای 

روز
یکللی از چیزهایللی کلله در تحللول مثبللت 

حتمللًا الزم اسللت، این کلله مللا خودمللان را و 

تللاش و فعالیللت علمللی خودمان را بللا نیازهای 

منطبللق کنیللم. یللک چیزهایللی هسللت کلله 

مللردم مللا بلله آن هللا احتیللاج دارنللد، پاسللخش 

را از مللا می خواهنللد، مللا بایللد آن هللا را فراهللم 

کنیللم. یللک چیزهایللی هللم هسللت کلله مللردم 

احتیاجللی بلله آن هللا ندارنللد؛ زیللاد کار شللده، 

زیللاد تللاش شللده؛ خودمللان را سللرگرم آن هللا 

نکنیللم. این هللا خیلللی مسللائل اساسللی و 

مهمللی اسللت. مللا از دانشللگاه ها می خواهیللم 

کلله فعالیللت خودشللان را بللا نیازهللای جامعلله 

تطبیللق دهنللد. بللا دانشللگاه، بللا اسللاتید، بللا 

دانشللجوها کلله مواجهلله می شللویم، ایللن را 

مکللرر از این هللا می خواهیللم؛ می گوییللم 

رشللته های علمی تللان را بللر نیازهللای جامعلله 

منطبللق کنیللد، ببینیللد چلله الزم داریللم. ایللن در 

مللورد حوزه هللا بلله طریللق اولللی صللادق اسللت.

ب( هماهنگـی تحـول بـا نظـام رفتـاری و اخالقی 
حوزه

مسللئله  بعللدی، نظللام رفتللاری و اخاقللی 

حوزه هاسللت؛ کلله همیللن تحللول – اگللر 

تحولللی انجللام می گیللرد – بایللد ناظللر بلله 

ایللن جهللت هللم باشللد. چنللد تللا سللر فصللل در 

ایللن خصللوص وجللود دارد کلله مللن این جللا 

یادداشللت کللرده ام.

1. تکریم اساتید
تکریلم اسلاتید، نظلام رفتلاری و اخاقلی ما 

در حوزه هلا بایلد در ایلن جهلت حرکلت کنلد؛ 

تکریم اسلتاد، تکریم عناصر فاضل، به خصوص 

تکریلم مراجلع تقلیلد. هلر کسلی آسلان بله حد 

مراجلع معظلم تقلید نمی رسلد؛ صاحیت های 

زیلادی الزم اسلت. غالبًا مراجلع قله های علمی 

حوزه های علمیه محسلوب می شلوند. بنابراین 

احتلرام مراجلع بایسلتی محفلوظ باشلد؛ بایلد 

تکریم شلوند.

2. توجه به تهذیب و معنویت
مسللئله  دیگللر در نظللام رفتللاری و اخاقللی 

حوزه هللا، فیض بللردن از معنویللات اسللت، 

تهذیللب اسللت؛ ایللن خیلللی مهللم اسللت. جللوان 

امللروز حللوزه بیللش از گذشللته بلله مسللأله ی 

تهذیللب نیازمنللد می باشللد. کسللانی کلله 

رشللته های رفتارشناسللی عمومللی را مطالعلله 

تأییللد  را  ایللن  کار می کننللد،  و  می کننللد 

می کننللد. امللروز در هملله  دنیللا این جللور 

اسللت کلله وضللع نظللام مللادی و فشللار مللادی 

و مادیللت، جوان هللا را بی حوصللله و افسللرده 

می کنللد. در یللک چنیللن وضعللی، دسللت گیر 

جوان هللا، توجلله بلله معنویللت و اخللاق اسللت. 

علللت این کلله می بینیللد عرفان هللای کاذب 

رشللد پیللدا می کنللد و یللک عللده ای طرفشللان 

می رونللد، همیللن اسللت؛ نیللاز هسللت. 

جللوان مللا در حللوزه  علمیلله – جللوان 

طلبلله؛ چلله دختللر، چلله پسللر – نیازمنللد، 

تهذیللب اسللت. مللا قله هللای تهذیللب داریللم. 

در همیللن قللم، مرحللوم حللاج میرزاجوادآقللا 

ملکللی، مرحللوم عاملله  طباطبائللی، مرحللوم 

آقللای بهجللت، مرحللوم آقللای بهاءالدینللی 

قلعه هللای  تعالی علیهللم(  )رضللوان اهلل 

تهذیللب در حللوزه بودنللد. رفتللار این هللا، 

حرف هللای  این هللا،  زندگللی  شللناخت 

این هللا، خللودش یکللی از شللفابخش ترین 

چیزهایللی اسللت کلله می توانللد انسللان را آرام 

کنللد؛ بلله انسللان آرامللش بدهللد، روشللنایی 

بدهللد، دل هللا را نورانللی کنللد. در نجللف بزرگانی 

بودنللد؛ سلسللله  شللاگردان مرحللوم آخونللد 
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حسللینقلی تللا مرحللوم آقللای سللیدمرتضی 

کشللمیری )رضوان اهلل تعالی علیلله( یکللی از 

اسللاتید مرحللوم حللاج میرزاعلی آقللای قاضللی 

اسللت؛ امللا نحللله  فکللری این هللا بکلللی از هللم 

متفللاوت اسللت.

 ایشلان از داشلتن یک کتابی به شلدت منع 

می کنلد، ایشلان بله آن کتلاب عشلق ملی ورزد؛ 

منافاتلی نلدارد. همیلن بزرگانلی کله در مشلهد 

بودنلد، مردمانلی بودنلد کله ملا این هلا را بله 

تقلوا و طهلارت و پاکیزگلی شلناختیم؛ مرحلوم 

حلاج میرزاجوادآقلای تهرانلی، مرحلوم حلاج 

شلیخ مجتبلی و امثلال ایشلان؛ این هلا هلم 

همین طورنلد. عملده ایلن اسلت کله ایلن دل 

زنلگار گرفتله را یلک زبلان معنلوی، یک سلخن 

برخاسلته  از دل شلفا ببخشلد و ایلن زنلگار را 

بحلث  این جلا  ملا  بنابرایلن  کننلد.  برطلرف 

عرفان هلای نظلری را نداریلم.

  3. ضـرورت حاکمیـت گرایش هـای انقالبی در 
نظام رفتاری حوزه

یللک مسللئله  دیگللر رد زمینلله  نظللام رفتللاری 

و  گرایش هللا  مسللئله   حللوزه،  اخاقللی  و 

احساسللات انقابللی در حللوزه اسللت. عزیللزان 

مللن! فضللای انقابللی در کشللور دشللمنان 

عنللودی و کینلله ورزی دارد. بللا حاکمیللت فضای 

انقابللی در کشللور مخالفنللد؛ می خواهنللد 

ایللن فضللا را بشللکنند. شللما دیدیللد در یللک 

دوره ای شللهادت و جهللاد را زیللر سللؤال بردنللد، 

شللهید را زیللر سللؤال بردنللد، نظریللات امللام)ره( 

را زیللر سللؤال بردنللد، پیغمبللران را زیللر سللؤال 

بردنللد! مسللئله ایللن نیسللت کلله فللان زیللدی 

بللا ایللن مفاهیللم مخالللف اسللت؛ مسللئله ایللن 

اسللت کلله ایللن مخالفللت از نظللر دشللمن بایللد 

رد جامعلله مطللرح شللود؛ فضاسللازی شللود و 

فضللای انقابللی بشللکند.

 در حللوزه  علمیلله هملله بایللد بلله این مسللئله 

توجلله کننللد. در متللن جامعلله این جللور اسللت، 

طبعللًا در حوزه هللای علمیلله هللم این جللور 

اسللت. می داننللد کلله شللما روحانللی فقللط 

یللک فللرد نیسللتید؛ مسللتمع داریللد، عاقه منللد 

داریللد؛ بنابرایللن در محیللط پیرامللون خودنللان 

اثللر می گذاریللد. می خواهنللد فضللای انقابللی 

منللزوی  را  انقابللی  روحانللی  بشللکنند،  را 

کننللد. تحقیللر بسللیج، تحقیللر شللهید، تحقیللر 

شللهادت، زیللر سللؤال بردن جهللاد طوالنللی ایللن 

مللردم اگللر خللدای نکللرده در گوشلله و کنللار 

حللوزه بلله وجللود بیایللد، فاجعلله اسللت. بللزرگان 

حللوزه بایسللتی مواظللب و مراقللب باشللند و 

مانللع بشللوند.

  5. تذکرات قابل توجه در مورد طالب انقالبی
یلک نکتله هلم خطلاب بله جوانان پرشلور و 

انقابی حوزه اسلت، که متن حوزه غالبًا همین 

جوان هلای پرشلور و طلاب انقابلی هسلتند. 

عزیزان من! آینده مال شماهاسلت، امید آینده  

کشلور شلماها هسلتید؛ بایلد خیللی مراقبلت 

کنیلد. درسلت اسلت کله جلوان طلبله  انقابلی 

اهلل عملل اسلت، اهلل فعالیلت اسلت، اهلل 

تسلویف و املروز بله فلردا انداختن کار نیسلت، 

املا بایلد مراقب باشلد.

الف( ضرورت حفـظ حرکت های انقالبی از افراط 
و تفریط

مبللادا حرکللت انقابللی جللوری باشللد کلله 

بتواننللد تهمللت افراطی گللری بلله او بزننللد. 

از افللراط و تفریللط بایسللتی پرهیللز کللرد. 

جوان هللای انقابللی بداننللد؛ همان طللور کلله 

کناره گیللری و سللکوت و بللی تفاوتللی ضربلله 

می زنللد؛  هللم ضربلله  زیللاده روی  می زنللد، 

مراقللب باشللید زیللادروی نشللود. اگللر آن چیللزی 

کلله گللزارش شللده اسللت کلله بلله بعضللی از 

مقدسللات حللوزه، بلله بعضللی از بللزرگان حللوزه، 

بلله بعضللی از مراجللع یللک وقتللی مثللًا اهانتللی 

شللده باشللد، درسللت باشللد، بدانیللد ایللن قطعللًا 

انحللراف اسللت، ایللن خطاسللت، اقتضللای 

انقابی گللری، این هللا نیسللت.

ب( ویژگی های عناصر انقالبی
انقابللی بایللد بصیللر باشللد؛ بایللد بینللا باشللد؛ 

بایللد پیچیدگی هللای شللرایط زمانلله را درک 

کنللد. مسللئله این جللور سللاده نیسللت کلله 

یکللی را رد و یکللی را اثبللات کنیللم، یکللی را 

قبللول کنیللم؛ اینجللوری نمی شللود. بایللد دقیللق 

باشللید، بایللد شللور انقابللی را حفللظ کنیللد، 

بایللد بللا مشللکات هللم بسللازید، بایللد از طعللن 

و دق دیگللران هللم روگللردان نشللوید، امللا بایللد 

خامللی هللم نکنیللد؛ مراقللب باشللید. مأیللوس 

نشللوید، در صحنلله بمانیللد؛ امللا دقللت کنیللد و 

مواظللب باشللید رفتللار بعضللی از کسللانی کلله 

بلله نظللر شللما جللای اعتللراض دارد، شللما را 

عصبانللی نکنللد، شللما را از کللوره در نبللرد. رفتللار 

منطقللی و عقائللی یللک چیللز الزمللی اسللت.

ج( اتهام افراطی گری به عناصر انقالبی
البتله ایلن را هلم بله همله توصیله کنیم که 

نیروهلای انقابلی را متهلم بله افراطی گلری 

نکنند؛ بعضی هم این جوری دوسلت می دارند. 

عنصلر انقابلی، جلوان انقابلی، طلبله  انقابی، 

فاضل انقابی، مدرس انقابی در هر سطحی از 

سلطوح را متهلم کنند بله افراطیی گری؛ نه، این 

هم انحرافی اسلت که به دسلت دشلمن انجام 

می گیلرد؛ واضلح اسلت. پس نله از آن طرف، نه 

از ایلن طرف.

  6. ضرورت »مدیریت تحول« در حوزه
خللوب، این هللا مسللائل مربللوط بلله تحللول 

بللود. حللاال مللن از شللما سللؤال کنیللم؛ آیللا 

ایللن تحللول پیچیللده  گسللترده دامللن، هملله 

جانبلله و ذواضللاع، بللدون یللک مدیریللت 

منسللجم امکان پذیللر اسللت؟ ایللن همللان 

چیللزی اسللت کلله مللا چندیللن سللال قبللل از 

ایللن در همیللن حللوزه  علمیلله بللا کسللانی کلله 

بعضللی امللروز جللزو مراجللع معظللم هسللتند و 

آن روز در جامعلله  مدرسللین بودنللد. بعضللی از 

دنیللا رفته انللد – کلله رحمللت و رضللوان خللدا 

بللر آن هللا بللاد – مطللرح کردیللم و پذیرفتنللد. 

مدیریللت و تدبیللر حللوزه بلله وسللیله  یللک گللروه 

متمرکللزی کلله مللورد تأییللد مراجللع و بللزرگان 

باشللند و در مسللائل حللوزه صاحب نظللر باشللند. 

یللک چیللز الزمللی اسللت، اجتنللاب ناپذیللر 

نیسللت. دو نکتلله  دیگللر را هللم عللرض بکنللم 

و عرایضللم را تمللام کنللم. جلسلله  مللا خیلللی 

طللول کشللید. عذرخواهللی می کنللم از شللما 

بللرادران و خواهرانللی کلله در بیللرون هسللتند، 

در صحللن یللا در شبسللتان های مسللجد اعظللم 

نشسللته اند.
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در حوزه
یک مسللئله، مسللئله درس فلسللفه و رشللته  

فلسللفه اسللت. توجلله کنیللد؛ اهمیللت فقلله و 

عظمللت فقلله نبایللد مللا را غافللل کنللد از اهمیت 

درس فلسللفه و رشللته  فلسللفه و علللم فلسللفه؛ 

از این هللا مسللئولیتی دارنللد.  هللر کللدام 

رشللته  فقلله مسللئولیت هایی دارد، فلسللفه 

هللم مسللئولیت های بزرگللی بللر دوش دارد. 

پرچللم فلسللفه  اسللامی دسللت حوزه هللای 

علمیلله بللوده اسللت و بایللد باشللد و بمانللد. 

اگللر شللما ایللن پرچللم را زمیللن بگذاریللد، 

دیگرانللی کلله احیانللًا صاحیللت الزم را ندارنللد، 

ایللن پرچللم را برمی دارنللد؛ تدریللس فلسللفه 

و دانللش فلسللفه می افتللد دسللت کسللانی 

کلله شللاید صاحیت هللای الزم را برایللش 

نداشللته باشللند. امللروز اگللر نظللام و جامعلله  

مللا از فلسللفه محللروم بمانللد، در مقابللل ایللن 

شللبهات گوناگللون، ایللن فلسللفه های وارداتللی 

مختلللف، لخللت و بللی دفللاع خواهللد مانللد. آن 

چیللزی کلله می توانللد جللواب شللماها را بدهللد، 

غالبللًا فقلله نیسللت؛ علللوم عقلللی فلسللفه و کام 

اسللت. این هللا الزم اسللت. در حللوزه، این هللا 

رشللته های مهمللی اسللت. رشللته  مهللم دیگللر، 

تفسللیر اسللت؛ ُانللس بللا قللرآن، معرفللت قرآنللی. 

مللا نبایللد از تفسللیر محللروم بمانیللم. درس 

تفسللیر مهللم اسللت، درس فلسللفه مهللم اسللت؛ 

این هللا رشللته های بسللیار بللا ارزشللی اسللت.

ب( اهمیت و ارزش طالب خواهر
نکتله  آخلر، در ملورد  خواهلران طلبله اسلت؛ 

خیللی پدیلده  عظیلم و مبارکلی اسلت. هلزاران 

در  فیلسلوف  و  فقیله  پژوهش گلر،  عاللم، 

حوزه هلای علمیله  خواهلران تربیت شلوند؛ این 

چله حرکلت عظیملی خواهلد بلود. ببینیلد نگاه 

دنیلای ملادی نسلبت به پدیلده  زن و جنس زن 

چله نلگاه بلدی اسلت، چله نلگاه تحقیلر آمیزی 

اسلت. چله نلگاه منحرفانله ای اسلت. حضلور 

دانشلمندان اسلامی زن در عرصه های مختلف 

– مثلل حضلور دانشلمندان فرزانله و فهمیلده  

دانشلگاهی زن کله متدیلن و متشلرع هسلتند 

– اثلرات بسلیار عظیملی را در دنیلا می گلذارد؛ 

بلرای انقاب آبروسلت. بانلوان باید خوب درس 

بخواننلد. البتله هلدف نهایلی درس خوانلدن 

بانلوان، تنهلا مجتهدشلدن یلا فیلسوف شلدن 

نیسلت – ممکلن اسلت علده ای عاقله اش را 

داشلته باشلند. اسلتعداد و وقتلش را داشلته 

باشلند، علده ای هلم نله – آشلنایی بلا معلارف 

اسلامی و قرآنلی اسلت که می توانلد برای خود 

آن هلا و بلرای دیگران مورد اسلتفاده قرار بگیرد.


