سیدعباس صالحی

بخشـی از دغدغههـای روشـنفکری حـوزوی ،تعریـف مناسـبات
«روحانیـت» و «زمـان» بـوده اسـت .عالمـان دینـی به دلیـل حضور
مسـتمر اجتماعـی از دیربـاز بـا شـرایط و موضوعـات زمانـه خویـش
زیسـت میکردنـد و نسـبت بـه تحـوالت زمانه خـود توجه داشـتند.
حضـور فکـری اجتماعـی روحانیـت در زمـان ،همـواره بـا فـراز و
نشـیبهایی همـراه بـوده اسـت ،بهویـژه در دوران ناامنی و اسـتبداد
کـه سـبب میشـد تـا گروهـی از آنـان در شـرایط بیمنـاک ،راه بقا و
تـداوم دیـنداری و حوزههـا را در فاصلهجویـی از موضوعـات فکری
ـ اجتماعـی ببیننـد.

دادهانـد .آنـان معتقدنـد کـه حوزههـای کنونی،

زمانـی قـرار دارد ،بـه پرسـشها و شـبههها بـا

بـا زمانـه خـود فاصلـه دارنـد و در زمانـه خـود

دهها سـال تأخیر دسـت مییابد .گاه ،در توهم

زیسـت نمیکننـد و قـدرت برونآمد از الیههای

فهم سـؤال و شـبهه قرار میگیرد و در حقیقت،

در همتنیـده زمانـه منسـوخ را ندارنـد .در ادامـه

دیالـوگ بـا خـود میکنـد و بـه فهـم عمیـق و

نوشـتار ،بـه بعضـی از ایـن آسیبشناسـیها

مناسـب از آن دسـت نمییابـد و گاه تنهـا بـا

میپردازیـم:

حوزهای از پرسـشها و شـبههها رابطهای برقرار

 .1بهـرهوری از روشهـا و ابزارهـای جدیـد
علمـی :ابزارهـا و روشهـای زمـان ،نمایـه

میکنـد و بـا هـزاران پرسـش و شـبهه در دیگـر
حوزههـای فکـری ،نسـبتی نمییابـد و گاه....

روح و دگرگونیهـای زمانـه اسـت .دورههـای

مجموعـه این آسـیبها (تأخیـر زمانی ،عدم

تاریخـی از عصـر شـکار و گـردآوری ،تـا دوره

فهـم مناسـب سـؤال ،عـدم ارتبـاط بـا سـؤالها

صنعتـی و فراصنعتـی ،بـا تمایـز در روشهـا و

در تمامـی حوزههـای معرفتـی و )...موجـب

ابزارهـای علمی زمـان ،تمایز مییابند .برخالف

آن شـده اسـت که حضور حوزههای شـیعی در

دگرگونیهـای بسـیار ،هنـوز حوزههای دینی در

فضـای فکـری زمانـه محسـوس نباشـد ،گرچـه

روشهـا و ابزارهـای کهـن زیسـت میکنند و با

حاشـیههایی جسـتهوگریخته را میتـوان دید،

شـیوههای جدیـد ،نـه در آمـوزش و پژوهـش و

امـا حضـور مکتب شـیعه را در فضـای معرفتی

نه در تبلیغ و عرضه آشـنا نیسـتند.مقام معظم

جهانـی نمیتـوان دید«:بـا توجه به ایـن ارتباط

رهبـری بـا طرح این دغدغه یادآور میشـود«:در

سـریعی که امروز در دنیاسـت که هر حرفی ،هر

دنیایـی کـه تازههـای ابـزاری و سـاختاری بـه

فکری ،هر منطقی ،هر شبههای ،هر راه حلی که

دانشپژوهـان فرصـت میدهـد کـه تازهتریـن

در یک گوشـه دنیا مطرح بشـود ،گاهی در ظرف

دسـتاوردهای ذهـن بشـر را به سـهولت کسـب

یـک روز ،یـک مـاه ،به آن طرف دنیا میرسـد ،یا

کننـد ،روا نیسـت کـه طالب علـم دین ،راهی به

میتوانـد برسـد ،بـا این وسـائل ارتباط سـریعی

نوآوری در روشهای ناقص و معیوب نداشـته

کـه وجـود دارد ،بـا توجه به اینها ،باید حوزهای

باشد1 ».

مثـل حوزه علمیه قـم ،برنامهریزی کند ،افرادی

 .2پاسـخگویی بـه پرسـشها و شـبهههای
زمـان :حـوزه دیـروز ،با پرسـشها و شـبهههای

را آماده داشـته باشـد برای طرح مسـائلی که در
دنیـای امروز مورد بحث اسـت2».

زمانـه خـود درگیـر بـوده ،در ایـن زمینـه تأخیـر

 .3مباحث تطبیقی :دانشهای مقایسـهای

زمانـی نداشـت ،در خلأ فهـم و ارتبـاط نبود ،به

نمایـهای از حضـور علمـی عالمـان در فضـای

راحتی به درک سـؤال و شـبهه دسـت مییافت

علمـی زمـان اسـت .عالمـان شـیعی در دوران

شماره دهم

از دریچـه دادوسـتد بـا زمان ،هشـدارهای ّ
جدی

علمـی میپرداخـت؛ اما «حوزه» امروز ،در تأخیر
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مصلحان حوزه و روحانیت ،در دو سده اخیر،

و در فرصتهـای نـه چنـدان دیر ،به پاسـخهای
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حضور ،توانسـتند با گامگذاردن جدی در عرصه

را پدیـدار سـاخته اسـت و انسـان جدیـد را بـا

دادوسـتد و بدهوبسـتان بـا مکتبهـای فکـری

شـکل و مناسـبات نوینی طراحی شـده ،نمایان

زمـان ،مباحـث تطبیقـی را سـامان دهنـد .در

كـرده .مجموعه ایـن دگوگونیها ،هزاران نیاز و

مباحـث فقهـی ،کالمی ،فلسـفی و ...هزاران اثر

مسـئله جدید را پدید آورده اسـت که روحانیت

آفریدنـد کـه با نگرشـی تطبیقی ،دانش شـیعی

بـا آن ،نسـبت روشـنی برقـرار نمیکنـد .هـم در

را بـا دیدگاههـای دانشـوران و مکتبهـای

مبـادی زندگـی جدیـد و هـم در حـوزه نیازهـا

مطـرح زمـان ،به مقایسـه و سـنجش درآوردند؛

و مسـئلههای زندگـی مـدرن ،نیـاز بـه ارتبـاط

امـا مباحـث تطبیقـی ،در حوزههـای شـیعی،

و ژرفکاوی مناسـب اسـت کـه متأسـفانه رخ

کـم رنـگ اسـت و ایـن ،نمایهای دیگـر از فاصله

ننموند هانـد.

زمـان حـوزه بـا زمانـه فکـری اسـت؛ چـه اینکه

 .5تعامـل بـا دانش جدید :حوزه و روحانیت

نـه در فقـه و دیگـر دانشهـای نقلـی و نـه در

تـا قبـل از دوره فتـرت ،هاضمـه دانشپذیـر

دانشهـای عقلـی و نـه در دانشهـای روشـی

داشـت ،در ُ
جسـتوجوی علـم بـود ،هـر چنـد

(چـون منطـق ،رجـال و درایـه و )...مباحـث

در «چیـن» و «ثریـا» باشـد .ایـن گونـه شـد کـه

مقایسـهای و تطبیقـی ،کـه گامـی جـدی در

دانشهـای یونانـی ،مصـری ،ایرانـی ،هنـدی

سـنجش با مکتبهای فکری زمان باشـد ،دیده

و ...در گسـتره حوزههـای اسلامی ره یافـت و

نمیشـود« :مجموعههایـی بایـد وجود داشـته

بـارور شـد ،امـا عوامـل گوناگـون ،سـبب گردید

باشـد کـه مطالبـی را کـه مـا داریـم ،بـه شـکل

کـه حوزههـای اسلامی – شـیعی ،بـا دانـش

تطبیقـی بحـث کننـد؛ یعنـی فقه ما را مقایسـه

جدیـد ،کـه مهـد آن مغـرب زمیـن بـود ،پیوند و

کننـد بـا حقـوق رایـج دنیـا ،مباحث فلسـفی ما

پیوستگی مناسب نجوید و ره تعامل و جذب را

را مقایسـه کنند با مباحثی فلسـفی رایج عالم،

نپویـد .بـا آنکه فلسـفه و دانش یونانی ،ایرانی،

مباحـث کالمـی مـا را مقایسـه کنند بـا مباحث

هنـدی و ...مبـادی الحـادی و یـا شـرکآمیز آن

کالمـی رایـج عالـم و این چیزهایی که به عنوان

انـدک نبـود و دیدگاههـای ناهمخـوان با دین و

فلسـفه دیـن مطـرح میشـود ،ببیننـد اینهـا

شـریعت آن فـراوان بـود ،امـا در هاضمـه فکری

نسـبت باهـم چگونهانـد ،چقدر بـه هم تعریض

عالمـان اسلامی ،کـه دانشـوران شـیعی سـهم

و تعـرض دارد ،چـه انـدازه باهـم ارتبـاط دارنـد،

بسـزایی در آن داشـتند ،تبدیلسـازی شـد،

چـه چیزهایـی – عناصـری جدیـدی– در آنهـا

امـا چنـان دادوسـتدی بـا دانـش جدیـد غربـی

هسـت کـه بـا آن میتـوان مباحـث متعـارف و

برقـرار نگشـت .دانشهـای طبیعـی و ریاضـی

متـداول بیـن مـا را تکمیـل کرد3».

و انسـانی آن سـامان ،بـا اقبـال روبـهرو نشـد و

 .4نیازهـای عصـری جامعـه :زندگـی و
دگرگونیهـای عصـر مـدرن ،نیازهـای نویـی

بـا نگاهـی تکفیـری ،یا طردآمیز ،مـورد غفلت و
تحقیـر قـرار گرفت.

کـه دانـش جدید باشـد ،پیونـدی عالمانـه پیدا

قـرار دارد و همیـن کاسـتی ،در روزنههـای

کننـد و دادوسـتدی دانشـی بـا جامعههـای

اندیشـه و تحلیـل ایشـان آثـار مخـرب بـر جای

علمـی جهانی ،شـکل گیرد.مقام معظم رهبری

مینهـد .در اینبـاره نیـز ،سـخنان مقـام معظم

بـا نگرشـی واقـع نگرانـه ،از این کاسـتی چنین

رهبـری ،راهگشاسـت« :حـوزه ،بایـد در متـن

یـاد میکنـد«:در حوزههـای علمی ،دروس علم،

حـوادث علمـی عالـم باشـد .شـما بدانیـد و در

با پیشـرفتهای جدید راه داده نشـد .دنبال این
بایـد گشـت کـه چـرا در دهههـای ایـن قـرن و
قـرون گذشـته ،فراگرفتن دانشهـای غیردینی

ً
مثال در مقوله جامعهشناسـی
جریان باشـید که
در دنیـا چـه نظـرات و چـه ایدههایـی هسـت و
چـه فکرهایـی

میجوشـد5».

– همیـن علـوم رایـج ،که قبـل از این در حوزهها

 .7فهـم سیاسـی روزآمـد :بخـش جـدی از

تعلیـم و تعلـم میشـد – در حوزههـا نیامـد .دو

حضـور روحانیـت در زمـان ،بـه فهـم و تحلیـل

عامـل مؤثـر وجود داشـت:

سیاسـی حـوزه از شـرایط سیاسـی بینالمللـی

یکـی ،علمـای دینـی ،علمـی را که بهوسـیله

و داخلـی بـاز میگـردد .حـوزه و روحانیـت ،هم

دشـمنان دین و کفار میخواسـت ترویج بشود،

در ایفـای وظایـف علمی و هم در تحققبخشـی

بـه چشـم بدبینـی نـگاه و طرد میکردنـد .دوم،

رسـالتهای فراعلمـی خـود ،نیـاز بـه شـناخت

همـان دشـمنان و کفـار حاضـر نبودنـد علـم را،

ماهیـت و کارکردهـای قـدرت در جهـان

کـه در اختیـار آنهـا بـود ،بـه داخـل حوزههـای

کنونـی دارد .بـدون فهـم و تحلیـل مناسـب از

علمیـه – کـه مرکـز دین بـود – راه و نفوذ بدهند.

دادوسـتدهای سیاسـت با حوزههـای گوناگون

هـر دو از یکدیگـر گریزان و با یکدیگر دشـمن

دانـش ،اقتصـاد ،امنیـت و فرهنگ نمیتوان به

بودند4 ».

ترسـیم چشـماندازی از تالشها ،کوشـشها و

 .6اطالعـات بههنـگام :حـوزه و روحانیـت،
بایسـتی در جریـان دیدگاههـا و نظریههـای

تکاپوهـای علمـی و فراعلمـی حوزه و روحانیت
پرداخـت.

روزآمـد باشـند تـا در مقولههایـی کـه نسـبتی

فهـم و عالقههـای سیاسـی روحانیـت در

بـا مسـئولیت ،رسـالت و وظایـف روحانیـت

دو سـده اخیـر ،در منحنـی پـر فرازونشـیب قرار

پیـدا میکنـد ،بـا اطالعـات فرسـوده بـه نقـد و

داشـته اسـت .شـرایط پـر خطـر تهاجـم روس

تحلیـل نپردازنـد و در غفلـت و توهـم ،به داوری

تـزاری بـه ایـران ،موجـی از آگاهـی سیاسـی را

رو نیاورنـد ،بلکـه بـا تجدیـد و تکمیـل مـدام

پدیـد آورد ،رسـالههای جهادیـه نگاشـته شـد،

دادههـای اطالعاتـی ،خـود و جامعـه علمـی

حضـور عالمـان پـر آوازه را در میدانهـای جهاد

پیرامـون را روزآمـد سـازند.

در پی داشـت و ...اما با شکسـت ایران ،به جای

شماره دهم

دینـی نتوانسـتند بـا نقطـه کانونی تمـدن نوین

غلـط گمـراه کننـده) در فرا راه حـوزه و روحانیت
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نتیجـه ایـن نگـرش ،آن شـد کـه حوزههـای

متأسـفانه خلأ اطالعاتـی (و گاه اطالعـات
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آنکـه فضـای تحلیـل ،ژرفکاوی و علتیابـی

کجـا نفـوذ میکننـد و اگـر متوجـه نباشـیم که

رواج یابد ،حوزههای شـیعی در انزوا و حاشـیه

ه مـا چـه میگـذرد و چـه مشـکالتی
در جامعـ 

سیاسـی فـرو غلتیدنـد .این تصویر عـام ،تداوم

وجـود دارد و عالجـش چیسـت و اگـر اطلاع

یافـت تـا رونـد امتیازها و واگـذاری منافع ملی

نداشـته باشـیم کـه در جبههبندیهـای امـروز

بـه خارجیـان ،چنـدان گسـترده شـد کـه امتیاز

جهـان ،چـه جایگاهی داریـم ،نمیتوانیم نقش

تنباکـو مطـرح شـد و در مخالفـت با آن ،جنبش

واقعـی خـود را ایفـا کنیم6».

موفـق تنباکـو شـکل یافت .توفیـق آن جنبش،

 .8جهانبینـی عصـری :دیدگاههـا و

زمینهسـاز تکاپـوی جدیـد سیاسـی در حـوزه و

موضعگیر یهـای روحانیـت ،بـا جهانبینـی

روحانیـت شـد و ایـن فعالیتهـا ،بـه نهضـت

ایشـان نسـبتی ریشـهدار دارد .نمیتوان «فهم»

مشـروطیت انجامیـد .امـا بـا ناکامیهایـی که

و «تحقـق» دیـن را ،که به هدایت و سـاماندهی

در آن نهضـت رخ نمـود ،دوباره انزوای سیاسـی

انسان نظر دارد ،با متن ریاضی محض همسان

پدیـدار شـد و. ...

دانسـت ،کـه در خلـوت انزواگونـه نیـز بتوان به

این منحنی پرفراز و نشیب و پیوندها و

آن رهیافـت .قـرآن و سـنت ،پرونـدهای پایـان

گسستهای پیاپی در دو سده اخیر ،عامل آن

یافتـه نیسـت؛ بلکـه متنـی در حـال گشـایش

شد که روحانیت شیعی ،تا برهه انقالب اسالمی

اسـت کـه بـا پرسوجـو از آن ،الیههایـی جدیـد

ایران ،نتواند از فهم به هم پیوسته سیاسی

کشـف و آشـکار میشـود و الیههایـی بـه کنـار

نسبت به کانونهای اقتدار جهانی و عاملهای

مـیرود .ایـن فهـم پویا ،جز با حضـور در زمان و

اثرگذار سیاسی در عرصه داخلی برخوردار باشد.

تعامـل بـا پرسـشهای عصـر شـکل نمیگیرد.

در نتیجه در موجهای خاص اجتماعی ،پیوندی

بـه گفتـه شـهید مطهـری« :فقیـه و مجتهد،

استوار با عرصه سیاست پیدا کرده و با نخستین

کارش اسـتنباط و اسـتخراج احـکام اسـت ،اما

ناکامی ،عقبنشینی داشته و در الیههای خود

اطلاع و احاطـه او بـه موضوعـات و به اصطالح

ساخته فرو رفته است.

طـرز جهانبینـیاش در فتواهایـش زیـاد تأثیـر

انزواجویـی سیاسـی ـ کـه چهـره غالـب بـر

دارد ...اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشـه در

حوزههـای دینـی بـوده اسـت ـ اثرهـای جدی را

گوشـه خانـه و یـا مدرسـه بـوده و او را با فقیهی

در حـوزه کارآمدی سـازمان حـوزه و روحانیت بر

مقایسـه کنیـم کـه وارد جریانات زندگی اسـت،

جای نهاده اسـت« :اگر شـما اعلم علما باشـید،

ایـن هـر دو نفـر به ادله شـرعیه و مدارک احکام

ولی زمانتان را نشناسـید ،محال اسـت بتوانید

مراجعـه کننـد ،امـا هر کدام یکجـور و یکنحو

بـرای جامعـه اسلامی امروز مفید واقع شـوید.

بـه خصـوص اسـتنباط میکنند».

اگـر ندانیـم کـه اسـتکبار چـه کار میخواهـد

تعبیرهـا و سـخنهای یـاد شـده و سـخنان

بکنـد و دشـمنان مـا چـه کسـانی هسـتند و از

هماننـدی کـه ایشـان داشـت ،اگـر بـه مـذاق

حـال چگونـه میتـوان بـه فهـم و اجـرای

نسـلهای نـو ،زبـان ارتباطـی برقـرار نکنـد و در

شـریعت دلبسـتگی داشـت ،امـا بـه شـرایط

نتیجـه در هدایـت و رهبـری دینی این نسـل ،از

زمانـی – اجتماعـی ،کـه روشـنگر و بیانکننـده

نقشآفرینـی جـدی بازماند.

موقعیتهـا و اهمیتهاینـد ،بیتوجـه مانـد؟

 .10تأثیـردر توسـعه اجتماعـی :جامعههـای

شـهید مطهری ،در این درباره هم ،اظهار نظر

اسلامی ،از جملـه ایـران ،در حـال دوران گـذر از

واقعبینانـهای دارد« :فقیـه اگـر بـا موضوعـات

دوره سـنتی به عصر جدید صنعتی هسـتند .در

آشـنا نباشـد ،اهمیتهـا را درک نمیکنـد و

این دوره حسـاس ،حوزه و روحانیت در شـرایط

وقتـی کـه اهمیتها را درک نکند ،بسـا هسـت

تأخیـر فهـم زمانـی ،از اثرگـذاری بـر شـکل و

کـه روی موضـوع کوچکتـر پافشـاری میکنـد

محتـوای دوره جدیـد اجتماعی باز خواهد ماند.

و موضـوع بزرگتـر را از دسـت میدهـد .اینجا،
ً
واقعـا به فقهـا و مجتهدین
آنجایـی اسـت کـه

بیتردیـد ،فرآینـد ترقـی و توسـعه اجتماعـی،
مسـیر خـود را خواهـد پیمود ،امـا در صورتی که

واجـب میشـود کـه شـرایط زمان را بشناسـند.

نهادهـای اجتماعی ،چونـان روحانیت ،در انزوا

یعنـی اهـم و مهمهـا را در زمانهـای مختلـف

و انعـزال از آن قـرار گیرنـد ،آینده سـاخت و سـاز

بشناسـند .اگر بشناسند،بسـیاری از مشـکالتی
ً
واقعـا به صورت یک
کـه امـروز طرح میشـود و

جامعـه ،آینـدهای نـه بـر وفـق مطلـوب و مـراد،
بلکـه در فضـای اقتبـاس مطلـق از تمـدن غربی

موضـوع مشـکل و بنبسـت وجـود دارد ،از بین

و نظریههـای وارداتـی خواهـد بود.

میرود7 ».

ده نکتـهای کـه یـادآوری شـد ،گوشـهای از

 .9زبـان ارتباطـی :واژگان ،گویـش ،سـاختار

مناسـبات و پیامدهـای ناگـوار تأخیـر زمانـی

جملههـا و ...در زبانهـای گوناگـون ،بـه

حـوزه و روحانیـت اسـت .گرچـه اصالحـات و

واسـطه عوامـل تمدنـی محیطـی ،در معـرض

بهبودهایـی رخ داده ،امـا دگرگونیهای عصری،

دگرگونیها و دگردیسـیهای سـریع قرار دارند.

چنـان پـر شـتاب اسـت کـه گامهـای پیمـوده

ایـن دگرگونیهـا در زبـان بومـی هـم جـدی

شـده در جبـران فاصلههـا کمرونـق مینمایـد.

اسـت .امـروزه ،در جامعـه ایـران ،در زبان نسـل

بـه نظـر میرسـد کـه بایسـتی دگرگونیهای

جـوان و نوجـوان ،دگرگونیهـای شـگرف رخ

اساسـی در نگرشهـا ،مدیریتهـا و سـاختارها

داده اسـت .واژگان و ادبیـات ارتباطـی ،چنـان

رخ بنمایـد تـا نهـاد روحانیـت ،پویایـی الزم را

تغییـرات تزایـد یابنـدهای دارد کـه در پـارهایاز

بـرای جامعـهای متحـول پیـدا کند.

مـوارد ،زبـان ارتباطی نسـل قبل با نسـل جدید،
نیازمنـد ترجمـه زبانـی اسـت!

پیشنیازهـای «حضـور روحانیـت در زمان»
را در چنـد مـورد میتـوان دید:

شماره دهم

چون اهم و مهم در باب تزاحم و ...را پذیرایند.

ایـن مخاطـره را دارد کـه بـا مخاطـب جدیـد و

بهار 1399

سـنتیگرایان خـوش نیایـد ،امـا محورهایـی

حـوزه و روحانیـت ،در فاصله از زمان و زمانه،
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

الـف) دگرگونیهـای بینشـی و نگرشـی

بـه درون و حداکثـر حفـاظ نسـبت بـه جهـان

دربـاره دانشهـا و روشهـای جدیـد ،پیـش

بیـرون بـوده اسـت .اینـک نیـاز به آن اسـت که

درآمـد حضـور علمـی حـوزه و روحانیت اسـت.

روزنههـای بیشـتری در ایـن دیوارهـای سـر بـه

در ایـن زمینـه ،بایسـتی از پارهای وسوسـهها و

فلـک کشـیده ،تعبیـه شـود ،تا بـاب گفتوگو،

وسـواسها فاصلـه گرفـت و کنجـکاوی بشـر را

همفکـری و هماندیشـی بـا نخبـگان ،پیونـد با

در کشـف حقایق کتاب تکوین ،قدر شـناخت و

نسـلهای نوخاسـته ،اطالعیابـی از رخدادهـا

آن را نمـادی از تحقـق خالفـت انسـان بـر زمین

و دیدگاههـای علمـی و ...شـکل گیـرد .ایـن

دانسـت؛

دریچههـا و روزنههـا را نمیتـوان بـا خراشهـا

ب) دگرگونیهـای مهارتـی ،گام دیگـر در

یـا پنجرههـای کهنـه ،پدیـد آورد .بایـد معماری

فضـای حضـور زمانـی حـوزه اسـت .چیرگـی بـر

نـوی حـوزه ،بـر اسـاس پیونـد و پیوسـتگی،

زبـان دوم ،دریچـهای به حضور فعالتر در جهان

آمدوشـد و بدهوبسـتان بیشـتر و کاری شـکل

کوچـک؛ اما پیچیده اسـت .فهـم و مهارتهای

گیـرد ،تـا روحانیـت ،سـاختارهای ارتباطـی

هنـری ،گامـی بـرای گسـترش حضـور اسـت؛

سـازوار بـا عصـر حضـور را پیـدا کنـد.

چـه اینکـه در دنیـای کنونـی ،زیبایـی ،نقش و
اهمیـت مـوازی در کنـار کارآمدی و کارآیی پیدا
کـرده اسـت .اسـتفاده از روشهـا و ابزارهـای

پی نوشت:

 .1در دیدار با جامعه مدرسین.1371/08/24 ،

جدیـد در فضاهـای آموزشـی ،پژوهشـی،

 .2در آغاز درس خارج.1386/06/20 ،

اطالعرسـانی و تبلیغی ،امکان حضور در زمان،
بـا ابزارهـای زمانـه اسـت و ...؛
ج) دگرگونیهـای نهـادی – سـاختاری
در حـوزه و روحانیـت ،كـه ایـن در مسـیر
زمـان آگاهـی اسـت .سـازمان حـوزه ،بایسـتی
دریچههـای بیشـتری را بـرای اطالعیابـی از
محیـط بیرونـی و داد و سـتد بـا آن پدیـد آورد.
سـاختار معمـاری سـازمان حـوزه بـا نگاهـی
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