
بحـث دربـاره ورود نهادهـای مـدرن، شـیوه و روش های آموزشـی مـدرن به حوزه هاسـت. با 
توجـه بـه این کـه حـدود سـه دهـه از حضـور نهادهـا و شـیوه های آموزشـی مدرن در حاشـیه 
حـوزه و گاه در متـن حـوزه می گـذرد، امـروز زمـان مناسـبی اسـت کـه بـه بررسـی و ارزیابی 
پیامدهـای حضـور این گونه نهادهای علمی پرداخته شـود. برای این بررسـی، پرسـش های  زیر 
را بـا چندتـن از اسـاتید حـوزه و دانشـگاه در میان گذاشـتیم کـه حاصل آن گفت وگـو فرادید 

خواننـدگان قـرار می گیرد.
1. حوزه هـای علمیـه تـا چـه میـزان از شـیوه های آموزشـی و پژوهشـی و نظامـات و روش های 

مـدرن بهـره گرفته اند؟
2. بهره گیـری و بهره منـدی از ایـن شـیوه ها و نهادهـای آموزشـی و پژوهشـی چـه مزیت هایـی 

داشـته است؟
3. بهره گیـری و بهره منـدی از ایـن شـیوه ها و نهادهـای آموزشـی و پژوهشـی چـه آسـیب ها و 

پیامدهـای دیگری داشـته اسـت؟ 

میزگرد
                                       حوزه و 

                                                                        نظامات علمی مدرن1
با حضور د�کتر علی شیرخانی،
د�کتــر محــســـن مهـــاجــرنیــا،
د�کتـــر عبـــدالــوهـــاب فـــراتی
و حجت االســالم جـواد رفیعی
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اگـر اسـاتید محتـرم اجـازه بفرماینـد، ایـن 

بحـث را بـا آقـای دکتـر شـیرخانی آغـاز کنیـم.

  بررسـی پیشـینه بهره گیری حوزه های علمیه از 
شیوه های آموزشی و پژوهشی در دهه شصت

دکتـر شـیرخانی: در رابطـه بـا بهره منـدی از 

شـیوه های آموزشـی و پژوهشی، می توان گفت 

حـوزه در دهـه شـصت از ایـن شـیوه ها بسـیار 

حداقلـی اسـتفاده می کـرد. در دهـه شـصت 

مثـل  بودنـد،  مـدرن  مقـداری  کـه  مدارسـی 

مدرسـه آیـت اهلل منتظـری، امتحانـات هفتگی 

داشـتند و همـان درس هـای مرسـوم حـوزه را 

امتحـان می گرفتنـد و در دفتـر مـدارس ثبـت 

می کردنـد. از منظـر پژوهشـی، با وجـود این که 

قسـمت هایی برای قرائت و مطالعه ایجاد شـده 

بـود، ولـی به صـورت مؤسسـه و نهـادی نبود که 

بتوانـد جنبه هـای پژوهشـی جدیـد را دنبـال 

کنـد. آنچـه کـه در دهه شـصت در حـوزه علمیه 

در جنبه هـای پژوهشـی مطـرح شـد، تاسـیس 

مؤسسـه آل البیـت بـود. در آن مقطـع زمانی، 

ایـن مؤسسـه رسـالتی که برای خـودش تعریف 

کـرده بـود، ایـن بـود کـه کتـب علمای سـلف را 

احیا کند. مؤسسـه »آل البیت الحیاء التراث« 

به دنبـال ایـن بـود کـه بتوانـد ایـن کتاب هـا را 

به صـورت تایپ شـده و زیبـا و گاهـی همـراه 

بـا حاشـیه هایی )ماننـد کار مرحـوم کالنتـر در 

نجـف( منتشـر کند. 

جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه هـم نهادی 

بـود کـه بعد از انقالب ثبت شـده بود؛ البته قبل 

از انقـالب هـم وجـود داشـت و سـعی می کـرد 

چنیـن آثـاری را به نوعـی احیـا کنـد. در دهـه 

شـصت با توجه به شـرایط جنگ، همان شـیوه 

آموزشـی گذشـته بـا متون آموزشـی گذشـته را 

داشـتیم. پژوهش هـای مـا هـم به طـور عمده، 

شرح نویسـی و تعلیق نویسـی بـر کتاب هـای 

علمای سـلف بود. حاشـیه زدن که سـنت سـلف 

بـود، بـه خلـف هـم سـرایت کـرده بـود و همین 

شـیوه را دنبـال می کردنـد.  

  تحلیـل تأثیـر منشـور روحانیـت در تحـول نهـاد 
حوزه

در اواخر دهه شـصت، امام منشور روحانیت 

را صـادر می کنـد و بـه جامعه مدرسـین توصیه 

می کنـد کـه از جوامـع انقالبـی کمـک بگیرند و 

بـه جوامـع انقالبی توصیه می کند که از جامعه 

مدرسـین دور نشـوند. بر این اسـاس، نهادها و 

تشـکل هایی ایجاد شـد؛ به عنوان مثال، مجمع 

نمایندگان طالب تأسـیس شـد و سـرآغاز برخی 

از فعالیت هـا بـود. ایـن امـر در متـن حـوزه و 

در قالـب شـورای مدیریـت نـه نفـره کـه در رأس 

آن مرحـوم فاضـل لنکرانی بودند، اداره می شـد؛ 

البتـه نماینـدگان آیـت اهلل گلپایگانی و برخی از 

مراجـع دیگـر هم آن جـا بودند.

در حاشـیه حوزه، برخی از مؤسسـات شـکل 

گرفتـه بـود. مثـاًل مؤسسـه در راه حـق تشـکیل 

شـد کـه مجموعـه ای از فضـال ازجملـه آیـت اهلل 

مصبـاح هـم در آن جـا فعالیت می کـرد. از آن جا 

کـه مؤسسـه در راه حـق، مطالـب و مباحـث 

نـو را مطالعـه می کردنـد، عالوه بـر تحصیـالت 

مؤسسـه،  مقطـع  فارغ التحصیـالن  حـوزوی، 

به سـمت بنیاد فرهنگی باقرالعلوم رفتند که 

مقـداری تخصصی تـر و علمی تـر این مباحث را 
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دنبـال کننـد. بنابرایـن، در دهـه شـصت، تحول ف

خیلـی قـوی نبـوده اسـت. تحـوالت بیان شـده، 

خیلـی گسـترده نبود.

بعـد از انقـالب فرهنگـی، آیـت اهلل مصباح و 

برخـی دیگـر، نظرشـان ایـن بـود که پژوهشـگاه 

حوزه و دانشـگاه تأسـیس کنند و علوم انسـانی 

را بـا منشـأ و مبـدأ قرآنـی و دینـی مطالبه کنند. 

براسـاس ایـن ایـده، در مؤسسـه در راه حـق و 

بنیـاد باقرالعلـوم دفتـر همکاری هـای حوزه 

و دانشـگاه ایجاد شـد؛ مباحث جامعه شناسـی 

اسـالمی و کتـاب جامـع تواریخـی، هم چنیـن 

آقـای مصبـاح و روان شناسـی و  درس هـای 

برخـی از عرصه هـای دیگر مثـل حقوق، اجتماع 

اتفـاق،  ایـن  می شـد.  مطالعـه  سیاسـت  و 

سـرآغاز اقبـال طـالب به سـمت مباحـث جدیـد 

و شـیوه های آموزشـی جدیـد و مفاهیـم جدیـد 

. د بو

واکاوی انگیـزه تأسـیس مؤسسـات علمـی و    
پژوهشی در حاشیه حوزه در دهه هفتاد

در دهـه هفتـاد و بعـد از رحلـت امـام، مقـام 

معظـم رهبـری در صحبت هـای  خـود تأکیـد 

فراوانـی بـر تحول در حوزه در سـطوح مدیریتی، 

آموزشـی، پژوهشـی، خدماتـی داشـتند. بعد از 

نخسـتین سـفر ایشـان بـه قـم، شـاهد افتتـاح 

مرکز خدمات هسـتیم. سپس توصیه کردند که 

در جنبه هـای آموزشـی و پژوهشـی نیـز تحولی 

ایجـاد  شـود. بعد از رحلت امـام، عالوه بر این که 

تحول در استفاده از شیوه های نوین آموزشی و 

پژوهشـی و نظامات مدرن را در بدنه سـاختاری 

حـوزه مشـاهده می کنیـم، تحـوالت دیگـری 

نیـز ایجـاد شـد. نهـاد مدیریتی تأسـیس شـد و 

شـورای عالـی در رأس آن قـرار گرفـت. عالوه بـر 

ایـن، در حاشـیه حـوزه، نهادهـای پژوهشـی و 

آموزشـی فراوانـی مشـاهده می کنیـم که برخی  

می گوینـد قارچ گونـه و مهلـک بودنـد؛ برخـی  

می گوینـد ضـرورت داشـته اسـت. مؤسسـات 

و نهادهـای متعـددی بـا عناویـن مختلـف و 

کارکردهـای شـبیه بـه هـم، بـروز و ظهـور پیـدا 

می کننـد و شـیوه آموزشـی و پژوهشـی جدیـد 

را دنبـال می کننـد. برخـی از ایـن مؤسسـات، 

عنـوان حـوزوی یـا متولیـان حوزوی داشـتند و 

برخـی نهـادی یا شـخصی بودند؛ مثاًل دانشـگاه 

باقرالعلـوم و پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ 

اسـالمی، متعلـق بـه دفتـر تبلیغـات اسـالمی 

 حوزه علمیه هسـتند؛ مؤسسـه امام خمینی

متعلـق بـه آقـای مصبـاح اسـت. این هـا یـک 

مقـدار شـیوه های مـدرن را در پیـش گرفتنـد. 

هـدف آن هـا این بود که طالبی تربیتی کنند که 

دانش هـای جدیـدی را یـاد بگیرنـد و بتوانند در 

مجامـع بین المللـی، سـمینارها و همایش هـا، 

حضـور پیـدا کنند. 

تشـکیالت  هفتـاد  دهـه  در  حـوزه  بدنـه 

سـاختاری خـودش را دگرگـون کـرد؛ از لحـاظ 

مدیریتـی، معاونت هـای متعـدد اداری، مالـی، 

پژوهشـی  تأسـیس کرد و سـاختار تشـکیالتی 

بـرای خـودش ایجـاد کرد. سـپس از شـیوه های 

پژوهشـی که در دانشـگاه ها به شـیوه مدرن یا 

نیمه مـدرن اسـتفاده می شـد، بهـره گرفـت. در 

دهـه هفتـاد بـه بعد، شـاهد ترمی شـدن دروس 

بودیـم و سـپس بـا رهنمودهـای مقـام معظـم 
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رهبـری، مسـئله مـدرک حـوزه 

پدیـدار شـد. بنابرایـن، فرم هـا و 

شـیوه های آموزشـی و پژوهشی 

و نظامـات جدید که در دانشـگاه 

وجود داشت، توسط حوزه به کار 

گرفته شـد. اما پرسـش اساسـی 

این است که این فرم ها و نرم ها 

آیـا واقعـًا بـا محتـوای آموزشـی 

آیـا  داشـت؟  حـوزه همخوانـی 

از  کـه  ظرفـی  می توانسـتیم 

دانشـگاه ها می گیریـم، مظروف 

علـوم حـوزوی را در درون آن ظـرف قرار بدهیم؟ 

به نظر می رسـد، تحوالت جامعه سـبب شده 

تمایـل بـه شـیوه های مـدرن آموزشـی افزایش 

یابـد. به عنـوان مثال، همه گیـری کرونا موجب 

شـده کـه شـیوه آمـوزش مجـازی هـم یکـی از 

شـیوه های جدید باشـد. در حوزه به این مطلب 

رسـیده اند کـه بایـد شـیوه های جدید آموزشـی 

اسـتفاده شـود و حتـی سـنتی ترین حوزوی هـا 

جدیـد  شـیوه های  ایـن  از  عالقه مندنـد  نیـز 

اسـتفاده کننـد. بنابرایـن، توافـق اجمالـی در 

میان حوزویان در اسـتفاده از شـیوه های نوین 

برای اهداف آموزشـی و پژوهشـی وجود داشته 

ست.  ا

باید توجه داشت، که این ضرورت و مزیت، 

آسیب هایی نیز داشته است. در حوزه آموزشی 

به این سمت رفتند که طلبه را به گونه ای پرورش 

دهند که مطالب را حفظ کند و امتحان بدهد و 

درنهایت، نمره قبولی گیرد و وقتی نمره را گرفت، 

در همان چهار الی پنج سال اول سطح یک 

بگیرد، شش سال باشد، سطح دو 

بگیرد، بعد از ده سال، سطح سه 

را بگیرد و تمام بشود. امکانات 

حاشیه های  در  دیگری  متعدد 

شیوه های آموزشی مدرن، کمک 

مثاًل  شد.  مطلب  همین  حال 

تلخیص های مرحوم قلی پور در 

اواخر دهه هفتاد، تستی کردن، 

مختصرکردن و ... از آسیب های 

اساسی در حوزه آموزشی است و 

سبب شده طالب ما محفوظاتی 

حفظ می کنند و می روند. 

در حـوزه پژوهش، پژوهش عمیق به گونه ای 

که نظرهای پیشینیان  را در عرصه های مختلف 

نقـد و بررسـی کنـد، وجـود نـدارد و بـا موانعـی 

روبه روسـت. در حـوزه پژوهـش بـا وجود کثرت 

کتـب منتشـره، معتقـدم مطالـب نوآورانـه ای 

کـه ویژگی هـای پژوهش هـای مدرن را داشـته 

باشـد، کمتر وجـود دارد. 

  کندوکاو تحول نظام آموزشی حوزه
دکتر مهاجرنیا: در چهار دهه پس از انقالب 

اسالمی، به رغم همه انتظارات و گله مندی هایی 

که نسل جوان و نواندیش از حوزه دارند، اما 

ظرفیت،  تناسب  به  حوزه  که  گفت  می توان 

مسئولیت و ماهیتش، تحرک کمابیش خوبی 

داشته است. حوزه به رغم کهن سالی و ریشه 

حدودی  تا  شده  موفق  داشته،  که  سنتی ای 

سیستم آموزشی  را متناسب با دنیای جدید 

مراکز  آموزشی،  جدید  سیستم  کند.  تعریف 

نو و متون  مدرن، موضوعات جدید، مسائل 

مطلــب  ایــن  بــه  حــوزه  در 
بایــد شــیوه های  کــه  رســیده اند 
جدیــد آموزشــی اســتفاده شــود 
حوزوی هــا  ســنتی ترین  حتــی  و 
ایــن  از  عالقه مندنــد  نیــز 
اســتفاده  جدیــد  شــیوه های 
کننــد. بنابرایــن، توافــق اجمالــی 
در میــان حوزویــان در اســتفاده 
از شــیوه های نویــن بــرای اهــداف 
وجــود  پژوهشــی  و  آموزشــی 

اســت.  داشــته 
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جدید، بحث هایی که در درون و ماهیت آموزش ف

وجود دارد، فقه حکومت، فقه مدرن، فقه های 

مضافی که امروز هست، این ها همه تحول است. 

مراکز متعددی که در خود حوزه یا اطراف حوزه 

ایجاد شده، همه این ها تحول است. انگیزه ای 

که اآلن حوزه دارد تا خودش را 

به مسئولیت مدرن و فرامدرنش 

برساند، همه  رویکردهای مثبتی 

است که حوزه دارد. در سیستم 

آموزشی، آرای نو، مسائل جدید 

انواع  از  استفاده  ایجادشده، 

تکنولوژی های مدرن مثل دنیای 

مجازی، استفاده از ابزار مدرن، 

استفاده از نگاه های مدرن، قابل 

توجه است.

انتظاراتی  همه  وجود  با 

یک سری  دچار  اما  داریم،  که 

آسیب ها هم شده ایم که ممکن است برخی 

هم  جاها  بعضی  بوده،  ناخواسته  به صورت 

می توانستیم از این آسیب ها پرهیز کنیم اما در 

دامش گرفتار آمده ایم و اکنون باید به گونه ای 

خود را از دام این آسیب ها خالص  کنیم.

  آسیب شناسی دوگانگی حوزه در نظام آموزشی 
و پژوهشی

حوزه به دلیل این که دغدغه و انگیزه داشـت 

و به دنبـال حفـظ مسـئولیت و انجام تکالیف در 

ارتبـاط بـا انقـالب اسـالمی بود، مجبور شـد که 

امـوری را بپذیـرد کـه بسـترها و زمینه هایـش 

فراهـم نبـود. حوزه زیر بار مسـئولیت سـنگینی 

رفـت کـه از قبـل فضـای آن را مهیـا نکـرده بـود. 

مـا مدعـی ایـن هسـتیم کـه انقـالب اسـالمی 

ریشـه اش از حوزه برخاسـته است و برای همین 

بـه ایـن سـمت رفتیم که مسـئولیت توسـعه و 

اصـالح و بازسـازی و رشـد ایـن انقـالب را بـر 

عهـده بگیریـم، نظریه پـردازی کنیـم، نـوآوری 

کنیـم و در بخش هـای مختلـف 

بـه نظام کمک کنیـم. چیزهایی 

را پذیرفتیـم که با فضای سـنتی 

مـا جـور در نمی آمـد؛ یعنـی از 

یک طرف شـما متن های سـنتی 

ثقیـل در نظـام آموزشـی  داریـد، 

آمـوزش  زمـان  دیگـر  از طـرف 

طوالنـی می شـود مثـاًل طلبـه ای 

درس  مشـغول  سـال  بیسـت 

از  آمدنـد  بنابرایـن،  می شـود. 

روش سـاعتی واحـدی اسـتفاده 

کردنـد؛ در صورتـی کـه سـاعتی 

واحـدی بـا متـون قدیـم جـور در نمی آید، شـما 

یـا باید از سـاعتی کـم بگذارید یا متون  را خراب 

کنید. پس بسـتر آماده نبود، ولی مجبور بودیم 

بـرای این کـه بـا فضای موجـود همراهی کنیم، 

ایـن دوگانگـی شـخصیتی را بپذیریـم.

پژوهـش مـا خودجـوش بود، و بـه نظام واره 

عمـل نمی کـرد. در گذشـته، چیـزی به عنـوان 

معاونـت پژوهش نداشـتیم، آمـوزش به صورت 

خـودکار بـود. چـون تمرکـز حـوزه در آن جـا بـود 

و رشـد کـرده بـود امـا پژوهـش وجود نداشـت. 

براسـاس نیاز، معاونت پژوهشـی درسـت شـد. 

در سیستم آموزشی و در چارت تشکیالتی خود 

حـوزه، جایگاهی بـرای معاونت پژوهش ندیده 

پژوهـــش  پژوهـــش،  حـــوزه  در 
عمیـــق به گونـــه ای کـــه نظرهـــای 
عرصه هـــای  در  را  پیشـــینیان  
کنـــد،  بررســـی  و  نقـــد  مختلـــف 
موانعـــی  بـــا  و  نـــدارد  وجـــود 
روبه روســـت. در حـــوزه پژوهـــش 
بـــا وجـــود کثـــرت کتـــب منتشـــره، 
نوآورانـــه ای  مطالـــب  معتقـــدم 
پژوهش هـــای  گی هـــای  ویژ کـــه 
کمتـــر  باشـــد،  داشـــته  را  مـــدرن 

دارد.  وجـــود 



69
13

99
هار 

  ب
م  

ده
ره 

شما

بودنـد. آخریـن معاونتـی بـود کـه ایجـاد شـد، 

جوان تریـن معاونت اسـت و مسـئولیت هایش 

نیسـت  مشـخص  یعنـی  نیسـت.  مشـخص 

مسـئول متـون اسـت، مسـئول 

موضوعـات  پایان نامه هاسـت؟ 

اساسـی کـه در حـوزه پژوهـش 

ایـن  عهـده  بـه  عمـاًل  اسـت، 

معاونـت نیسـت، یعنـی تعریف 

شـدیم  مجبـور  اسـت.  نشـده 

معاونـت پژوهـش را بپذیریـم. 

به عبـارت دیگر، مـا پذیرفتیم 

کـه نسـبت بـه دنیـای مـدرن 

حرف هایـی داریـم، اما سیسـتم 

تبلیغاتـی  مـا هنـوز متناسـب با 

آن دنیـا نیسـت. دنیـای مجازی 

اآلن علیـه همـه هویـت دینـی و 

اعتقـادی ما هجوم آورده اسـت، 

ولـی سیسـتم تبلیغاتـی چندان 

کارآمـد نیسـت. حـوزه هنـوز نمی دانـد از ایـن 

فضـای مـدرن چگونه اسـتفاده کنـد، نمی تواند 

مدیریـت کنـد. بنابرایـن، ورود بی برنامـه یـا 

اجباری ما به فضای مدرن به گونه ای اسـت که 

چـون بسـترهایش فراهم نشـده، این دوگانگی 

رنـج  آن  از  و  را شـاهد هسـتیم  شـخصیتی 

می بریـم. طلبـه مـا از یـک طـرف ادعـای مدرن 

می کنـد، نماینـده مجلـس، رئیس جمهور، وزیر 

یـا وکیـل می شـود، ولـی بسـترهای معرفتـی و 

تخصصـی آن مسـئولیت را نـدارد؛ جایـی بـه او 

یـاد نداده انـد یـا اصاًل نگاه دینی به مسـئولیت، 

بـه او آمـوزش داده نشـده اسـت.

  آسیب های حوزه عمل کردی نهاد روحانیت
یکـــی، عـــدم تناســـب مســـئولیت های 

ـــردن حـــوزه  ـــه گ ـــام ب ـــه نظ ـــددی اســـت ک متع

گذاشـــته اســـت، ولـــی نظـــام 

ـــرایط  ـــوز ش ـــوزه هن ـــی ح آموزش

خـــودش  در  آن را  پذیـــرش 

ایجـــاد نکـــرده اســـت. در جامعـــه، 

ـــن  حفـــظ اســـالم، معنویـــت، دی

و ارزش هـــا، همـــه بـــر عهـــده 

حـــوزه اســـت. هم چنیـــن بـــه 

ـــه  ـــوزه وظیف ـــردم، ح ـــاد م اعتق

دارد بـــر همـــه مشـــکالت و 

آســـیب ها و نابســـامانی های 

سیاســـی، اقتصـــادی و فرهنگـــی 

غلبـــه کنـــد. ایـــن مســـئولیت 

ـــا بســـترش  متوجـــه ماســـت، ام

ــم.  ــم نکردیـ ــوزه فراهـ را در حـ

ــاد  ــوزه اقتصـ ــاًل در حـ اآلن مثـ

ــته ای  ــاددان برجسـ ــرای اقتصـ ــی بـ جایگزینـ

مثـــل مرحـــوم موســـویان نداریـــم. ایشـــان 

ـــک مؤسســـه رشـــد  به صـــورت خودجـــوش در ی

ــتماتیک  ــورت سیسـ ــا به صـ ــود. مـ ــرده بـ کـ

ــازی  ــدد نیروسـ ــئولیت های متعـ ــرای مسـ بـ

. نمی کنیـــم

نکتـــه  دیگـــر، فقـــدان آینده پژوهـــی در 

ـــت.  ـــوزه اس ـــش ح ـــوزش و پژوه ـــتم آم سیس

مـــا یـــک رفتـــاری را انجـــام می دهیـــم، 

ــده اش  ــا آینـ ــم، امـ ــار را می بینیـ ــود رفتـ خـ

کـــه  آینده هایـــی  انـــواع  نمی بینیـــم.  را 

ـــواع  ـــت، ان ـــر اس ـــول و تغیی ـــال تح ـــا در ح دنی

براســاس نیاز، معاونت پژوهشــی 
سیســتم  در  شــد.  درســت 
آموزشــی و در چــارت تشــکیالتی 
بــرای  جایگاهــی  حــوزه،  خــود 
معاونــت پژوهــش ندیــده بودنــد. 
کــه ایجــاد  آخریــن معاونتــی بــود 
شــد، جوان تریــن معاونــت اســت 
مشــخص  مســئولیت هایش  و 
ــت  ــخص نیس ــی مش ــت. یعن نیس
مســئول متــون اســت، مســئول 
موضوعــات  پایان نامه هاســت؟ 
کــه در حــوزه پژوهــش  اساســی 
ایــن  عهــده  بــه  عمــاًل  اســت، 
تعریــف  یعنــی  نیســت،  معاونــت 
شــدیم  مجبــور  اســت.  نشــده 
بپذیریــم.  را  پژوهــش  معاونــت 
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انـــواع  و  محتمـــل  قطعـــی  آینده هـــای 

شـــرایطی کـــه ممکـــن اســـت بـــرای نظـــام، 

ـــد،  ـــود بیای ـــه وج ـــا ب ـــرای دنی ـــالم، ب ـــرای اس ب

ـــای  ـــد برنامه ه ـــا بای ـــه م ـــت ک ـــی اس چیزهای

ـــش  در  ـــوزش و پژوه ـــوزه آم ـــددی را در ح متع

ـــددی  ـــار متع ـــروز آث ـــم. ام ـــوزه طراحـــی کنی ح

در کشـــورمان دربـــاره حـــوزه، رفتـــار حـــوزه، 

ــوزه،  ــای حـ ــوزه، خرابکاری هـ ــئولیت حـ مسـ

خوبی هـــا و بدی هـــای حـــوزه در حـــال 

انتشـــار اســـت. حـــوزه نســـبت بـــه این هـــا 

هـــم هنـــوز برنامـــه نـــدارد. مـــا در معـــرض 

ـــه  ـــون چ ـــم؛ اکن ـــرار گرفته ای ـــران ق داوری دیگ

بایـــد بکنیـــم؟ 

نکته بعدی این اسـت که ما مدعی هسـتیم 

نظـام سیاسـی از حـوزه برخاسـته، امـا حقیقتـًا 

سیسـتم آموزشـیـ  پژوهشـی مـا بـه مـوازات 

نظـام سیاسـی حرکـت نمی کنـد. بسـیاری از 

چیزهایـی کـه نظـام بـه آن نیـاز دارد را امـروز 

در سیسـتم آموزشـی حـوزه نمی بینیـم. خیلـی 

از ایـن مشـکالت و گرفتاری هـا بایـد در حـوزه 

دیده شـود، ولی دیده نشـده و این، یک آسـیب 

جدی اسـت.

آخریـن آسـیب، فضـای بسـته حـوزه و عـدم 

ارتبـاط بـا دنیاسـت. یـک نهـاد، تشـکیالت یـا 

نظام واره ای که مدعی اسـت هدایت کننده یک 

سیسـتم حکومتـی در ایـن کـره زمیـن اسـت و 

در مقابـل همـه ابرقدرت ها حرف دارد، ایسـتاده 

و حرف هـای نویـی هـم دارد، بایـد ارتباطاتـش 

خیلـی قـوی باشـد؛ یعنـی نبایـد خـودش را در 

چارچوب قوانین روابط خارجی و سیاست های 

خارجی نظام ببیند، بلکه به لحاظ معرفتی باید 

فرانظـام حرکـت کنـد. بـه لحاظ معرفتـی حوزه 

بایـد ارتباطـش بـا همـه دنیـا برقـرار شـود، باید 

ارتباطـات قوی داشـته باشـدو باید پیشـاپیش 

نظریـات و رفتارهـا و نگاه هایـی کـه نسـبت بـه 

دیـن، اسـالم و نظـام هسـت، مطالعـه کنیـم، 

تسـلط پیـدا کنیـم و بتوانیم واکنش متناسـب 

بـا همـان حـوزه معرفتـی ایجـاد کنیم. 

  راه های برون رفت حوزه از آسیب ها

بســته  فضــای  آســیب،  آخریــن 
حــوزه و عــدم ارتبــاط بــا دنیاســت. 
یــا  تشــکیالت  نهــاد،  یــک 
اســت  مدعــی  کــه  نظــام واره ای 
سیســتم  یــک  هدایت کننــده 
حکومتــی در ایــن کــره زمیــن اســت 
ابرقدرت هــا  همــه  مقابــل  در  و 
حرف دارد، ایســتاده و حرف های 
نویــی هــم دارد، بایــد ارتباطاتــش 
خیلــی قــوی باشــد؛ یعنــی نبایــد 
خــودش را در چارچــوب قوانیــن 
روابــط خارجــی و سیاســت های 
خارجــی نظــام ببینــد، بلکــه بــه 
فرانظــام  بایــد  معرفتــی  لحــاظ 
کنــد. بــه لحــاظ معرفتــی  حرکــت 
حــوزه بایــد ارتباطــش بــا همــه دنیا 
برقــرار شــود، بایــد ارتباطــات قــوی 
داشــته باشــدو بایــد پیشــاپیش 
نظریــات و رفتارهــا و نگاه هایــی 
و  اســالم  دیــن،  بــه  نســبت  کــه 
کنیــم،  مطالعــه  هســت،  نظــام 
بتوانیــم  و  کنیــم  پیــدا  تســلط 
کنــش متناســب بــا همــان حــوزه  وا

کنیــم. ایجــاد  معرفتــی 
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کار مـا نرم افـزاری اسـت، کار مـا ورود بـه 

دعواهـا نیسـت. بـا قلـم، بـا فکـر و نظریـه کار 

داریـم. لـذا مـا چـاره ای نداریـم که بـا همه دنیا 

حتـی دنیـای کفـر، لیبرالیسـم، آمریـکا، اروپـا، 

کشـورهای اسـالمی مثـل األزهـر و مجامـع 

علمی کشـورهای عربی و اسـالمی ارتباط برقرار 

کنیـم. بـا دنیـای غـرب هم باید مرتبط باشـیم، 

مـا بایـد بدانیـم اآلن جدیدتریـن نظریات رقیب 

ما در حوزه حکومت، سیاسـت، قدرت، دولت و 

سـبک زندگی چیسـت. اآلن رقیب ما کیسـت و 

مزیت ها و حرف حسـابش چیسـت تا متناسب 

بـا آن نظریه پـردازی کنیـم؛ در حالی کـه چنیـن 

سیسـتم و نگاهی در حوزه نداریم، چون فضا را 

بسـته ایم. ما همه ارتباطات مان داخلی اسـت. 

مـا نحـوه تعامـل و زیسـت و زندگـی بـا هـم را 

هنـوز نتوانسـته ایم یـاد بگیریـم و براسـاس آن 

رفتـار کنیـم، چـه برسـد کـه بخواهیـم بـا دنیـا 

رفتـار کنیـم. وقتـی در فضـای بسـته رفتـاری 

بسـته بـه وجـود بیایـد، ایـن خفقـان و فضـای 

آلـوده و میکروبـی و به قـول امروزی ها ویروس 

کرونایی در فضای بسـته حتمًا ایجاد می شـود؛ 

لـذا بهداشـتی ها می گوینـد پنجره ها را باز کنید؛ 

وگرنـه دچـار ویـروس می شـوید. در سیسـتم 

آموزشـی و پژوهشـی حـوزه هـم اگـر بخواهـد 

نظریه پـردازی کنـد، حـرف نـو بزننـد و بـه نظام 

کمـک کنـد، بایـد پنجـره را بـاز کنـد و از ایـن 

فضـای بسـته بیـرون بیاید.

  دیدگاه  بدبینانه نسب به تحول در حوزه
دکتـر فراتـی: تحـول در مفهـوم عامـش در 

حوزه هـای علمیـه دو دیـدگاه وجـود دارد: یـک 

دیـدگاه، کـه مـن از آن به رویکرد بدبینانه یا تند 

تعبیـر می کنـم، معتقـد اسـت به رغـم این کـه 

جمهـوری اسـالمی تأسـیس شـده و حکومـت 

اسـالمی دعـوت گسـترده ای از حوزه ها به عمل 

آورده تـا متناسـب بـا شـرایط جدید خودشـان را 

متحـول کننـد، اما حوزه این کار را نکرده اسـت. 

مـن خیلـی موافق ایـن رویکرد رادیکال نسـبت 

بـه تحـول یـا عـدم تحـول در حـوزه نیسـتم، 

بلکـه معتقـدم کـه در حـوزه پـس از انقـالب، 

رخدادهـا و تحـوالت گسـترده ای اتفـاق افتاده؛ 

البتـه چـون کانـون حـوزه و متن حـوزه در قبال 

تحـوالت یادشـده در حـوزه، مقاومـت می کرد و 

نمی خواسـت حـوزه را مشـمول تحوالت سـریع 

دوبـاره کنـد، یـک عـده از سـر ناچـاری اقـدام 

کردنـد تـا شـاید بتوانند در حاشـیه حوزه دسـت 

بـه تحـول بزنند. ایـن نهادهای دورگـه ای که در 

حـوزه علمیـه قـم تأسـیس شـد، مثل دانشـگاه 

باقرالعلوم، مؤسسـه امام خمینی و برخی 

از مراکز پژوهشـی و آموزشـی، در واقع برخاسته 

از مقاومتـی بـود کـه کانـون نسـبت بـه تحـول 

انجـام مـی داد؛ البتـه هـر چقدر که مـا به تدریج 

رو بـه جلـو آمدیـم، کانـون هـم تـا حـدودی تن 

بـه برخـی از تحـوالت داده اسـت. 

اگـر حـوزه علمیـه قـم امـروز و حـوزه علمیه 

گذشـته را مقایسـه  کنیـد، می بینیـد حوزه، هم 

به لحاظ ساختاری، هم به لحاظ روشی، هم به 

لحاظ علمی، تفاوت های زیادی با گذشته کرده 

اسـت. امـروزه در حـوزه، معاونت های مختلفی 

وجـود دارد؛ ازجملـه معاونـت پژوهـش. شـما 

وقتـی بـه حـوزه نجـف نـگاه می کنید، سـاختار 
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گسـترده ای ندارد، یک سـاختمانی به نام لجمه ف

واقـع در خیابـان بنـات الحسـن دارد کـه تمـام 

خروجـی و ورودش از آن جـا صـورت می گیـرد 

و کاری بـه پژوهـش، آمـوزش و متـون حـوزه 

نـدارد. حـوزه بعد از انقالب، سـاختار گسـترده و 

عریض و طویلی شـده و فکر می کردند هرچقدر 

سـاختار گسـترده تر و دارای تشکیالت وسیع تر 

شـود، راحت تـر بـه نقطـه تحول می رسـد. 

 آسیب شناسـی بخـش پژوهـش حـوزه پـس از 
پیروزی انقالب

مـا بعـد از انقـالب تالش کردیـم پژوهش در 

حوزه را سامان دهیم، معاونت برایش تأسیس 

کنیم و از طرح های پژوهشی حمایت کنیم، اما 

مـن فکـر می کنـم با وجود تالش هـای میمونی 

کـه در ایـن سـال ها اتفـاق افتـاده، هم چنـان 

بخش پژوهشـی در حوزه از آسـیب های زیادی 

رنـج می بـرد. مـن این هـا را بـه صـورت تیتـروار 

اشـاره می کنم:

1. فاصله گرفتــن برخــی از محققــان از روش 

اصیــل حــوزوی )اســتنباط یــا روش اجتهــادی( 

و  التقاطــی  شــبه پژوهش های  رواج  و 

منفصــل از منابــع دســت اول دینــی: شــما 

اگــر آمــاری از پژوهش هــای حــوزه در ایــن 

ســال ها تهیــه کنیــد، شــاید ده درصــد از 

آن هــا مبتنــی بــر روش هــای اجتهــادی بــوده 

ــن  ــان دی و به صــورت روشــمند توانســته از زب

ــد. ــخن بگوی س

2. رواج فعالیت هـای پژوهشـی سفارشـی 

و بـه دور از عرصـه زندگـی پژوهشـگران: خیلـی 

از عناویـن در برخـی از مراکـز پژوهشـی حـوزه 

تصویب می شـود و بعد به یک محقق سـفارش 

داده می شـود کـه ایـن تحقیـق را انجـام دهـد؛ 

فـارغ از این کـه ایـن حقـوق انگیـزه ای بـرای 

رسـیدن بـه باطـن ایـن پژوهـش دارد یا نـدارد.

از  بــه دور  و  انتزاعــی  برداشــت های   .3

پژوهــش و تولیــد علــم: معمــواًل طلبه هــا 

در فضــای حــوزه عالقه منــد بــه مطالعــات 

ــات  ــه مطالع ــه ای ب ــتند و عالق ــی هس انتزاع

انضمامــی و تجربــی ندارنــد؛ البتــه شــاید 

ماهیــت حــوزه چنیــن بحثــی را اقتضــا کنــد، 

امــا طلبه هــا به خاطــر این کــه بحث هــای 

ــای آن  ــر و هزینه ه ــان  راحت ت ــی برای ش ذهن

کمتــر اســت، بیشــتر به ســمت فقــه سیاســی، 

فلســفه سیاســی یــا کالم سیاســی می رونــد و 

اندکــی هــم پیرامــون اخــالق سیاســی بحــث 

در  جدیــد  روش هــای  از  امــروزه 
پژوهــش کمتــر اســتفاده می کنیم. 
از  برخــی  بــه  ناظــر  حــرف  ایــن 
در  کادمیــک  آ پژوهش هــای 
نیســت،  پژوهش هــا  از  برخــی 
را  حــوزه  پژوهش هــای  عمــوم 
بحــث می کنــم. ایــن پژوهش هــا 
پژوهش هــای  و  روش  فاقــد 
تیمــی اســت، اردوهــای پژوهشــی 
کارگاه هــای پژوهشــی وجــود  یــا 
در  علمــی  گروه هــای  نــدارد، 
بــه نظــر  حــوزه شــکل نگرفتــه و 
بخــش  کــه  گفــت  می تــوان  مــن 
پژوهشــی  ذخایــر  از  عمــده ای 

اســت. دیمــی  حــوزه، 
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ــر  ــوم درگیرت ــه عل ــر راجع ب ــد، امــا کمت می کنن

مثــل جامعه شناســی سیاســی ورود پیــدا 

ــر را  ــد یــک نف ــد. اآلن در حــوزه بگوین نمی کنن

پیــدا کنیــد کــه یــک روش تحلیــل سیاســی بــه 

طلبه هــا آمــوزش دهــد، چنیــن فــردی را پیــدا 

نمی کنیــد و دلیــل آن، غلبــه پژوهش هــای 

ــی  ــر تجربه هــای انضمامــی و تجرب انتزاعــی ب

ــت. اس

ــد  ــب درآم ــاری و کس ــای تج 4. رواج فض

بخــش  پژوهشــی: چــون  فعالیت هــای  از 

ــم،  ــل قل ــوزه و اه ــان در ح ــده ای از محقق عم

دچــار مشــکالت مالــی هســتند، نوع نگاهشــان 

بــه پدیــده پژوهــش در حــوزه، تجــاری اســت. 

ــن پژوهــش را انجــام  ــد اگــر ای تصــور می کنن

دهنــد، بخشــی از مشــکالت زندگی شــان حــل 

و فصــل می شــود. بــه همیــن دلیــل ایده هــای 

نــو، بداعت هــای جدیــد و آزادی بیــان در ایــن 

ــدارد. ــود ن ــا وج پژوهش ه

قالب هــا  بــه  کافــی  توجــه  عــدم   .5

امــروزه  پژوهــش:  جدیــد  روش هــای  و 

کمتــر  پژوهــش  در  جدیــد  روش هــای  از 

اســتفاده می کنیــم. ایــن حــرف ناظــر بــه 

ــی  ــک در برخ ــای آکادمی ــی از پژوهش ه برخ

ــای  ــوم پژوهش ه ــت، عم ــا نیس از پژوهش ه

حــوزه را بحــث می کنــم. ایــن پژوهش هــا 

فاقــد روش و پژوهش هــای تیمــی اســت، 

اردوهــای پژوهشــی یــا کارگاه هــای پژوهشــی 

وجــود نــدارد، گروه هــای علمــی در حــوزه 

شــکل نگرفتــه و بــه نظــر مــن می تــوان گفــت 

کــه بخــش عمــده ای از ذخایــر پژوهشــی 

حــوزه، دیمــی اســت.

6. حاکمیـت روحیـه سـطحی نگری بر برخی 

از پژوهش هـای حوزوی.

امکانـات  نبـودن  دسـت رس  در   .7

پژوهشـی الزم بـرای همـه پژوهشـگران، مثـل 

کتاب خانه هـای تخصصـی کتابخانه هـای بـا 

غنـای الزم بسـیار کـم اسـت و  هـر کتابـی را که 

بخواهیـد، کتاب خانـه نـدارد و حـوزه هم به این 

نمی پـردازد. مـن همیشـه نگـران بـودم کـه اگر 

یـک محقـق از خـارج بیایـد و وارد حـوزه علمیه 

قـم شـود و بگویـد می خواهـم راجـع بـه تاریـخ 

فکـری و سیاسـی حوزه بعـد از انقالب کار کنم، 

چنـد منبـع در اختیـار مـن بگذاریـد، حـوزه یک 

کتاب خانـه تخصصـی کـه شناسـنامه خـودش 

باشـد، نـدارد.

ــرمایه گذاری  ــه س ــی ب ــه کاف ــدم توج 8. ع

ــاز:  ــورد نی ــروی پژوهشــگر م ــت نی ــرای تربی ب

ــه پژوهــش اهمیــت نمی دهــد  حــوزه اصــاًل ب

یــا توجــه کافــی و ســرمایه گذاری روی آن افــراد 

نــدارد. فقــدان آقــای موســویان صدمــه بزرگــی 

ــای موســویان، محصــول  ــه حــوزه اســت. آق ب

حــوزه نبــود، بلکــه تالش هــای خــودش منجــر 

بــه خلــق موســویان در حــوزه اقتصــاد اســالمی 

ــرای کســی  ــود ب ــی حاضــر نب شــد. حــوزه حت

ــه  ــک طلب ــوان ی ــویان به عن ــای موس ــل آق مث

موفــق، تمــام امکانــات را فراهــم کنــد تــا 

بتوانــد بیســت ســال طلبــه بعــد از خــودش را 

در حــوزه اقتصــاد اســالمی تربیــت کنــد. 

9. نبـود رقابـت میـان مراکـز پژوهشـی و 

مطرح نشـدن نتایـج تحقیقـات پژوهشـی ایـن 
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مراکـز در کنـار یک دیگـر جهـت نقـد و ارزیابـی: ف

متأسـفانه هیـچ رقابتـی بیـن مراکـز پژوهشـی 

وجـود نـدارد. خیلی از تحقیقات تکراری اسـت، 

بـدون آن کـه مـورد نقـد جدی قـرار گیرنـد. اآلن 

متأسـفانه جلسـات مـا در حـوزه ضربدری شـده 

اسـت؛ یعنـی چهـار نفـر می نشـینیم، مـن ارائه 

می کنـم  و سـه نفـر نقـد می کننـد. هفتـه بعـد 

یکـی از آن سـه نفـر طـرح می کنـد، مـا سـه نفـر 

نقـد می کنیـم. دانـش و پژوهـش، محصـول 

صحبت هـای ضربـدری نیسـت.

حــد  از  بیــش  تمرکــز   .10

نهاد هــای تحقیقــی در قــم و 

توزیع نشــدن در سراســر کشــور. 

و  دقیــق  آمــار  نبــود   .11

پژوهشــگران  از  همه جانبــه 

حــوزوی و کارهــای انجام یافتــه 

یــا در دســت انجــام.

ــای  ــبی طلبه ه 12. دوری نس

محقــق و پژوهشــگران از عرصــه پژوهش کشــور 

ــته ایم  ــم نشس ــای ق ــا در فض ــل: م و بین المل

و در یــک جغرافیــای ده کیلومتــر مربعــی 

ــارج  ــای خ ــم. از پژوهش ه ــش می کنی پژوه

ــک ســاختار  ــم؛ درون ی از کشــور اطــالع نداری

ــار  ــتیم و انتظ ــت هس ــال حرک ــدود در ح مح

داریــم کــه پژوهش هــای مــا مــورد توجــه قــرار 

بگیــرد و دنیــا اســتفاده کنــد. تحقیقــات ما اآلن 

در فضــای حــوزه و در فضــای کشــور انــگار درون 

ــود می شــود.  ــت می شــود و ناب ســیاه چال دول

مــا هیــچ راهــی بــرای بهینه ســازی و اســتفاده 

از تجربــه خودمــان در جامعــه سیاســی نداریــم؛ 

ــاًل در  مگــر مــواردی کــه مــن اطــالع دارم. مث

حــوزه پژوهش هــای قضایــی بخشــی از آن 

ــرکت  ــس ش ــی مجل ــیون های قضای در کمیس

می کننــد یــا مرتبــط بــا قــوه قضاییــه هســتند؛ 

وگرنــه خــارج از پژوهش هــای حقوقــی و 

قضایــی، اغلــب پژوهش هــای مــا تبدیــل بــه 

ــه می شــوند. ــا مقال ــاب ی ــک نشــریه، کت ی

ــای  ــتفاده از روش ه ــذاری اس ــی در اثرگ  کاوش
ــوزه ــاد ح ــت نه ــدرن در موفقی م

حجةاالســالم رفیعــی: یکــی 

یــک  ارزیابــی  مؤلفه هــای  از 

ــی و  ــی و پژوهش ــام آموزش نظ

ــیدن  ــق آن در رس ــی توفی بررس

بهره گیــری  اهدافــش،  بــه 

و  آموزشــی  روش هــای  از 

پژوهشــی نویــن و کارآمــد و 

ــات، ســازوکارها،  طراحــی نظام

تأســیس و ایجــاد نهادهــای 

موردنیــاز و اســتفاده از روش هــا و شــیوه های 

مــدرن اســت، ولــی اســتفاده از روش هــا و 

ــدر  ــازی ها، چق ــدرن و نهادی س ــیوه های م ش

می توانــد در موفقیــت یــک نظــام آموزشــی و 

پژوهشــی ایفــای نقــش کنــد. نظــام آموزشــی 

و پژوهشــی را نبایــد برابــر بــا بهره گیــری از 

تکنولــوژی و اســتفاده از ســازوکارهای مــدرن 

ــک  ــا کم ــه این ه ــت ک ــی اس ــم. طبیع بدانی

می کننــد؛ بایــد زیرســاخت ها و مجموعــه 

ســازوکارهایی فراهــم بشــود تــا یــک مجموعــه 

آموزشــی یــا پژوهشــی بتوانــد توفیقــات الزم را 

ــاورد. ــت بی ــه دس ب

فضــای  در  اآلن  مــا  تحقیقــات 
کشــور انــگار  حــوزه و در فضــای 
درون ســیاه چال دولــت می شــود 
ــی  ــچ راه ــا هی ــود. م ــود می ش و ناب
اســتفاده  و  بهینه ســازی  بــرای 
جامعــه  در  خودمــان  تجربــه  از 
مــواردی  مگــر  نداریــم؛  سیاســی 

کــه مــن اطــالع دارم.
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حوزه های علمیه به موازات سـایر نظام های 

آموزشـی کشـور در سـال های گذشـته، تـالش 

داشـته نهادسـازی های الزم را انجـام دهـد. در 

امـر پژوهـش و آمـوزش در پـی برنامه ریزی هـا، 

تدویـن قوانیـن و مقررات آموزشـی، بهره گیری 

از فناوری و تکنولوژی بوده و در بخش آموزش 

ایجـاد مراکـز تخصصـی بـرای ارائـه یـک سـری 

دنبـال  را  حـوزه  در  تخصصـی  آموزش هـای 

کـرده اسـت. اتفاقاتـی مثـل تشـکیل نهادهای 

علمـی و پژوهشـی، شـکل گیری انجمن هـای 

علمی، شـکل گیری نشـریات علمی، واحدهای 

پژوهشـی پژوهشـکده ها، پژوهش هـای مراکـز 

پژوهشـی، در حـوزه انجـام گرفته اسـت یا مثاًل 

دانش آموختـگان حـوزوی در مراکـز و مجامـع 

علمـی جهـان در گسـتره جهـان اسـالم یا حتی 

فراتر، در ارائه نشسـت ها، مقاله ها، کرسـی های 

تدریـس، همایش هـا شـرکت کرده انـد. تا حدی 

اهتمـام بـه ابعـاد روش شـناختی در عرصـه 

پژوهش هم اتفاق افتاده و قدم هایی برداشـته 

شـده اسـت. مثاًل چند واحد درسـی برای روش 

تحقیـق و تحلیـل مقدماتـی و پیشـرفته در 

مـدارس پیش بینـی شـده یـا امتیازاتـی بـرای 

نـگارش مقـاالت علمـی در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت. بایـد ببینیـم اقداماتی کـه در این عرصه 

بـه وجـود آمـده، کافـی بـوده یـا نه و آیـا این ها 

خودشـان به اضافه، هدف هسـتند یا با استفاده 

از زیرسـاخت ها و سیسـتم مدرنـی کـه در حـوزه 

اتفـاق افتـاده، انتظـارات ما را از حـوزه به عنوان 

یـک نهـاد علمـی و پژوهشـی بـرآورده می کند؟ 

ایـن مسـئله بایـد دقیقًا مـورد توجه قـرار بگیرد 

کـه بهره گیـری از نظامـات نویـن آموزشـی و 

پژوهشـی و تشـکیل ایـن سـاختارها، یـک امـر 

اسـت، و ثمردهی این نهادها و رسـیدن به یک 

مجموعـه برونداد هـا و خروجی هـای مطلوب و 

منطبـق بـا اهـداف آموزشـی و پژوهشـی حوزه، 

مسـئله دیگـری اسـت. در نظـام آمـوزش آیـا 

تجهیـز فراگیـران بـه دانـش موردنیـاز و رشـد 

مهـارت و توان منـدی فراگیـران بـرای رسـیدن 

بـه مـرز خالقیـت کـه مـورد انتظـار مـا از نظـام 

آمـوزش اسـت، اتفـاق افتاده اسـت؟ 

در عرصــه پژوهــش آیــا تأســیس نهادهــا و 

ســازوکارهای پژوهشــی بــه بروندادهایــی کــه 

ــرآورده  ــوزه را ب ــه را در ح ــاز جامع ــد نی بتوانن

ــت؟  ــده اس ــی ش ــد، منته ــخ بده ــد و پاس کن

ســازوکارهای  ایــن  آیــا  دیگــر،  به عبــارت 

آموزشــی و پژوهشــی در عمــل، در رســاندن 

حــوزه بــه اهــداف آموزشــی و پژوهشــی توفیــق 

ــت؟  ــته اس ــی الزم را داش و کارای

کالن  هدف گـذاری  در  تجدیدنظـر  بایسـتگی   
حوزه

اسـاس هدف گذاری حوزه، جذب طلبه برای 

رسـیدن بـه قله هـای اجتهـاد در فقـه اسـت کـه 

بـه نظـر بنـده بایـد روی آن تجدیدنظـر شـود. ما 

همه طلبه ها را در سیسـتم حوزه وارد می کنیم 

تـا سیسـتم این هـا را بـه قلـه اجتهـاد برسـاند. 

اکثـر قریـب بـه اتفـاق این هایـی کـه وارد حوزه 

می شـوند، بـه آن قلـه نمی رسـند. یـک زمانـی 

طلبـه وارد حـوزه می شـد، کاری بـه جـز درس 

خوانـدن نداشـت. بـه حوزه می آمـد، قصد اقامه 

می کرد سـی سـال، چهل سـال در حضور اساتید 
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شـرکت می کـرد تا معلومـات و روش هایی را به ف

دسـت بیـاورد و بـه نتیجـه برسـد. نـرخ حضـور 

طلبه در آن زمان، بین حدود سـی تا چهل سـال 

بیشـتر بـود، ولـی امـروز در حوزه هـای علمیـه 

نـرخ حضـور طلبـه حداکثـر تـا بیسـت سـال در 

نظام رسـمی آموزشـی تعریف شـده اسـت. بعد 

از بیسـت سـال الزم اسـت طلبه 

در مشـاغل و کارویژه هایـی کـه 

بـرای او تعریـف شـده اسـت، به 

خدمت بپردازد. بنابراین، باید در 

هدف گـذاری بـرای جـذب طلبه 

تجدیدنظـر بکنیـم و هدف مان را 

تغییـر بدهیـم. در واقـع، نظـام 

آموزشـی حـوزه بایـد تغییـر پیدا 

کند و حوزه باید متناسـب با نیاز 

جامعـه، کارویژه هـای روحانیت 

بـرای تربیـت منابـع انسـانی را 

برنامه ریـزی کنـد.

دقیقًا مشخص کنیم که حوزه 

بـرای قاضـی، معلـم، اسـتاد دانشـگاه، تربیـت 

مدیـر فرهنگـی و اجرایـی، چـه آموزش هایـی را 

بایـد مـورد توجـه قرار بدهد؟ آیا افرادی با چنین 

آینـده ای نیازمنـد خوانـدن مثـاًل چهـار سـال 

ادبیـات و چندیـن سـال فقـه و اصول هسـتند؟ 

می شـود یک فقه و اصول مشـخصی را برایشـان 

تعریـف کـرد و متناسـب بـا خروجی های شـان 

ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  کـرد؟  برنامه ریـزی 

وضعیـت، بایـد خروجی های معینـی را تعریف 

کنیـم. بخشـی از نیازهـای جامعـه از این طریق 

تأمین شـود و برنامه آموزشـی متناسـب با آن، 

در نظـام آمـوزش پیش بینـی شـود. البتـه برای 

عـده ای کـه اسـتعداد کافـی و تـوان علمـی و 

مهارتـی الزم را دارنـد و بـرای رشـد و رسـیدن 

بـه قلـه اجتهـاد آمادگـی دارنـد، برنامـه خاصی 

بایـد درنظـر بگیریم. پس مـا در هدف گذاری ها 

مقـداری بـا اشـکال مواجـه هسـتیم. تولیدات 

علمـی حـوزه در بخـش پژوهش 

در کنار تولید علم جهان اآلن چه 

جایگاهـی دارد؟ این کـه آیـا ما با 

علمـی  چالش هـای  و  مسـائل 

در جهـان -کـه مرتبـط با اندیشـه 

مأموریت هـای  و  مـا  دینـی 

پژوهشـی حـوزه اسـت- به عنوان 

یـک مجموعـه، مواجهـه فعـال 

داریـم یـا مواجهـه مـا منفعالنـه 

اسـت و همـواره منتظر هسـتیم 

کـه بحثـی مطـرح شـود و مـا در 

پـی پاسـخ گویی باشـیم؟

کرســی های  حــوزه،  در 

ــی های  ــی کرس ــود دارد، ول ــردازی وج نظریه پ

رســمی پژوهشــی کــه بخشــی از آن درس هــای 

ســطوح  عالی تریــن  در  و  هســتند  خــارج 

ارائــه  خودشــان را  نظریــات  و  دیدگاه هــا 

می کننــد؛ چــه میــزان ایــن دیدگاه هــا در 

ــکاس  ــی انع ــتره مل ــی و در گس ــتره جهان گس

پیــدا می کنــد؟ مــا چــه میــزان فرهنــگ 

مراجعــه بــه آثــار معاصــران خودمــان را در حوزه 

نهادینــه کردیــم، چــه میــزان توانســتیم از ایــن 

ــتم  ــا سیس ــم؟ آی ــره الزم را ببری ــه به مجموع

آموزشــی ، متناســب بــا نیازهــای نظــام طراحــی 

تولید  حوزه  در  را  کتاب  هزاران 
از  درصد  چند  ولی  می کنیم، 
تولیدی  مجموعه های  این 
علمی  کالن نظام  در  می تواند 
باشد؟  تأثیرگذار  دنیا  یا  کشور 
چه وجهی در حوزه ایجاد شده 
با  مشترک  گفت وگوی  یک  که 
داشته  جهان  اندیشمندان 
در  را  تعاملی  نوع  چه  باشیم، 
ایجاد  حوزه  در  عالی  سطوح 
کرده ایم که بتوانیم گفت وگوهای 
مشترکی را با اندیشمندان جهان 
داشته  مشترک  موضوعات  در 

باشیم؟
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شــده اســت یــا نــه؟ آیــا بروندادهــای مــا 

کارآمــدی و کارایــی الزم را دارد و ناظــر بــه 

نیازهــا در حــال تولیــد اســت؟ هــزاران کتــاب 

را در حــوزه تولیــد می کنیــم، ولــی چنــد درصــد 

ــد در  ــدی می توان ــای تولی ــن مجموعه ه از ای

ــذار  ــا تأثیرگ ــا دنی کالن نظــام علمــی کشــور ی

باشــد؟ چــه وجهــی در حــوزه ایجــاد شــده کــه 

ــمندان  ــا اندیش ــترک ب ــوی مش ــک گفت وگ ی

ــی را  ــوع تعامل ــه ن ــیم، چ ــته باش ــان داش جه

در ســطوح عالــی در حــوزه ایجــاد کرده ایــم 

ــا  ــترکی را ب ــای مش ــم گفت وگوه ــه بتوانی ک

ــات مشــترک  ــان در موضوع اندیشــمندان جه

ــیم؟  ــته باش داش

  ضـرورت تحـول محتوای پژوهشـی و آموزشـی 
متناسب با قالب مدرن

ــای  ــوزه ابزاره ــا در ح ــیرخانی: م ــر ش دکت

آموزشــی مــدرن را گرفته ایــم و در شــکل ها 

و  فرم هــای پژوهشــی گذاشــته ایم، امــا آن 

محتــوای مــدرن را نداریــم. در کشــورهای 

مــدرن غربــی، آمــوزش مهارت آمــوزی بــه 

ــا از آن  ــد ت ــوزان دارن ــا دانش آم دانشــجویان ی

در حــوزه پژوهــش اســتفاده کننــد و مشــکلی  

از مشــکالت را برطــرف کننــد. حــوزه قدیــم مــا 

ــرد.  ــر نمی ک ــث فک ــه مباح ــه این گون ــاًل ب اص

ــال  ــه دنب ــود ک ــردی ب ــث ف ــه مباح ــک جنب ی

ــوزش  ــا آم ــده ای از طلبه ه ــه ع ــد و ب می کردن

می دادنــد و پژوهش شــان ایــن بــود کــه 

مبحثــی کــه اســتاد مطــرح می کنــد را منتشــر 

کننــد. امــا بعــد از انقــالب، بــا محوریــت امــام 

تحــول در حــوزه آغــاز شــد و بــه تعبیــر حضــرت 

امــام، مــا بایــد تمــام مســائل جامعــه خودمان 

ــوم انســانی ســامان  ــق حوزه هــا و عل  را از طری

بدهیــم. بــه همیــن دلیــل، بحــث علــوم 

انســانی را مطــرح کردنــد و حــال آن کــه آنچــه 

ــا  ــرا شــده ب ــه اج ــه ک ــد و آنچ تصــور می کردن

آن هــدف، ناســازگار اســت. در رویکــرد مــدرن 

ــع مســایلی  ــد، تاب آنچــه کــه آمــوزش می دهن

اســت کــه در جامعــه وجــود دارد کــه آن را حــل 

ــدارد.  ــود ن ــوزه وج ــب در ح ــن مطل ــد. ای کنن

ــی  ــای آموزش ــا و قالب ه ــا از تکنیک ه اآلن م

ــوا،  ــی محت ــم، ول و مجــازی اســتفاده می کنی

ــث  ــه بح ــت ک ــی اس ــوای قدیم ــان محت هم

می کنیــم. شــما اآلن نمی توانیــد کفایــه و 

ــب  ــه مکاس ــد، این ک ــار بگذاری ــب را کن مکاس
و رســائل اســتداللی و قــدرت اســتدالل را یــاد 
می دهنــد، آیــا کتــاب درســی و آموزشــی 

اســت؟ بایــد ایــن کتاب هــا و متــون در 

راســتای نیازهــای انســانی جدیــد نوشــته 

ــوند. ش

دنیــای  در  مــا  پژوهشــی  حــوزه  در 

مــدرن شــکل ها را گرفته ایــم، ولــی عمــل 

نمی کنیــم؛ البتــه حــوزه آمــوزش مــا هــم 

همین طــور اســت. بخشــی از آموزش هــای 

ــاز  ــه نی ــه جامع ــت ک ــی اس ــن، سفارش روتی

دارد. یعنــی ارکان و نهادهــای قانون گــذاری 

ــد و  ــاد می کنن ــا ایج ــت گذاری تقاض و سیاس

پژوهشــگران، ارائــه می کننــد. آیــا مــا در حــال 

حاضــر در حــوزه  ایــن کار را انجــام می دهیــم؟ 

ــی  ــا به صــورت انفعال ــای م ــی پژوهش ه گاه

اســت کــه کســی در یــک جایــی مطلبــی گفتــه 
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و فــردی در حــوزه نیــز بــه او جــواب می دهــد. ف

حــوزه مــا در حــوزه پژوهشــی و آموزشــی 

هنــوز ایــن حــس را نــدارد کــه پژوهــش و 

نیازهــای جامعــه  راســتای  در  آموزش هــا 

باشــد و باالصالــه هــم تحقیــق نمی شــود. 

باالصالــه تحقیق شــدن بــه ایــن معناســت 

کــه واقعــًا گروه هایــی و افــرادی به صــورت 

ــه  ــد. عالم ــق کنن ــینند و تحقی ــتقل بنش مس

مجلســی 110 جلــد بحاراالنــوار را نوشــته اســت. 

ــی  ــی و اجتماع ــث تاریخ ــی از مباح ــا خیل م

ــا اآلن  ــاًل م ــم. مث ــان را از بحــار می گیری خودم

 ایــن همــه داریــم کــه بــرای حضــرت زهــرا

بیت االحــزان درســت می کننــد. مرحــوم شــیخ 

ــته  ــزان را نوش ــاب بیت االح ــی کت ــاس قم عب

اســت. اآلن واقعــًا بیت االحزانــی هســت؟ 

ــا در  منشــأ این هــا عالمــه مجلســی اســت. م

حــوزه می آییــم تکــرار مکــررات 

می کنیــم. پژوهش هــای مــا 

قالب هــای مــدرن را گرفتــه، 

هم چنــان  محتوایــش  ولــی 

ــت.  ــی اس ــه و قدیم کهن

روش  ورود  فراتــی:  دکتــر 

پژوهشــی و آموزشــی جدیــد بــه 

حــوزه، تحــوالت زیــادی به وجود 

آورده اســت، امــا ایــن تحــوالت 

ــای  ــای بنیاده ــر مبن ــتر ب بیش

ــه  ــوم حــوزوی صــورت گرفت عل

ــا  ــد نســبتش را ب اســت کــه بای

علــوم ســکوالر روشــن کنــد. من 

ــوز  فکــر می کنــم کــه حــوزه هن

ــوز ســاختمانی  ــد و هن ــی کار می کن روی مبان

ــا نســاخته اســت. ــن بن ــر روی ای ب

نکتـه دیگـر، این کـه به نظر مـن اتفاق بزرگی 

کـه در حـوزه رخ داده اسـت، بایـد در سـه سـطح 

در تعامـل بـا دانـش جدید بحـث کنیم: 1. تولید 

پارادایـم، 2. تولیـد نظریه هـا، 3. تولید گزاره ها. 

مـن فکـر می کنم اتفاق بزرگی که طی این چهل 

سـال در تعامـل حـوزه بـا دانش هـا و روش های 

مـدرن صـورت گرفته اسـت، بیشـتر در سـاحت 

تولید گزاره هاسـت. یعنی ما آن قدر گزاره تولید 

کرده ایـم کـه شـانه به شـانه دانش هـای جدیـد 

قـدم زده اسـت. مثـاًل گفته ایـم آیـا دموکراسـی 

خـوب اسـت یـا بـد اسـت؟ داوری کرده ایـم آیـا 

تحصیـل خـوب اسـت یـا بـد؟ امـا بـه نظـر مـن 

در سـطح تولیـد نظریه هـا بـه جـز نظریه هـای 

اندکـی کـه در حوزه تولید شـده، حوزه در فضای 

نظـری ضعـف دارد. در سـطح 

باالتـر، هنـوز پارادایمـی کـه در 

دانش هـای سـکوالری،  مقابـل 

کنـد  تولیـد  پارادایـم جدیـدی 

و  نظریه هـا  آن  درون  در  کـه 

گزاره هـا تولید شـود، هنوز تولید 

نشـده اسـت. درسـت اسـت کـه 

انقـالب اسـالمی پارادایـم حوزه 

را عـوض کـرده اسـت، امـا خـود 

حـوزه، پارادایـم دانشـی خـود را 

در مقابـل دانش هـای جدیـد و 

اسـت.  نکـرده  تبییـن  سـکوالر 

در عیـن حـال، سـعی طـالب در 

تولید گزاره ها یا در سـطح سـوم، 

حــوزه بایــد بــا یــک خانه تکانــی 
دقیــق، مــدل مطلــوب خــودش را 
طراحــی می کــرد. ایجــاد سیســتم 
و  کارآمــدی  دارای  و  پاســخ گو 
آمــوزش  امــر  در  الزم  بهــره وری 
قــرار  مدنظــر  بایــد  را  پــرورش  و 
کل  دهــد. حــوزه به عنــوان یــک 
و سیســتم، برخــی از روش هــا را 
کــرده،  اجــرا  گریختــه  و  جســته 
بــوده  بــوم حــوزه ســازگار  بــا  آیــا 
اســت؟ آیــا این هــا خألهــای مــا 
بــوده یــا خألهــای مــا چیزهــای 
و  تعامــل  بــا  کــه  اســت  دیگــری 
می توانــد  دقیــق  آسیب شناســی 
بــاز  حــوزه  در  را  خــودش  جــای 

؟ کنــد
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مشـکور اسـت، بـه هـر حـال مـا نیازمنـد تالش 

بـرای رسـیدن به تولیـد نظریه و تولیـد پارادایم 

جدیـد در ایـن حوزه هـا هسـتیم.

  ضـرورت توجـه بـه خألهـا در بازتعریـف نظـام 
آموزشی و پژوهشی حوزه

حجةاالسالم رفیعی: مسئله ای که باید از ابتدا 

به آن توجه می کردیم، ارائه یک تعریف مشخصی 

از مدرن بودن است. حوزه نیاز دارد مدل مطلوب 

خودش را متناسب با شرایط و ویژگی های بومی 

تعریف کند. دانشگاهیزه شدن حوزه شاید برای 

حوزه پاسخ مطلوبی نبوده و اآلن هم نیست. 

به نظر من، حوزه باید با یک خانه تکانی دقیق، 

مدل مطلوب خودش را طراحی می کرد. ایجاد 

سیستم پاسخ گو و دارای کارآمدی و بهره وری 

الزم در امر آموزش و پرورش را باید مدنظر قرار 

دهد. حوزه به عنوان یک کل و سیستم، برخی 

از روش ها را جسته و گریخته اجرا کرده، آیا با 

بوم حوزه سازگار بوده است؟ آیا این ها خأهای 

ما بوده یا خأهای ما چیزهای دیگری است که 

با تعامل و آسیب شناسی دقیق می تواند جای 

خودش را در حوزه باز کند؟

در حـوزه و دانشـگاه گرفتـار شـبه پژوهش ها 

هستیم. مجموعه هایی مثل نشریات علمی در 

حال تولید است. چه میزان نظریه و تولید از آن 

درآمده اسـت؟ در حوزه یک سـری مقاالت تولید 

می کنیـم، ولـی عمـاًل اتفاقـی در تولیـد نظریـه 

نمی افتـد. عـدم توجه بـه ابعاد روش شـناختی 

در مقولـه پژوهـش نیـز مهـم اسـت. کسـی کـه 

روش اجتهـادی بـه دسـت مـی آورد، مجبور بود 

سـی سـال درس فالن آقا بنشـیند، دو دوره فقه 

و اصـول طـی کنـد تـا اجمـااًل از میـان بیانـات 

اسـتاد چیـزی گیـر بیـاورد. آیـا کارورزی هـای 

کوتاه مدتـی کـه طلبه هـا بتواننـد خـود را بـه آن 

برسـانند، وجـود دارد؟ بررسـی چنیـن خأهایی 

در بازتعریـف نظـام آموزشـی و پژوهشـی حوزه 

یـک ضرورت اسـت.

پی نوشت:
1. ایـن میزگـرد بـا همـکاری انجمـن مطالعات سیاسـی 

حـوزه بـه انجام رسـیده اسـت.
*. دانشیار دانشگاه آزاد اسامی واحد قم.

*. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی.

*. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی.
*. محقق و پژوهشگر.


