حالݣ ݣݣحوزه
سردبیر

ا کنونشناسی پایه و اساس هر پیشرفتی است .ا کنونها هم گذشته فرد و جامعه و سازمان
را میسازند و هم چگونگی آینده را رقم میزنند .جامعه شناسی دینی میگفت« :تو بگو چگونه
زندگی میکنی تا من چگونه مردنت را به تو بگویم(».علی شریعتی) امامان و بزرگان مکتب
اهلبیت نیز بر وارسی حال و محاسبه کارهای روزانه سفارشها کردهاند و اساس کمال و رشد
فرد و جامعه را در پایش رفتارهای کنونی هر فرد و جامعه میدانند .رهبر فرزانه و ژرفاندیشمان
دو دهه پیش در حکم انتصاب هیأت مدیره دفتر تبلیغات اسامی ،مسئوالن جدید دفتر را بر
سنجش حال دفتر و پایش ا کنون آن ،سفارش کردند و بازنگری و دوبارهسازی را به نهادها و
سازمانهای جوشیده از انقاب توصیه نمودند:
«این دفتر پرتاش و پرتوان و گسترده دامن در این پانزده سال چون ابر بابرکتی باریده
و ســود رســانــیــده اســت و اینک بــه تناسب چشمداشتی کــه از آن هست ،نــاچــار اســت در
سازماندهی و کارهایی که بر دوش دارد ،نگاه دوبارهای بیفکند و خود را برای زمانی باز هم
دراز و پربار آماده سازد .این بازنگری و دوبارهسازی ،کاری نا گزیر است که سازمانها و نهادهای
جوشیده از انقاب را در راه خدمتگذاری خویش پیشتر میبرد و کامیابتر میسازد(».مجله
حوزه )۳/۶۱،برآیند پیروی از این رهنمود سازماندهی جدید دفتر با رویکرد مسأله محوری و
در نتیجه در قالب قطبها و میزهای اندیشهوری است.
به هر حال بدون شناخت دقیق حال و ا کنون هر سازمانی و جامعهای ،نه ،میتوان به
چشمانداز آن دست یافت و نه ،در سیاستگذاریها از اشتباه دور ماند که« :العالم بزمانه
ّ
حال خویش را
الیهجم علیه اللوابس»؛ آن فرد و ملتی که ا ِ
کنون خویش را درست بشناسد و ِ
پایش کند در فرایند حرکتش بهدام اشتباهات گرفتار نگردد.
حوزههای علمیه بهویژه حوزه علمیه قم که خاستگاه انقاب اسامی و راهبران آن است،
در ا کنونشناسی و بهروز کردن مأموریتهای خویش ،سزاوارتر است .حوزه بایست هم حال
انقاب را دیدهبانی کند و هم حال خویش را وارسی نماید و خود را برای انجام رسالت جدیدش
آماده سازد .حال کنونی روحانیت را بایست پایش کند و چونان پزشکی ماهر و دلسوز به معاینه
آن پردازد.
درباره ا کنون حوزهها نوشتهها فراوان است ولی به ا کنون حوزه و روحانیت همیشه و در
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ٔ
همه ادوار میبایست پرداخت و حال حوزه را در همه حال
باید جست که مباد به باده و وادی غفلت گرفتار شود و
خویشتن خویش و رسالت تاریخیاش را فراموش کند.
اصالت خویش را در هیاهوی مشکالت و چهچهة قدرت
گم کند و رسالتش را در غیاب اصالتش بجوید .حوزههای
علوم دینی در همه وقت با تکیه بر میراث علمی و معرفتی
و حکمی و معنوی و قرآنی و حدیثی ،وظایف خویش را
سامان دادنــد و پی گرفتند و با فرازوفرودهایی سربلند
برآمدند .وقتی کارکرد تاریخی حــوزههــای علوم دینی را
بررسی میکنیم میبینیم در فراشد پدیداری حرکت و تالش
نستوهانه حوزویان دو میدان برجسته و چشمنواز است:
 فهم دین و میراثبانی اصالت و متون دینی؛ مرزبانی و تالش بــرای ظهور دین در جان و جامعهانسانی.
بــر بــال اجتهاد در منابع دینی مـیــراث بــزرگ علمی،
معرفتی ،فقهی و حکمی حوزهها را پویا کردند و با جهاد و
پایوری و سختکوشی ،باورها و ارزشهای الهی و اسالمی
را گستردند .با آموزش و پرورش دینشناسانی خدامدار
که هم معارف و آمــوزههــای دیــن و روش اجتهاد را نیک
آموختند و هم آ گــاه به نیازهای عصری مــردم و جامعه
بودند ،مدارس تعلیمی و تربیتی سترگ بنانهادند.
عالمان ّربانی در دوران غیبت امام معصوم(علیهالسالم)
و انسان کامل ،نگاهبان و گسترشدهنده خط امامت و
والیت نبوی بودهاند .آنان همواره رسالتی به گستره ظهور
همه دین در زمین را فرادید نهاده و براساس شرایط زمان
و مکان ،سازوکار مناسب را بهپا داشتهاند و برجستهترین
نقش در خط مستقیم انتظار فرج را رقم زدهاند و مردم و
جامعه و زمان خویش را برای ظهور امامی که همة دین
و ارزشهــای واالی الهی و انسانی را بر کره خا کی ،حا کم
خواهد کرد ،آماده کردهاند.
ما در عصری هستیم که خــداونــد بزرگترین توفیق
تاریخی را در استمرار خط امامت و انجام وظیفه انتظار
فــرج بــه حــوزویــان داده اســت و آن قــیــام و اق ــدام مــردم
برای نمود دین در ایــران و تشکیل جمهوری اسالمی به
رهبری دستپروردگان حــوزوی با رهبری مرجعی فقیه،
عــارف ،عابد ،مدیر و مدبر و زمانشناس اســت .بیشک
طراوتبخشی و نگاهبانی این نعمت کممانند که در طول
تاریخ ،آرزوی همه مصلحان دینی بوده ،در رأس وظایف
روحانیان و حوزههای علوم دینی است؛ زیرا پس از تشکیل
جامعه اسالمی که نخستین و اساسیترین گام برای ظهور
کل دیــن و تحقق فــرج اســت ،نگاهبانی و وظیفهمداری

ّ
بـهگــونـهای کــه نــظــام در تنگناهای تصلب بــر اصالتها
نا کارآمد نگردد و روحانیت هم که نماد و پیشرو خط امامت
است ،در پای حفظ این دستآورد به قربانگاه نرود ،راهی
است از موی باریکتر و از شمشیر برندهتر.
در فراشد و پایش مأموریتهای عصری روحانیان و
یتــریــن و کنونیترین پــرســش ،چگونگی
حــوزویــان ،فــور 
انجام وظایف ا کنون حوزههای علمیه در حفظ نظام و
تعامل با جمهوری اسالمی اســت .پاسخ درســت و کنش
هوشمندانه به این پرسش است که ،آینده روحانیت و
مردم و مذهب تشیع را رقم میزند.
وانهادن سرنوشت جمهوری اسالمی به مسئوالن آن
و بیتفاوتی نه تنها واپسرفتن است و انــزوای روحانیت
و اس ــام امــامــت کــه تضییع خــون ه ــزاران شهید عاشق
اهـلبـیــت(عــلــیــهـمالــســام) و عــالــمــان مــجــاهــد و وارسـتــه
بهشمارمیرود و از همه مهمتر آنکه ترک وظیفه بزرگ حفظ
نظام اسالمی را بهدنبالمیآورد.
همسرنوشتکردن حوزهها و روحانیان با جمهوری
اسالمی ،هم پرخطر است زیرا شکست جمهوری اسالمی
کارآمدی دین و جایگاه روحانیت را در ذهن مردم و جامعه
درهم خواهد شکست.
در چگونگی بــرونرفــت از ایــن مــهــم ،دغ ــدغــهداران
روح ــانــی ــت و نــظــام اس ــام ــی و روشــن ـف ـکــران حـ ــوزوی،
گفتههایی دارند؛ برخی به دفاع تمامقد و با همه ظرفیت
و حیثیت و به تعبیر خودشان اینهمانی را بــاور دارنــد و
برخی که آبشخور فکری آنها جدایی دین از سیاست است
کنارهگرفتن و سکوت در برابر سرنوشت جمهوری اسالمی
را به سود دین و روحانیت میدانند و گروهی دیگر دفاع
از جمهوری اسالمی و حضور در صحنه سیاست با پرهیز
از همسرنوشتی و اینهمانی را پیشنهاد درست و دینی
میشمارند .کانون دغدغه هر سه نگره ،پیشگیری از
وا گــرایــی مــردم و دیـ ـنداران از اســام و نگاهداشت ذهن
و دل آنها با عالمان دین و پیشگیری از هدر دادن ثمره
شیرین جهاد استخوانسوز و مستمر عالمان دین است که
به گفته بنیانگذار جمهوری اسالمی :ا گر این دفعه انقالب
اسالمی شکست بخورد اسالم برای سالیان دراز سربلند
نخواهد کرد.
ٔ
نگره سوم تنها راه پیشرویمان است که سازمندسازی
آن بسیار دشــوار مینماید؛ چه تدبیری باید کرد که هم
حوزه درباره جمهوری اسالمی و سربلندی و کارآمدی آن
حساس باشد و بکوشد و هم از آسیبها و نا کامیهای
آن در امان ماند و هم هویت استقاللی حوزه حفظ شود
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و هم با تعامل دوسویه این دو نهاد ،اهــداف هر دو نهاد
بهپیشرود؟
هویت و هدف اصلی حوزههای علوم دینی و عالمان
دین مرزبانی و گسترش آموزههای دین و ارزشها ،اخالق
و احکام الهی و آمــادهســازی مــردم در دوران غیبت برای
ظهور و حا کمیت همه دین بر جهان است و از این بنا و
مبنا باید به توانمندسازی جمهوری اسالمی و حفظ
نظام بپردازند و حوزهها بهگونهای بایسته در اجرای این
رسالت جلو روند که خودبهخود عمامهداران قدرتمدار
در جامعه منزوی و از منزلت فروافتند؛ راههایی را در حفظ
نظام پیشه کند کــه عــامــان تبعیض و بیعدالتی رســوا
گردند و رفتاری را درپیشگیرد که شیوههای ناشایست
قــدرتمــداران سیمای کــان حــوزه و روحانیت را بدنما
نکند .جالب است وقتی به کارکرد و جایگاه روحانیت در
قانون اساسی مینگریم همه مسئولیتهای روحانیت
را صیانتی مییابیم؛ صیانت دینی و شرعی از جمهوری
اسالمی .برایناساس "حوزه علمیه تراز" و "روحانی متعهد"
آن است که هم پشتوانه فکری و محتوایی نظام باشد و
هم صیانت دینی رفتار حا کمان را برعهده گیرد و هم با
دیدهبانی هوشمندانه و منصفانه از موضع دین دربــاره
کجرویها و بدرفتاریها مدیران کشور هشدار دهد.
روحانیت ا گــر قاعده رفتار و حرکتش را بر مــدار خط
امامت و رویکرد ظهور دین در همه زمینهها و ارتباطات
سازمند کند و رفــتــارش را بر ایــن مبنا بنیاد نهد و مردم
احساس کنند که آنان از پایگاه مسئولیت دینی و حفظ
ارزشهــا و اصالتها با حا کمیت تعامل برقرار میکنند،
میتواند هم به وظیفه اهم حفظ نظام عمل کند و هم از
گسست مردم با روحانیت در امان بماند.
حــوزه و روحانیت مهد و مام انقالب است و نسبتش
را در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور بایست این چنین
تعریف کند و هم تالشش را برای رشد و شکوفایی انقالب
و راستروی جمهوری اسالمی بهکار گیرد .هم او را بنوازد
و هم نهیب زنــد تا جمهوری اسالمی راه درســت امامت
را بپیماید .حــوزه باید مناسبات خــودش را با جمهوری
اسالمی چونان برقرار کند که مردم احساس کنند حضور
روحانیت در جمهوری اسالمی برای قدرت نیست؛ رسالت
دینی او است تا این انقالب گسترش پیدا کند و زمینه ظهور
همه دین را به دست امام و انسان کامل فراهمسازد.
حــوزه و روحانیت بایست از جایگاه پــدری دلسوز به
نقد مسئوالن و رویهها و رفتارهای ناسازمند با ارزشهای
اسالمی آنان بپردازد؛ هم نیازهای فکری و محتوایی دینی

نظام را آماده سازد و هم به رشد و شکوفایی دینی و معنوی
جامعه نظر داشـتــه بــاشــد .بیشک سیاستگذاریها و
برنامهریزی حــوزههــا بایست بـهگــونـهای غنی و فرازمند
باشد که دسـتپــروردگــان و دانشآموختگان و عالمانی
بپرورد که بتوانند آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالی را در
تربیت مدیران دیندار و اخالقمدار یاری رسانند .حوزه
باید حرکت و رفتار مسئوالن را از موضع مرزبانی دینی
دیــدهبــانــی کند و مسئوالن نیز اصــل ّ
«النصیحه ّ
ألئمه
المسلمین» را پاس دارنــد .با همه رنجوری امروز مردم از
برخی مدیران و مسئوالن و کم کارآمدی جمهوری اسالمی
در توسعه اجتماعی و پیشرفت کشور ،روحانیت میتواند با
ظرفیتهای موجودی که دارد این گسست را چاره کند.
خوشبختانه مــراجــع دینی حفظ نظام اســامــی را از
اهم واجبات میدانند و اصالت فکر و تدبیر رهبری نظام
را میستایند .رهبری جمهوری اسالمی هم خط و سیر
حرکتش همان اصالتهای علوی و جعفری اســت و در
مــوضــع دیــدهبــانــی دورن ـگــر و تیزنگاه ،اصــالـتهــا را پاس
میدارد و انحراف از مدار امامت را گوشزد میکند.
طالب و فاضالن دینشناس و زمانشناس شایستهای
که دستپرورده حوزه پس از انقالبند نیز دغدغه ّ
جدی در
مرزبانی از دین و حفظ نظام دارنــد و از گسست مــردم از
حکومت و روحانیت دردمندند .اینها همه سرمایههای
بــزرگــی اســت ب ــرای بــرونرفــت از وضــع مــوجــود و تبدیل
بدحالی حوزه به خوشاحوالی و انجام رسالت عصریاش.
ام ـ ــروز ب ـ ــرادر عــزیــز و ف ــرزانـ ـهم ــان جــنــاب اع ــراف ــی ،از
دستپروردگان حــوزه و انقالب و از دغدغهمندان حفظ
اصالتها و انــجــام بهینه رســالـتهــای حــوزههــا کــه خود
سالیانی دراز در چگونگی توانمندیهای روحانیت و
حوزههای علوم دینی اندیشیده و سرافرازی و کارآمدی
نظام را درسـ ــردارد ،کرسی مدیریت خــود را بر اصالتها
تپــروردههــایــی
و ب ــرای شکوفایی ح ــوزه و ساختن دسـ 
عالم و زمانشناس و آخرتمدار نهاده اســت .ایشان در
برنامه مدیریتی خود هم به حفظ میراث فرازمند حوزهها
میاندیشد و هم برنامههایش را جهاننگر و روزآمد تنظیم
میکند .او در دی ــدارش با اصحاب قدیم و جدید مجله
حــوزه از "حــال حــوزه" گفت و از برنامههای آیندهاش و از
نابسامدهایی که بر راه اجــرای برنامههای اوســت .این
دیدار را در آغاز شروع دوره جدید فصلنامه حوزه به فال
نیک میگیریم و گفتههای او را فرادید همه آنانی مینهیم
که به ّ
عزت و سربلندی حوزههای علمیه میاندیشند.

