حوزه باید همزمان سه وظیفه
حفظ ،ترمیم و بالندگی
را عهدهدار باشد

علیرضا پیروزمند

مجلــه حــوزه بــا چهاردهــه ســابقه فعالیــت در حــوزه علمیــه همــواره مــورد توجــه همــه
جریانهــای فکــری صنــف روحانیــت بــوده اســت .علیرضــا پیروزمنــد ،قائــم مقــام
فرهنگســتان علــوم اســامی قــم ،بــه نمایندگــی از جریــان فکــری ایــن فرهنگســتان در
گفتوگــو بــا مجلــه حــوزه دربــاره موضوعــات و نقشــه راه آینــده مجلــه ،ایــده مرکــزی را
کــه میتوانــد محــور مجلــه و فعالیتهــای آن قــرار گیــرد ،بحــث حــوزه انقالبــی و حــوزه
تمدنســاز دانســته اســت .او عقیــده دارد بحــث از چیســتی ،ضــرورت ،چگونگــی،
الزامــات ،موانــع ،راهکارهــا ،معارضــات بیرونــی و درونــی آن نیــز میتوانــد بهعنــوان
نظــام موضوعــات و نقشــه راه قــرار گیــرد.
گزارش این گفتوگو را در ادامه بخوانید:

توجــه بــه ســه جریــان انقالبــی ،جریــان روشــنفکر و
جریــان گذشــتهنگر
عــلــت جــریــانســازی مجله در ای ــن ب ــود کــه هــم در
مــوضــوع و هــم در مطالبی کــه بــه آن پرداخته میشد،
حساسیتبرانگیز بود و حوزویان نمیتوانستند نسبت به
آن بیتفاوت باشند .و باید مجله همین حالت را داشته
باشد تا بتواند جریانساز باشد .برای این منظور باید به
سه جریان موازی در حوزه توجه داشته باشیم و در بستر
این سه جریان جلو برویم ،و تعامالت و تعارضات بین
این سه جریان را رصد کنیم ،و با ایجاد رقابت بین این
سه به شکل مدیریتشده ،بستر مناسب را برای جریان
اصیلتر و صحیحتر فراهم کنیم .این سه جریان ،عبارتند
از :جریان انقالبی و تمدن ساز که حوزه را به این سمت
تعریف حفظ ،ترمیم و بالندگی حوزه
میبرد و بالندگی حــوزه را در این جهت دنبال میکند؛
حفظ یعنی منتقل کردن میراث سلف به آیندگان
جریان روشنفکر و سکوالر در حوزه یا حداقل متمایل
به سکوالر که گرایشهای علمی مصطلح و متداول و بدون اینکه بخواهیم تصرفی در موضوع ،محتوا و روش
ادبیات علمی را در حوزه وارد میکند و به دنبال حا کم نسبت بــه آنچه درگــذشـتــه اتــفــاق افــتــاده اســت ،انجام
کردن آن هست و محور و متغیر اصلی در ایجاد تغییرات دهــیــم .مــا باید ظرفیت دانــشــی و مهارتی انباشته در
دانشی قــرار مـیدهــد؛ جریان ســوم که درگذشته سیر صدها سال تالش حوزههای مقدس شیعه را بهصورت
میکند و بهنوعی پا بهپای انقالب جلو نیامده است ،اما مترا کم ،موجز و کارآمد نسل به نسل منتقل کنیم؛ چرا که
افراد متعبد و متشرعی هستند .ما باید بدانیم حرکتی که میراث گرانبها ،ارزشمند ،بیبدیل ،تأثیرگذار و همچنان
میکنیم ،کدام جناح و جریان را تقویت میکنیم و باید مفیدی را داری ــم .البته طبیعی اســت مثل هــر دانــش
بدانیم این حرفی که میزنیم ،دو جناح دیگر چه قضاوت دیگر ،در فرآیند تحول یک سری از حرفها ،موضوعات
و تلقی دارن ــد و چــه مــیــزان از آن خوشایند یــا نــاراحــت و روشها فرسوده میشوند؛ اما این به معنای آن نیست
خواهند شد و یا چه میزان وا کنش مثبت یا منفی نشان که نسبت به اصل آن بیتفاوت و بیاعتنا باشیم.
ترمیم تفاوتی اصلی که با حفظ دارد ،به حوزه مسائل
خواهند داد.
برای اینکه رقابت نیز جدیتر شود ،باید از نمایندگان و موضوعات جدید وارد میشود .یعنی حوزهای کهترمیم
یافته است ،حوزهای است که دامنه دغدغههای علمی
جــریــانهــای دیگر نیز اســتــفــاده کرد
آن م ــح ــدود ب ــه دغ ــدغــهه ــای
و تربیون در اختیار آنها قــرار گیرد و
مسائل و پــرسـشهــای گذشته
دیدگاههای آنها در ترکیب به چالش
مـ ــا بـ ــایـ ــد ب ــدانـ ـی ــم ح ــرکـ ـت ــی کــه
نیست و به استقبال پرسشهای
کشیده ش ــود ،تــا بتوانیم رون ــدی را
میکنیم ،کــدام جناح و جریان را
جـ ــدیـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـیرود .حـ ـ ــال ای ــن
جلو ببریم .مهم این است که بدنه
تقویت میکنیم و باید بدانیم این
پرسشهای جدید ،ناشی از چه
فاضل و جوان حوزه ،ذهنش با این
حرفی که میزنیم ،دو جناح دیگر
هستند و خاستگاه درون حوزوی
موضوعات درگیر شود و مشتاق شود
چه قضاوت و تلقی دارنــد و چه
ی ــا بـ ــرون ح ـ ــوزوی دارن ـ ــد بحث
تا این مسائل را دنبال کند ،ا گرچه
میزان از آن خوشایند یا ناراحت
ً
مستقلی هـســت .درهــرصــورت،
صــرفــا بــا یــک مجله چنین اتفاقی
خ ــواه ــن ــد ش ــد و ی ــا چ ــه م ـیــزان
حوزهترمیمگر به پیشرفت ،تغییر،
نمیافتد ،اما بسیار مؤثر است.
وا کــنــش مــثــبــت یــا مـنـفــی نشان
تحوالت ملی و جهانی و افزایش
خواهند داد.
حفظ ،ترمیم و بالندگی حوزه
آ گاهیها و تغییرات تمدنی توجه
دارد و الــب ـتــه بــایــد پــاسـخــگــوی
آنچه در اینجا مورد تأ کید ماست،
الگوی حفظ ،ترمیم و بالندگی حوزه خواهد بود .البته
بــرای یکنواخت نــبــودن بحث ،منحصر در تبیین الگو
نمیشویم.
تعبیر حفظ ،ترمیم و بالندگی را بنده از فرمایشات
مقام معظم رهبری در سخنرانی جامع ایشان که در
فیضیه در سال  74انجام دادند ،به عاریت گرفتم .ایشان
تعبیری داشتند که حوزه باید همزمان سه وظیفه حفظ،
ترمیم و بالندگی را عهدهدار باشد .این کلمه همزمان،
خودش بار دارد؛ بدین معنا که حفظ ،ترمیم و بالندگی در
تعارض با یکدیگر نیستند .پس وقتی میگوییم حوزه باید
بالنده و متحول شود ،بدین معنا نیست که به حفظ و
ترمیم نیاز ندارد .ما باید همزمان هر سه را مراقبت کنیم.
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کــه الحمــداهلل اینگونــه نیســت و
موضوعات نوپدید نیز باشیم.
ادبیــات قابلاعتنایــی تولیــد شــده
بالندگی یکقدم از ترمیم باالتر
یــکــی از م ـش ـکــات حـ ــوزه ام ــروز
اســت .حتــی ا گــر ادبیاتــی نباشــد،
است ،و آن اینکه ،هر آنچه را ترمیم
مـ ــا ای ـ ــن اس ـ ــت کـ ــه یـ ــک دانـ ــش
نقطــه عزیمــت پویایــی حــوزه در
دارد بهاضافه خصوصیات دیگر،
انــبــاشــتـهای ب ــرای پـ ــرورش فقیه
ایــن اســت کــه ایــن ســه مســئولیت را
در خــود دارد .یعنی بــه استقبال
الزم بـ ــوده ،و مــا ن ـظــام آمــوزشــی
متمایــز از هــم بشناســد؛ و هیچکــدام
مسائل و موضوعات جدید میرود،
را بـ ــر م ــح ــوری ــت ف ـق ـیــه پ ـ ــروری
را بــه نفــع دیگــری حــذف نکنــد ،و در
امــا بــرای حــل موضوعات و پاسخ
شــکــل دادیـ ـ ــم؛ ب ـعــد از ان ـقــاب
ً
برنامــه تکاملــی خــودش بــرای اینهــا
بــه پــرسـشهــای جــدیــد ،صــرفــا به
ن ــی ــز ب ـ ـهتـ ــدر یـ ــج مـ ـت ــوج ــه ای ــن
ســهمهای متفــاوت قائــل شــود ،و
مــبــانــی ،روش و دانـ ــش گذشته
مــطــلــب ش ــدی ــم ک ــه ف ـقــط فقیه
ً
مشــخصا ســهم و درصــد هرکــدام
ا کــتــفــا نمیکند و اجـ ــازه مـیدهــد
نــمـیخــواهـیــم بلکه فیلسوف،
را مشــخص نمایــد .مــا بایــد بیــش
که در پاسخ به موضوعات و ارائــه
مـ ـ ــورخ ،م ـف ـســر ،ق ــاض ــی ،مــدیــر
و پیــش از آنکــه دیگرانــی از بیــرون
پرسشهای جدید ،دانش جدید
و ...میخواهیم .البته از آن کم
حــوزه بخواهنــد مــا را نقــد کننــد،
تولید کند .حتی ا گر الزم شد نسبت
نکردیم ،اما سرفصلها و منابع
خودمــان حواســمان بــه فرازوفــرود
بــه دانــشه ــای گــذشــتــه ،بــرخــورد
و درسهـ ـ ــای ج ــدی ــد را اضــافــه
حــوزه باشــد؛ و بتوانیــم بــرای رونــد
آســیــب شــنــاســانــه داشــتــه بــاشــد و
کــردیــم و نتیجه ایــن شــده است
تغییــرات حــوزه نمــودار ترســیم
تحولآفرین ظاهر شــود ،و تــرس و
که طلبهای که سطح را به اتمام
هکــاره و هیچکاره
مـیرســانــد هـمـ 
کنیــم.
ابایی ندارد از اینکه در بخشهایی
ً
هست.
مثــال :مثــا بگوییــم در 40
بگوید کــه فلسفه ح ــوزه پاسخگو
ســال پیــش کــه انقــاب اســامی
نــیــســت؛ ی ــا ای ــن ان ـ ــدازه پاسخگو
پیــروز شــده ،ازنظــر حفــظ ،ترمیــم و
هــســت ،ای ــن انـ ــدازه نــیــســت؛ فقه
حوزه در اینجا پاسخگو هست ،در اینجا نیست؛ و یا روش بالندگــی؛ حــوزه مــا در چــه وضعیتــی بــوده و االن کــه 40
فقاهت پاسخگو هست و نیست؛ روش سازماندهی ســال گذشــته در چــه وضعیتــی هســتیم و  40ســال آینــده
و برنامهریزی در حــوزه پاسخگو هست و نیست؛ این در چــه وضعیتــی خواهیــم بــود .ایــن نــوع محاســبات،
به معنای تحول اســت ،تحول وقتی اســت که نوگرایی ارزیابیهــا و آیندهنگریهــا همــه متفــر ع بــر ایــن اســت
محدود به پرداختن به مسائل نو نمیشود؛ بلکه نوگرایی کــه تفــاوت ایــن ســه را بــا یکدیگــر بفهمیــم ،بــه رســمیت
به چگونگی پاسخ دادن به مسائل نو هم مربوط میشود؛ بشناســیم ،بــه الزامــات آن تــن دهیــم و بــرای هرکــدام رونــد
پویایــی تعریــف کنیــم .بنابرایــن حتــی حفــظ میتوانــد
این معنای بالندگی است.
پویــا باشــد .یکــی از مشــکالت حــوزه امــروز مــا ایــن اســت
تمایــز ســه مســئولیت حفــظ ،ترمیــم و بالندگــی از کــه یــک دانــش انباشــتهای بــرای پــرورش فقیــه الزم بــوده،
یکدیگــر ،نقطــه عزیمــت پویایــی حــوزه
و مــا نظــام آموزشــی را بــر محوریــت فقیــه پــروری شــکل
و
امــروز
مســئله
بــر ایــن اســاس و بــا ایــن تعاریــف،
دادیــم؛ بعــد از انقــاب نیــز بهتدریــج متوجــه ایــن مطلــب
فــردای حــوزه ایــن خواهــد بــود کــه چگونــه ایــن حفــظ و شــدیم کــه فقــط فقیــه نمیخواهیــم بلکــه فیلســوف،
ترمیــم اتفــاق بیفتــد و در چــه حــد اتفــاق بیفتــد و از همــه مــورخ ،مفســر ،قاضــی ،مدیــر و ...میخواهیــم .البتــه از
مهمتــر اینکــه چگونــه بالندگــی اتفــاق بیفتــد و درنهایــت آن کــم نکردیــم ،امــا ســرفصلها و منابــع و درسهــای
اینکــه چگونــه ایــن بالندگــی بهبــود بخشــیده شــود .صــرف جدیــد را اضافــه کردیــم و نتیجــه ایــن شــده اســت کــه
توجــه بــه ایــن مطلــب ،کــه حوزویــان بــه ایــن بــاور برســیم طلب ـهای کــه ســطح را بــه اتمــام میرســاند هم ـهکاره و
کــه وظیفــه مــا فقــط حفــظ و ترمیــم نیســت؛ بلکــه وظیفــه هیـچکاره هســت .انبوهــی از دانشهــا را فــرا گرفتــه اســت،
مــا بالندگــی نیــز هســت و تفــاوت ایــن ســه بــا یکدیگــر امــا مــا بــه او میگوییــم تــازه دانــش اولی ـهای از همهچیــز
چیســت؟ خــود ایــن مطلــب فینفســه یــک گام بــه جلــو را فرا گرفت ـهای .بنابرایــن ایــن فــرد 10 ،الــی  15ســال از
هســت ،حتــی ا گــر در ایــن زمینــه هیــچ صحبتــی نکنیــم،
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مفیدتریــن ســالهای عمــرش را صــرف کــرده اســت ،جوانــی درســت تربیــت شــود ،آن تربیتــی کــه واقــع
درحالیکــه همیــن  12ســال در دانشــگاه ،حداقلــش میشــود ،اثــر ایــن دانــش اســت.
«قبــل» آن ســاختار و نهــادی اســت کــه شمـ ـ ـــا
دکتــری اســت و مســیر و رونــد مشــخص اســت .بنابرایــن
طلبــه بایــد خــودش در دل ایــن رونــد ،برنام ـهای ریختــه جهـ ـ ـ ــت تولیــد و انتق ـ ـــال ایــن دان ـ ـ ـ ــش تولیـ ـــد
باشــد ،و جوششــی داشــته باشــد ،و تبدیــل بــه یــک مبلــغ ،ک ـ ـ ـ ـ ــردهاید .بنـ ـ ـ ـــابراین ح ـ ـ ـــوزه؛ سیاستگ ـ ـ ـ ـــذاری،
مـ ـ ـ ـ ـــدیریت ،ســاختار و تشــکیالت دارد ،حــال چــه حــوزه
مــدرس و ...شــود.
ایــن مثــال بــرای ایــن بــود کــه بدانیــم حتــی حفــظ بــه معنــای رســمی و اخــص و چــه حــوزه غیررســمی و
نیــز میتوانــد پویــا باشــد ،یعنــی وقتــی میدانیــم بایــد در پیرامونــی .حــال بایــد آن حفــظ ،ترمیــم و بالندگــی کــه
رونــد روبهجلــو حجــم دانشهــا و مهارتهــای یــک طلبــه گفتــه شــد ،نســبت بــه ایــن کل موردمطالعــه و محاســبه
افزایــش پیــدا کنــد؛ بایــد در انتقــال حرفهــای گذشــته قــرار گیــرد .یعنــی یکبــار بایــد بگوییــم حفــظ ،ترمیــم و
نــوآوری داشــته باشــیم .و بایــد ایــن انتقــال بهگونــهای بالندگــی در میــزان پاس ـخگویی حــوزه نســبت بــه نیازهــا
اتفــاق افتــد کــه بــا حفــظ کیفیــت ،در زمــان کمتــری اتفــاق چگونــه اســت .و یکبــار هــم بایــد بگوییــم ایــن دانشــی
کــه میخواهــد پاس ـخگویی ایجــاد کنــد ،حفــظ ،ترمیــم
بیفتــد.
نقطــه کانونــی مباحــث مــا تــا اینجــا در ایــن بــود کــه و بالندگـ ِـی آن چیســت .و یکبــار هــم بایــد بگوییــم ایــن
بحــث دانــش چــه جایگاهــی در حــوزه دارد .و همچنیــن ســاختار ،تشــکیالت و ســتادی کــه در حــال درســت کــردن
تحــول در حــوزه را از طریــق تحــول در دانــش پــی بگیریــم .آنهــا هســتیم و تدابیــری کــه میکنیــم تــا ایــن دانــش
تولیــد شــود و ایــن افــراد پــرورش پیــدا کننــد تــا بتواننــد
بحث علمی ،نقطه کانونی حوزه
آن پاس ـخگویی را داشــته باشــند ،خــود ایــن حفــظ،
نقطــه کانونــی حــوزه و فعالیــت و مأموریــت اصلــی آن ،ترمیــم و بالندگـ ِـی آن چیســت .ا گرچــه توجــه داریــم نقطــه
بحــث علمــی اســت .بنابرایــن ا گــر میخواهیــم گذشــته را ثقــل تحــول ،آن دانــش اســت .آن دانــش بایــد فرب هتــر و
بــرای آینــده ترســیم کنیــم و آینــده جلوتــری را بــرای حــوزه کارآمدتــر شــود تــا ظرفیــت پاس ـخگویی ارتقــا پیــدا کنــد.
ترســیم کنیــم ،بایــد در قــدم اول بگوییــم ایــن تحــول ایــن دانــش اســت کــه افــراد را تربیــت میکنــد .و ســاختار
علمــی کــه قــرار اســت اتفــاق بیفتــد چیســت .البتــه ایــن و ســازمان نیــز بــه میزانــی اهمیــت دارد کــه بتوانــد ایــن
حفــظ ،ترمیــم و بالندگــی کــه عــرض کــردم ،وصــف حــوزه را تحویــل دهــد ،وگرنــه خــودش فینفســه موضوعیــت
اســت و نهفقــط وصــف دانــش؛ البتــه وصــف دانــش حــوزه نــدارد.
هــم هســت .توضیــح ایــن مطلــب اینکــه ،ایــن دانــش یــک
نکت ـهای نیــز کــه ذ کــر آن ضــروری اســت بــا توجــه بــه
َبعــد دارد و یــک قبــل.
اینکــه حــوزه بهعنــوان یــک نهــاد کــه
َ«بعــد» آن عبــارت اســت از
دارای یــک مأموریــت اســت ،و وقتــی
کارگشــایی کــه بهوســیله ایــن
ح ــض ــور روحـ ــان ـ ـیـ ــت ب ــای ــد یــک
مأموریــت تعریــف میکنیــم و نهــاد
ً
دانــش صــورت میگیــرد ،مثــا
اعتباربخش
حضور نــرمافــزارانــه
روحانیــت را دارای یــک مأموریــت
ِ
فقیــه تربیــت میکنیــم بــرای
دانـشآفــریـ ِـن هدایتگر باشد .به
تعریــف کردیــم ،نمیتوانیــم از هــر
کارگشــایی امــور مکلفیــن ،دانــش
بیانی الزم نیست خــودش روی
دانشــی صحبــت کنیــم .بنابرایــن
عقلــی و فلســفی بــرای کارگشــایی
ـد،
ـ
ش
ـا
ـ
ب
ـدام
ـ
ـ
ق
ا
ـول
ـ
ـئ
ـ
ـس
ـ
م
ـه
ـ
ـن
ـ
ـح
ـ
ص
ا گــر دانــش ،فــی حــد نفســه
شــبهات اعتقاداتــی مــردم؛
را
ـام
ـ
ظ
ـ
ـ
ن
ـت
ـ
ی
ـ
ـ
م
ـا
ـ
اس
ـد
ـ
ـای
ـ
ب
ـی
ـ
ـ
ول
موضوعیــت داشــته باشــد ،همــان
در ســطــوح مــخـتـلــف تـضـمـیــن و
بنابرایــن ایــن «بعــد» باعــث
انــدازه کــه دینــی باشــد کافــی اســت؛
که
ـت
ـ
س
ا
ـاری
ـ
ک
ـن
ـ
ای
کند،
تأمین
میشــود دانــش بــه یــک کارآمــدی
و ایــن در صورتــی اســت کــه بــرای
از غیر روحانیت برنمیآید و قابل
و پاســخگویی تبدیــل شــود.
حــوزه مأموریــت قائــل نیســتیم.
وا گذار کردن نیست.
همیــن دانــش کارســازی میکنــد،
بنابرایـ ـ ــن حف ـ ــظ ،ترمـ ـ ـ ـــیم
امــا اثــرش ،اثــر دانــش اســت و خــود
و بالندگــی؛ ه ـ ـ ـــم وصـ ـ ــف بــرون
دانــش نیســت .وقتــی میگوییــم
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داد حــوزه اســت و هــم وصــف نیــروی انســانی و دانــش اختــاف بیــن حوزویــان و ابهــام هــم وجــود دارد کــه ایــن
حـــــــــوزه اســت ،و هــم وصــف ســتاد و ســاختاری کــه مســائل مربــوط بــه کیســت؟ و اختــاف دیگــر اینکــه نحــوه
میخواهــد ایــن دانــش و آدمهــا را تولیــد کنــد تــا ایــن بهکارگیــری ایــن طلبــه فاضــل پرورشیافتــه چگونــه
کارآمــدی اتفــاق افتــد؛ ولــو اینکــه نقطــه ثقــل و کانونــی باشــد؟ بــه همیــن دلیــل ،حــوزه علمیــه هیــچ بــرآوردی
ً
از اینکــه ســرمایهای کــه تولیــد میکنــد ،چــه میــزان
حتمــا دانــش اســت.
اســتفاده میشــود ،کجــا اســتفاده میشــود و چقــدر
توجــه حــوزه بــه تالقــی درون بــا بیــرون خــود و تأثیرگــذار اســت؛ نــدارد؟ ا گــر هســت بگوینــد .در دانشــگاه
ارزیابــی از نقطــه تالقــی ایــن دو
بــا روشهــای تجربــی زیــاد ،بهصــورت آمــاری همــه اینهــا
ـبت
ـ
نس
ـد
ـ
بای
ـم،
ـ
داری
ا گــر مــا دغدغــه پویایــی حــوزه را
موجــود اســت و دنبــال میشــود و بعــد از مدتــی بازنگــری
ـته
ـ
داش
ـام
ـ
اهتم
ـتر
ـ
بیش
بــه تالقــی حــوزه بــا بیــرون حــوزه
میشــود ،البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه اشــکال و ابهــام
ً
ً
باشــیم؛ بدیــن معنــا کــه بایــد دائمــا خودمــان را از منظــر در دانشــگاه نیســت ،امــا قطعــا روانتــر شــده و یکقــدم
کارآمــدی ارزیابــی کنیــم .و ایــن وقتــی امــکان دارد کــه جلوتــر اســت.
نظــام نیازمندیهایــی کــه وجــود دارد و در حــال تغییــر
بنابرایــن وقتــی نقطــه تالقــی بیــن حــوزه و بیــرون
هــم هســت ،آن بخشــیاش کــه متوجــه مــا هســت را حــوزه نیســت ،مــا همیشــه نمــره خــوب بــه خودمــان
بشناســیم( .البتــه تفکیــک همیــن مطلــب سـ
ـخت اســت میدهیــم ،همیشــه بــه خودمــان حــق میدهیــم کــه
ً
و مــا بــه افراطوتفریــط مبتــا میشــویم :مثــا دربــاره بگوییــم کــه مــا کار خودمــان را کردیــم و دیگــران بایــد
علــوم انســانی کــه حــوزه ارتباطــش بــا آن چگونــه اســت) بیاینــد گــوش بدهنــد .و ا گــر حــوزه بپذیــرد کــه خــودش
بنابرایــن ایــن نظــام نیازمندیهــای رو بــه تکاملــی را از همیــن منظــر پاس ـخگویی مــورد پرســش گــری قــرار
کــه در جامعــه وجــود دارد ،بخشــیاش کــه
مربــوط بـ ًـه بدهــد ،کــه چــه میــزان پاســخگو هســتیم ،در ایــن صــورت
ً
ـا
ـ
دائم
ضمنــا
ماســت ،چیســت و ایــن را بشناســیم و
اســت کــه مســئله بالندگــی و تحــول جــدی میشــود.
ـه
ـ
چ
ـه
ـ
ک
ـیم
ـ
باش
خودارزیابــی بهصــورت هوشــمند داشــته
ضمــن اینکــه ایــن را نیــز اضافــه کنیــم ،بخــش ســنتی
میــزان جوابگــو هســتیم .و ا گــر جوابگــو نیســتیم بــه چــه حــوزه مــا بــه دلیــل آمیختــه بــودن دانــش حــوزوی بــا آیات
دلیــل اســت؟ ضعــف ســاختاری ،ضعــف دانشــی ،موانــع و روایــات و مفاهیــم دینــی ،عجیــن بــا یــک قداســتی شــده
بیرونــی ،هــرزروی
نیروهــا (نمیتوانیــم از نیروهــا اســتفاده (ازاینجهــت بهدرســتی) بهگون ـهای کــه یــک عارض ـهای
ً
ســال
ســی
بیســت
کــه
طلبــه
یــک
مثــا
بهینــه بکنیــم:
را بــه هــم زده کــه بــرای حرکــت روبهجلــو بازدارنــده
ـده
ـ
ش
ـن
ـ
ای
اش
ی
ـ
اصل
کار
ـده،
ـ
ش
ـل
ـ
فاض
و
ـم،
تربیــت کردیـ
شــده ،و گاهــی ایــن قداســت آنقــدر
کــه صبحهــا دو ســاعت درس
برجســته شــده کــه حرکــت را کنــد
ً
خــارج بــرود و برگــردد ،و نهایتــا در
کــرده اســت ،چــون احســاس روانــی
بـــــــــــــــــــه نـــــــــ ـ ـ ـ ـ ــظر من یکـ ـ ـ ـ ــی
ســال هــم  10ســال تبلیــغ بــرود؛ و
ایــن اســت کــه ا گــر عبور کنیــم خالف
از مــــهـــمتری ـ ــن عــرصـههــای
ایــن شــده حاصــل ســرمایهگذاری
اخــاق و تعبــد انجــام دادهایــم؛
اثـ ــرگـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــذاری روحـ ــان ـ ـیـ ــت
حــوزه بــرای تربیــت یــک نفــر بعــد از
درحالیکــه اینگونــه نیســت ،و ایــن
فیلمنامهنویسی اس ــت .کتاب
بیســت ســال)
دانــش اســت و قــرار نیســت ســاحت
ن ــوش ــت ــن ک ـ ــه دی ـ ـگـ ــر در س ـنــت
ایــن
خــود
اینکــه
دیگــر
نکتــه
امــام صــادق (ع) تضعیــف بشــود.
روحــانــیــت و ح ــوزه ب ــوده ،خوب
ـای
ـ
نیروه
از
ـردن
ـ
ک
ـه
ـ
بهین
اســتفاده
بهجای اینکه کتاب را این شکلی
بنابرایــن نســبت بــه آینــده
حــوزه بــه عهــده کیســت؟ و چــه
بنویسی ،یک مهارتی یاد بگیر و
حفــظ ،ترمیــم و بالندگــی؛ پرســش و
کســی بایــد تدبیــر کنــد و بــه آن فکــر
در قالب فیلمنامه بنویس ،که
تحــرک حــوزه زمانــی جــدی میشــود
کنــد؟ آیــا ایــن مســئولیت حــوزه
یک کــارگــردان ،سرمایهگذار و یا
کــه در مقــام پاس ـخگویی در نقطــه
هســت؟ آیــا بــه خودشــان مربــوط
اهلش پیدا شود و استفاده کند.
تالقــی بیــن درون و بیــرون ،خــودش
هســت و یــا بــه مجموعههایــی کــه
را مســتند و نــه از روی احســاس
نیازمنــد هســتند؟ ضمــن اینکــه

ارزیابــی کنــد.
الگوی حفظ ،ترمیم و بالندگی حوزه
حــال کــه تــا اینجــا آمدیــم ،یــک پرســش برایمــان
جــدی میشــود و آن الگــوی حفــظ ،ترمیــم و بالندگــی
اســت .اینکــه متوجــه شــدیم بایــد ارزیابــی داشــته
باشــیم ،بــا چــه منطقــی؟ و ایــن بایــد غیــر از حــوزه ،مــورد
پرســش مجلــه نیــز کــه بحــث تحــول را دنبــال میکنــد،
باشــد .چرا کــه صــدر و ذیــل و طــول و عــرض ایــن موضــوع
بایــد قــواره بنــدی شــود و جامعیــت و اصلوفرعــی داشــته
باشــد .پاســخ تفصیلــی بــه ایــن ســؤال را بنــده در کتــاب
«تحــول حــوزه و روحانیــت؛ گذشــته و حــال» آوردهام کــه
اینجــا خالصــهای از آن را بیــان میکنــم .در آنجــا بنــده
یــک الگــوی بیرونــی و یــک الگــوی درونــی بــرای حــوزه
طراحــی کــردم ،و بعــد ارتبــاط بیــن آن دو برقرارشــده
اســت.

اثــر فعالیــت حــوزه :رشــد فــرد ،رشــد جامعــه و رشــد
ســازمان
ابتــدا از برونــداد و بیــرون شــروع میکنیــم .اثــر فعالیــت
حــوزه ،در چــه نقاطــی قابــل رصــد اســت؟ ایــن احتمــال را
میخواهیــم تقویــت کنیــم کــه حــوزه علمیــه مأموریتــش
رشــد دادن و سرپرســتی بــر محــور دیــن اســت .حــال ایــن

فعالیت حوزه :پژوهش ،آموزش و تبلیغ
فعالیــت حــوزه چیســت کــه از طریــق آن ،ایــن خروجی
تحویــل داده میشــود؟ حــوزه همزمــان ســه پژوهــش
آمــوزش ،پژوهــش و تبلیــغ را انجــام میدهــد کــه ارتبــاط
ً
ایــن ســه نیــز طبعــا بــا یکدیگــر قابــل تعریــف و روشــن
اســت .کــه البتــه تبلیــغ را بامعنــای وســیعتری از معنــای
ســنتیاش اســتفاده میکنیــم ،بــه معنــای ارتبــاط حــوزه
بــا بیــرون خــودش و خدمــات فرهنگــی دادن بــه بیــرون
(بنابرایــن کســی کــه اســتاد دانشــگاه میشــود یــک نــوع
تبلیــغ اســت ،یــا فعالیــت در شــبکههای مجــازی)
شهــا و
موضــوع فعالیــت حــوزه :اعتقــادات ،ارز 
رفتار هــا
محــور ســوم موضــوع فعالیــت حــوزه اســت .یعنــی
موضــوع پژوهــش ،آمــوزش و تبلیــغ حــوزه چیســت؟
کــه ایــن نیــز خــود ســه موضــوع دارد :یــا موضوعــش
اعتقــادات و باورهاســت ،یــا اخالقهــا و ارزشهاســت و یــا
رفتارهــا و تکالیــف اســت .بنابرایــن ســه دســته عوامــل بــر
اســاس ســه محــور اصلــی بــرای الگومنــد کــردن ،ارزیابــی،
آیندهپژوهــی و البتــه فرایندنــگاری تحــول حــوزه داریــم،
کــه هــر ســه یــک الگــوی پایــه و منطــق شــامل میخواهــد.
پیشــنهاد مــا ایــن اســت ایــن منطــق شــامل ،بــر محوریــت
فعالیــت حــوزه طراحــی شــود کــه یــک اثــر ،یــک موضــوع،
و یــک فعالیــت دارد .اثــرش رشــد فــرد ،جامعــه ،و ســازمان
اســت .فعالیتــش ،پژوهــش ،آمــوزش و تبلیــغ اســت.
و موضــوع فعالیــت باورهــا ،ارزشهــا و رفتارهاســت .از
ارتبــاط ایــن ســه دســته متغیــر بــه یــک الگــو میرســیم کــه
در ایــن مجــال فرصــت پرداختــن بــه آن نیســت و بحــث
مبســوطی اســت کــه میتــوان جدا گانــه بــه آن پرداخــت.
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خروجــی حــوزه در حفــظ ،ترمیــم و بالندگــی شــامل
اثــر ،فعالیــت ،و موضــوع فعالیــت اســت
ً
اینجــا اجمــاال خالصهشــده الگــوی درونــی و بیرونــی
را میگویــم :حــوزه چــه در حفــظ ،چــه درترمیــم و چــه در
بالندگــی ،یــک خروجــی دارد کــه از آن صحبــت کردیــم و
ایــن خروجــی اســمش اثــر فعالیــت حــوزه اســت .ایــن اثــر،
محصــول یــک فعالیتــی اســت .پــس بایــد آن فعالیــت را
نیــز بشناســیم ،آن فعالیــت یــک موضوعــی دارد ،پــس
بایــد آن موضــوع را نیــز بشناســیم .ایــن پایــه اصلــی
ترســیم الگــوی تحقــق حفــظ ،ترمیــم و بالندگــی میشــود
کــه بگوییــم موضــوع فعالیــت حــوزه چیســت؟ فعالیــت
حــوزه چیســت؟ نتیجــه ،اثــر ،یــا برونــداد فعالیــت حــوزه
ً
چیســت؟ ا گــر ایــن ســه تــا را بشناســیم ،اجمــاال جامعیتی
ایجــاد شــده اســت .حــال بــرای هرکــدام از اینهــا متغیرهــا
و عواملــی را بیــان میکنیــم و از شــناخت ارتبــاط اینهــا بــه
یــک الگــو میرســیم .ایــن الگــو برمــدار یــک کلمــه مرکــزی
طراحــی میشــود و آن نظــام بخشــی بــه فعالیــت اســت.

سرپرســتی ،یکوقــت منجــر بــه رشــد فــرد میشــود .و
یکوقــت موضوعــش رشــد جامعــه بــه هویــت اعتبــار
جمعــی اســت .و ســوم اینکــه بیــن فــرد و جامعــه اســت،
و آن رشــد ســازمانها و نهادهاســت .ایــن ســازمانها و
نهادهــا اجــزاء جامعــه هســتند .ا گــر ایــن را پذیرفتیــم ،و
خواســتیم خودارزیابــی کنیــم ،میگوییــم پــس حــوزه در
ایــن ســه محــور و مؤلفــه چگونــه عمــل کــرده اســت؟ رشــد
افــراد ،رشــد جامعــه ،رشــد ســازمان .ایــن ســه عامــل،
خروجــی حــوزه و اثــر فعــل حــوزه را ارزیابــی شــده بــه مــا
میدهــد.
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ترمیــم بمانیــم و از مرحلــه بالندگــی
الگــوی ارتباطــی فعالیتهــای
غافــل شــویم.
س ـهگانه حــوزه
تعبیر حــفــظ ،تــرمـیــم و بالندگی
تفصیــل ایــن بحــث را بنــده
ایــن الگــو از طریــق ارتبــاط
را بــنــده از سـخـنــان مـقــام معظم
در کتابــی تحــت عنــوان «تحلیــل
بیــن ایــن عوامــل بــا یکدیگــر قابــل
ـع
ـ
م
ـا
ـ
ج
ـی
ـ
ن
ـرا
ـ
ن
ـ
ـ
خ
ـ
ـ
س
در
ـری
ـ
ـ
ـب
ـ
ـ
ره
موضوعــات برنامــه حــوزه» کــه در
گفتگــو هســت ،بــه ایــن شــکل کــه
ایشان که در فیضیه در سال 74
دهــه هفتــاد نــگارش کــردم ،و در
ا گــر مــا یــک موضــوع فعــل ،یــک
انجام دادنــد ،به عاریت گرفتم.
کتــاب کاملتــری تحــت عنــوان
اثــر فعــل و یــک فعــل بــرای حــوزه
ایشان تعبیری داشتند که حوزه
«الگــوی تحــول حــوزه و روحانیــت
علمیــه در نظــر بگیریــم ،میتوانیــم
باید همزمان سه وظیفه حفظ،
گذشــته و حــال» آوردهام .بــه نظــرم بــا
آن متغیرهــا را بــه هــم ارتبــاط
تــرمــیــم و بــال ـنــدگــی را عــه ــدهدار
توجــه بــه اینکــه امــروز مرحلــه بالندگی
بدهیــم .فعــل حــوزه علمیــه بنــا
باشد.
نیــاز بیشــتر مــا هســت ،ابتــدا و بیشــتر
بــه الگــوی پیشــنهادی میتوانــد
یپــردازم .بنابرایــن بــر اســاس
بــه آن م 
از پژوهــش و آمــوزش و تبلیــغ
همیــن ســه دســته اوصافــی کــه زبــان
مرکــب باشــد؛ موضــوع فعــل حــوزه
علمیــه یــا اخــاق اســت یــا ارزشهــا (باورهــا را علــم کالم و شــد ،ا گــر بخواهیــم بــه ترتیــب مفهــوم بالندگــی را در اینهــا
فلســفه بــه آن میپــردازد و تکالیــف عملــی و رفتــاری را نیــز تطبیــق بدهیــم؛ در قــدم اول در اوصــاف فعــل حــوزه کــه
علــم فقــه بــه آن میپــردازد)؛ و ثمــره یــا اثــر فعــل حــوزه نیــز پژوهــش ،آمــوزش و تبلیــغ اســت؛ ببینیــم کــه ایــن بالندگــی
ً
قاعدتــا بایــد یــا در فردســازی متولــد بشــود و حــوزه علمیــه چــه معنایــی پیــدا میکنــد ،یــا بهتــر اســت از موضــوع
و تربیتیافتــگان ایــن حــوزه قــدرت در پــرورش افــراد پیــدا بیاییــم ســراغ فعــل ،و از نتیجــه بیاییــم ســراغ موضــوع؛
کننــد ،یــا در جامعهســازی کــه هــم قیــاس ملــی دارد هــم یعنــی بیاییــم فردســازی ،سازمانســازی ،جامعهســازی را
قیــاس فراملــی و یــا در ســازمانها و نهادهــای اجتماعــی .موردبحــث قــرار دهیــم .وقتــی صحبــت از یــک فــرد اســت،
ایــن ســه دســته متغیــر را ا گــر بــه هــم ارتبــاط بدهیــم بــه ا گرچــه فــرد اســت ولــی ایــن فــرد وقتــی در پیونــد بــا ســازمان
الگــو دســت پیــدا کردیــم یعنــی بهعبارتدیگــر ا گــر اینهــا و مجموعــه شــکل میگیــرد ،مســئولیتی دارد .بنابرایــن
را بــا هــم بخوانیــم معنایــش ایــن میشــود :پژوهــش ،وقتــی میگوییــم :فــرد ،ســازمان و حتــی جامعــه ،بــه یــک
آمــوزش و تبلیــغ در موضــوع ارزشهــا ،باورهــا و تکالیــف معنــا در همــه ایــن مراحــل فــرد اســت کــه دارد نقشآفرینــی
بــرای فردســازی ،سازمانســازی و جامعهســازی .حــال میکنــد .بــا ایــن توضیــح وقتــی از ســازمان ســازی صحبــت
ایــن الگــو کــه بــر اســاس آن تعریفــی اســت کــه بــرای میکنیــم ،یعنــی میگوییــم جامعــه در درون خــودش یــک
حفظترمیــم و بالندگــی کردیــم را بــا هــم تطبیــق بدهیــم؛ ســلولها و اجزایــی دارد ،کــه از پیوندشــان بــا همدیگــر
بــه عبارتــی بگوییــم در هرکــدام از الگــوی حفــظ ،الگــوی جامعــه را درســت میکننــد؛ و آن عبــارت اســت از نهادهــا
ترمیــم و الگــوی بالندگــی ا گــر مــا چگونــه عمــل بکنیــم و ســازمانها .البتــه ســازمان هــم در اینجــا اعــم از نهــاد
قــدرت حفــظ را پیــدا کردیــم ،ا گــر چگونــه عمــل کنیــم اســت .بــه معنــای تخصصــی کلمــه بیــن ســازمان و نهــاد
قدرتترمیــم را پیــدا کردیــم و ا گــر چــه کار کنیــم بــه هــم فــرق میگذارنــد ،و درســت هــم هســت منتهــا اینجــا
مرحلــه بالندگــی دســت پیــدا کردیــم .البتــه حفــظ ،ترمیــم هــر دو را بــا هــم میبینیــم .چرا کــه اینجــا از موضــع اجــزا و
و بالندگــی جــای یکدیگــر را نمیگیرنــد .یعنــی اینگونــه ســلولهای جامعــه توجــه میکنیــم.
نیســت ا گــر بخواهیــم مترقــی فکــر کنیــم بایــد حــوزه فقــط
ضعــف حــوزه :نــگاه فــردی بــه فعالیتهــای دینــی و
بالندگــی داشــته باشــد ،بلکــه بایــد حفــظ هــم داشــته
باشــد ،بــه دلیــل اینکــه حــوزه میــراث دار یــک ســنت مذهبــی در مقابــل نــگاه ســازمانی
یکــی از نواقــص پیشــینه حــوزه علمیــه کــه هنــوز هــم
دانشــی غنــی و قــوی هســت کــه بایــد بــه نس ـلهای بعــد
منتقــل بشــود و از آن بهرهبــرداری بشــود .بنابرایــن آنچــه مرتفــع نشــده ،بــه حضــور دیــن در عرصــه سازمانســازی
آســیب ایجــاد میکنــد اینکــه مــا در مرحلــه حفــظ یــا حتــی و جهادســازی کمتــر توجــه میشــود .بعــد از انقــاب ،نیــاز
بــه اینهــا و تغییــرات بیشــتر شــده؛ اینکــه کــه ســازمانها
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بازمهندســی بشــوند ،مدیریتهــا ،ســاختارها ،و کــه ایجــاد شــده بــود ،هــر کــس هــر کار از دســتش برمیآمــد
ضوابــط و قوانیــن آنهــا تغییــر کنــد؛ لیکــن حــوزه علمیــه میخواســت انجــام بدهــد کــه ایــن چــرخ بچرخــد و خللــی
بایــد الگــوی دینــی و اســامی تغییــر ایــن ســازمانها را در ایــن اتفــاق نیفتــد ،و لــذا روحانیــت یــک عقبنشــینی
مــیداده ،کــه هنــوز نــداده اســت .البتــه ممکــن اســت داشــت ،منتهــی بخشــی از ایــن عقبنشــینی ظاهــری و
بگوییــد یــک بخشــی بــا دانشــگاه تفاهــم صــورت گرفتــه یــا وا گــذار کــردن مســئولیتهای ظاهــری از روحانیــت بــه
میگیــرد ،بلــه مخالفتــی بــا ایــن نــدارم ولــی بهــر حــال ا گــر دیگــران طبیعــی بــود .چرا کــه بــه اقتضــای شــرایط و زمــان
دانشــگاه بایــد مباشــرتی میکــرده ،حــوزه بایــد مشــارکت روحانیــت زیــر بــار کارهایــی رفــت کــه علیالخصــوص
میکــرده ،بدیــن معنــا کــه دینــی بــودن مدیریــت ســازمان خــودش هــم ترجیحــش ایــن نبــود کــه ایــن کارهــا را انجام
و ســازوکارش را بیــان و ارائــه کنــد .بنابرایــن حتی درجایی دهــد .منتهــا ممکــن اســت بعضــی تلقیشــان ایــن باشــد
کــه مــا یــک ســازمانها و نهادهــای انقالبــی و مذهبــی کــه روحانیــت وظیفــه اصلــی خــودش را ایــن میدانســت
شــکل دادیــم ،مثــل ســازمانهای عقیدتــی سیاســی ولــی از پــس آن برنیامــد و مجبــور شــد عقبنشــینی
نیروهــای مســلح ،یــا نهادهــای مقــام معظــم رهبــری؛ ا گــر کنــد ،کــه ایــن تلقــی درســتی نیســت .روحانیــت وظیفــه
ســؤال کنیــم مدیریــت ســازماندهی در آنهــا چگونــه اصل ـیاش ایــن نبــود کــه وزیــر کشــور باشــد ،وزیــر کشــور
اتفــاق میافتــد ،میبینیــم همانجــا دســتمان زیــر لزومــی نــدارد روحانــی باشــد ،غیرروحانــی نیــز میتوانــد
ً
ســنگ اســت و حــوزه علمیــه بهعنــوان خاســتگاه دینــی ،ایــن کار را انجــام بدهــد ،یــا مثــا الزم نیســت حجــم
حرفــی در ایــن جهــت بیــان نکــرده اســت .بنابرایــن زیــاد و ا کثریــت نماینــدگان مجلــس روحانــی باشــند.
بهطــور مشــخص ،روحانیــت بهعنــوان یــک نهــادی کــه روحانیــت بــه جهــت توانای ـیاش ،فراتــر از مســئولیت
شــکلگرفته چــه مســتقل و چــه در دل نهــاد دیگــری روحانیتشــان زیــر بــار میرفتنــد و ایــن بــرای ایــن بــود
مثــل نیروهــای مســلح ،وقتــی میخواهــد فعالیــت کــه کار زمیــن نمانــد .منتهــا حضــور روحانیــت بایــد یــک
ـش دانشآفریـ ِـن هدایتگــر
خــودش را بهعنــوان نهــاد دینــی و روحانیتــی تعریــف حضــور نرمافزارانــه اعتباربخـ ِ
بکنــد ،میبینیــم کــه واحــد مطالعــه و واحــد فعالیــت باشــد .بــه بیانــی الزم نیســت خــودش روی صحنــه
دینــی و مذهبــی آن افــراد هســتند و نــه ســازمان .یعنــی مســئول اقــدام باشــد ،ولــی بایــد اســامیت نظــام را در
حتــی در ســازمان مطبــوع خودشــان و بــه کارکنــان نیــز ســطوح مختلــف تضمیــن و تأمیــن کنــد ،ایــن کاری اســت
نــگاه فــردی دارنــد ،و بــه دنبــال فراهــم کــردن برنامههــای کــه از غیــر روحانیــت برنمیآیــد و قابــل وا گــذار کــردن
فــردی بــرای کارکنــان هســتند نــه برنامههــای ســازمانی نیســت .و ایــن تأمیــن اســامیت و تضمیــن اســامیت بــه
دلیــل ایــن اســت کــه مــا معتقدیــم
در راســتای اســامیت ســازمان.
اســامیت بعــد نظــام و بعــد همــه
الــزام دیگــر سازمانســازی،
فعالیتهــای قانونگــذاری ،همــه
جامعهســازی اســت .بــدون
ح ــوزهای کــه ترمیم یافته اســت،
عــزل و نصبهــا و همــه تغییــرات
ســازماندهی نمیشــود وارد
حـــــــــــوزهای اس ـ ـ ــت ک ـ ــه دام ـ ـنـ ــه
ساخ ـــتاری اسـ ـ ـ ــت ،بن ـ ـ ــابرایـ ـ ــن
عرصــه جامعهســازی شــد .لــذا
دغــدغـههــای علمی آن محدود
روحانیــت بــه همیــن تناســب بایــد
تلقیمــان نســبت بــه دیــن ا گــر
ب ـ ــه دغ ـ ــدغـ ـ ـهه ـ ــای مـ ـس ــائ ــل و
یــک حضــور باالشــاعه در همــه
محــدود بــه حــوزه فــردی نشــود
پــرس ـشهــای گــذشـتــه نیست و
ً
به استقبال پرسشهای جدید
میدانهــا و عرصههــا داشــته باشــد؛
و طبیعتــا دیــنداری محــدود بــه
ً
مـ ـیرود .حــال ایــن پرسشهای
ولــی حضــور باالشــاعه ،لزومــا بــه
پــرورش فــردی نخواهــد بــود.
جــدیــد ،نــاشــی از چــه هستند و
معنــای تصاحــب مســئولیتهای
لــزوم حضــور باالشــاعه
خاستگاه درون حوزوی یا برون
مدیریتــی نیســت .بنابرایــن کیفیــت
های
روحانیــت در مســئولیت
حـ ــوزوی دارنـ ــد بـحــث مستقلی
حضــور روحانیــت ،مســئله اســت.
اجتماعــی و مدیریتــی
است.
روحانیــت در هیــچ جــا نمیتوانــد
ضــرورت
بعــد از انقــاب به
بگویــد بــه مــن مربــوط نیســت،
خالــی نبــودن مناصــب و خألیــی
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چــون بــه دیــن و دیــنداری و اقامــه اجتماعــی مربــوط اســام میتوانــد بســط و نفــوذ جهانــی و الهامبخــش
اســت .روحانیــت بهعنــوان اسالمشــناس بایــد بگویــد پیــدا کنــد.
بنابرایــن تــا اینجــا مرحل ـهای بــود بــر اســاس اینکــه
مســیر اســامیت ایــن اســت ایــن نیســت .روحانیــت بایــد
هدایتگری و پیشــگیری کند .وقتی در مســائل اجتماعی ا گــر آن الگــو وارد بالندگــی شــود ،حــوزه علمیــه بایــد
(چــه ســازمان چــه جامعــه) میآییــم ،ایــن حضــور یــک وارد چــه میدانــی شــود و چگونــه .کــه البتــه ایــن را تــا
مقــدار کمرنگتــر میشــود و ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه حــدودی بیــان کردیــم .آنچــه را بیــان داشــتیم ،ســایهاش
تلقیمــان از دیــن و دیـنداری بهانــدازهای کــه بایــد ارتقــا در دانــش رئیس ـهای کــه در حــوزه بــوده اتفــاق میافتــد.
پیــدا کنــد ،نکــرده اســت .بنابرایــن حــوزه علمیــه بایــد در ا گــر مجموعــه دانشهــای حــوزوی را در ســه گــروه
دســتهبندی کنیــم و دانشهــای دیگــری را بهنوعــی ذیــل
اســامیت محتــوا هــم حضــور داشــته باشــد.
اینهــا قــرار دهیــم؛ یــا بهنوعــی دانشهــای پیشنیــاز
الگــوی پیشــنهادی مــا هــم قــدرت پــرورش فــرد و مقدماتــی اینهــا را طراحــی و تعبیــه کنیــم .مجموعــه
دارد ،هــم پــرورش جامعــه
ایــن دانشهــا ،کــه در ســه گــروه قــرار دارد؛ یــا خروجــی
ـی
ـ
ب
انقال
حــوزه
کــه
اســت
بنابرایــن در ایــن صــورت
آن پــرورش فــرد را پشــتیبانی و تأمیــن میکنــد کــه ایــن
معنــا و ضــرورت پیــدا میکنــد .بــا ایــن منطــق ،در مرحلــه حفــظ میشــود؛ یــا پــرورش جامعــه را عهــدهدار
حــوزه علمیــه از مراجــع معظــم گرفتــه تــا طلبــه معمولــی اســت .مرحلــه حفــظ پژوهــش هــم دارد؛ وقتــی صحبــت
نمیتواننــد خودشــان را نســبت بــه مســائل حا کمیتــی از پژوهــش میکنیــم میگوییــم پژوهــش در مرحلــه
بیتفــاوت جلــوه کننــد .بنابرایــن ایــن الگویــی کــه مــا حفــظ ،و اینگونــه نیســت کــه فقــط یکچیزهایــی را
پیشــنهاد میکنیــم ،بــر اســاس ایــن تفکــر و مبنــا ،اســام آمــوزش میدهیــم یــا تبلیــغ میکنیــم .مــا احتیــاج بــه
مجموعــه احــکام و مناســبات و آموزههایــی اســت کــه حکمــت و فقــه حکومتــی و اجتماعــی داریــم .اینکــه هــر
هــم قــدرت پــرورش فــرد را دارد هــم پــرورش جامعــه را .دو تعبیــر اجتماعــی و حکومتــی را بــه کار میبــرم ،دلیــل
بــا فهــم تفاوتــی کــه بیــن فــرد و جامعــه وجــود دارد ،هــم دارد ،و آن بــرای اینکــه منظورمــان روشــن باشــد کــه
سرپرســتی فــرد میکنــد هــم جامعــه.
منظورمــان همــان سازمانســازی و جامعهســازی بــر
ســازی
ســازمان
خــوب ایــن الزامــات ،مربــوط بــه
اســاس توضیحــی هســت کــه بیــان کردیــم .بالندگــی در
اســت؛ و بیــان شــد کــه اســامیت ســازمانها و نهادهــا
ایــن میــدان بــرای حــوزه علمیــه
را تأمیــن و تضمیــن کنیــم .معنــی
ایــن اســت کــه بتوانــد یــک تکامــل
باالتــر آن جامعــه ســازی اســت،
دانشــی در خــودش ایجــاد بکنــد و
وقــتــی نــقــطــه تــاقــی ب ـیــن ح ــوزه
جامعــه ســازی بــه خــاف ســازمان
بــه موضوعاتــی در مقیــاس جدیــد
و بـ ــیـ ــرون ح ـ ـ ــوزه نـ ـیـ ـس ــت ،مــا
ســازی کــه اجــزا را میبینــد؛
تــن بدهــد؛ در ســه حــوزه اخــاق و
همیشه نمره خوب به خودمان
کل را میبینــد .دیگــر نگاهــش
فلســفه و فقــه ،بــه موضوعــات جدید
میدهیم ،همیشه به خودمان
ســازمانهای سیاســی کــذا یــا
تــن بدهــد و بــرای اینکــه بتوانــد وارد
حــق میدهیم کــه بگوییم کــه ما
وزارت خانــه کــذا یــا نهــاد کــذا
موضوعــات جدیــد بشــود ،چهبســا
کــار خــودمــان را کردیم و دیگران
نیســت .بلکــه مســئلهاش کل
باید بیایند گــوش بدهند .و ا گر
الزم باشــد روش پژوهــش و منطــق
همبســتگی در جامعــه اســت.
حـ ــوزه بــپــذیــرد کــه خـ ــودش را از
علمــی خــودش را متکامــل بکنــد
ً
خصوصــا وقتــی جامعــه را در
همین منظر پــاسـخگــویــی مــورد
تــا بتوانــد بــه دانشهــای آن کامــل
مقیــاس جهانــی میبینیــم.
پرسش گــری قــرار بدهد ،که چه
دســت پیــدا بکنــد.
یعنــی بنابرایــن اســت کــه مبتنــی
میزان پاسخگو هستیم ،در این
ارتبــاط نامتناســب آمــوزش،
بــر اندیشــه اســامی ،تفکــر
صورت است که مسئله بالندگی
جهانیســازی را دنبــال کنیــم .در
تبلیــغ و پژوهــش در حــوزه
و تحول جدی میشود.
اینجــا مســئله تعامــل بینالمللــی
خــوب ایــن تکامــل در
مطــرح میشــود کــه چگونــه
دانشهــای فقــه و اخــاق و کالم
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بــرای در فــرد ســازی و جامعــه ســازی و ســازمان ســازی
چــه موقــع اتفــاق میافتــد؟ وقتــی تــوان پژوهــش،
آمــوزش و تبلیــغ حــوزه علمیــه ارتقــا پیــدا بکنــد .یــک
نقصــی فیالجملــه در ســاختار موجــود مــا (علیرغــم
ً
تــاش ســالیان اخیــر) وجــود دارد و آن اینکــه اوال حــوزه
ً
علمیــه آمــوزش محــور اســت ،ثانیــا رابطــه بیــن تبلیــغ بــا
آمــوزش رابطــه ضعیفــی اســت ،یعنــی آن دروســی کــه
ً
طــاب مــا در آمــوزش فرامیگیرنــد غالبــا بــرای مجتهــد
ً
شــدن و فیلســوف شــدن اســت ،قبــا مجتهــد شــدن
بــود حــاال فیلســوف شــدن هــم اضافــه شــده اســت ،ولــی
در تبلیــغ کــه میخواهیــم برویــم روی فرهنــگ عمومــی
بــرای مــردم حــرف بزنیــم ،احتیاجــی بــه آیــات و روایــات
داریــم ،احتیــاج بــه تفســیر قــرآن داریــم ،احتیــاج بــه تاریــخ
داریــم ،طلبههــا بــه ایــن چیزهــا نیــاز دارنــد .البتــه گفتــه
میشــود کــه بهعنــوان دروس جمعــی ســعی شــده در
دروس گنجانــده بشــود و آنچــه نیــاز طــاب بــرای تبلیــغ
کــردن هســت ،وجــود دارد .ایــن رابطــه بیــن آمــوزش و
تبلیــغ ،حــاال رابطــه پژوهــش بــا ایــن دو تــا چیســت؟ در
ً
حوزههــای ســنتی مــا پژوهــش در مقاطــع خــارج عمدتــا
پیشبینیشــده کــه در مقطــع خــارج فقــه ،خــارج
فلســفه و خار جهــای دیگــر پژوهــش محــور اســت ،ولــی
ً
عمــا شــکل موجــود نظــام آموزشــی مــا باعــث شــده کــه
آنهــم آمــوزش محــور شــده اســت .یعنــی میآییــم بــاز
اقــوال را آمــوزش میدهیــم ،مرحــوم نائینــی نظــرش
ایــن اســت ،مرحــوم آخونــد نظــرش ایــن اســت ،اســتاد
محتــرم نظــرش ایــن اســت .نمیخواهــم بگویــم جنبــه
پژوهشــی نــدارد ،چــون اســتاد بــا بیــان اقــوال مختلــف،
ایــن نظرهــا را بیــان میکنــد؛ و را طلبــه تقویــت میکنــد
بــرای اینکــه بتوانــد در اقــوال مختلــف غــور کنــد و خــودش
را صاحبنظــر کنــد ،قــدرت تشــخیص پیــدا کنــد ،کــدام
نظــر ،صائبتــر اســت و ...ولــی ایــن جنبــه آموزشــی آن
بــاز غلبــه پیــدا کــرده اســت .لــذا طــرف بیســت ســال درس
خــارج مــیرود ،امــا مجتهــد نمیشــود .بنابرایــن بایــد
تــرازی برایــش تعریــف کنیــم و در نظــر بگیریــم .حــاال کــه
ســالیان اخیــر بــه ایــن نقیصــه پــی بردیــم ،ما بــرای مهارت
پژوهشــی بــه طلبههــا یــاد نمیدهیــم کــه بــه ایــن مهــارت
برســند .بهنظــر میرســد از آنطــرف بــام افتادیــم ،بــه ایــن
معنــا کــه فکــر کردیــم همــه طلبههــا قــرار اســت پژوهشــگر
بشــوند .یعنــی بهعبارتدیگــر یــک کــف و ســقفی برایــش

تعریــف نکردیــم .ایــن تجربــه مــا را بــه ایــن رهنمــون
ً
میکنــد کــه قاعدتــا بایــد بــه ایــن ســمت برویــم ،حداقــل
بگوییــم یــک طلبــه بــرای اینکــه بتوانــد نیــم ســاعت
ســخنرانی بکنــد ،کــف عبــارت اینکــه مهــارت ســخنوری
را داشــته باشــد .خــوب یــک کــف پژوهــش هــم تعریــف
کنیــم اشــکال نــدارد ،ولــی اینکــه فکــر کنیــم چهارتــا روش
تحقیــق میگذاریــم همــه پژوهشــگر میشــوند ،ایــن هــم
تصــورش شــاید کافــی نباشــد و ناقــص باشــد .بنابرایــن
وقتــی میگوییــم بالندگــی در تبلیــغ یعنــی اینکــه تنــوع
در نیازهــا ،یــک تنــوع در عرصههــای تبلیــغ؛ از تبلیــغ
چهــره بــه چهــره گرفتــه تــا فضــای مجــازی و رســانه و هنــر.
ایــن تنــوع را بشناســیم و بدانیــم کــه تبلیــغ در هرکــدام از
اینهــا چــه الزاماتــی دارد .مجموعــه حــوزه علمیــه بایــد
مجموعــه میدانهــا را پوشــش بدهــد .بنابرایــن تنــوع
موضوعــات ،تنــوع میدانهــا ،حتــی تنــوع جغرافیایــی
را بشناســد و بعــد برســد بــه اینکــه روشهــای تبلیــغ را
چــه تکاملــی بایــد در آن ایجــاد بکنــد .همچنیــن تناســب
حضــور در ایــن میدانهــای مختلــف را بشناســد.
یکزمانــی ممکــن اســت فیلمنامهنویســی طلبههــا معنــا
نداشــت و شــاید خنــدهدار بــود و گفتــه میشــد یعنــی
چــه؛ ولــی االن بــه نظــر مــن یکــی از مهمتریــن عرصههــای
اثرگــذاری روحانیــت فیلمنامهنویســی اســت .کتــاب
نوشــتن کــه دیگــر در ســنت روحانیــت و حــوزه بــوده،
خــوب بهجــای اینکــه کتــاب را ایــن شــکلی بنویســی ،یــک
مهارتــی یــاد بگیــر و در قالــب فیلمنامــه بنویــس ،کــه یــک
کارگــردان ،ســرمایهگذار و یــا اهلــش پیــدا شــود و اســتفاده
کنــد .بنابرایــن بالندگــی در ایــن عرصــه بــه ایــن اســت کــه
مــا در تبلیــغ بتوانیــم موضوعــات و روش را کامــل کنیــم
و بــه همیــن نظــام در عرصــه آمــوزش و پژوهــش بتوانیــم
در موضوعــات و روشهــا روبهجلــو حرکــت کنیــم و درجــا
نزنیــم.
درنهایــت اینکــه همــه حرفهــا مرهــون یــک جملــه
اســت ،کــه مــا پذیرفتــه باشــیم آیــا حــوزه احتیــاج بــه
بالندگــی دارد و امــکان بالندگــی دارد یــا نــه ،ا گــر ایــن
را فهــم کردیــم و بــه میزانــی کــه فهــم کردیــم بــه تفاهــم
رســیدیم ،در ایــن صــورت دربــاره آن الزامــات ،فکــر ،ســؤال
و موضــوع تــازه برایمــان درســت میشــود.

