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. . . طرحي براي 
بردن فردا نداشتيم

1. تحّول، اين شاخصة 
مهّم مجموعه های پويا و بالنده، امروز در صدر 
ضرورت ها و اولوّيت های حوزة علمّيه قراردارد؛ 

ضرورتی كه با ادامة حيات اين مجموعة عظيم، 
گره خورده است.

2. تحّول صحيح، وقتی محّقق خواهد شد 
كه در كنـار نهاد متولّی امر تحّول كه وظيفة 
برنامه ريزی های كالن اين مسير را بر عهده 

دارد، تك تك اجزاء حوزه، نسبت خود را با تحّول 
تبيين نموده و ظرفّيت ها، كاستی ها و پيشنهادات 
ُخرد و كالن خود را در اختيار آن نهاد قرار دهند 

تا از مجموعة اين داده ها، اطلس جامع حوزه، 
شامل اركان و اجزاء حوزه و نسبت ميان آنها، 
به همراه توانايی ها و كاستی های هر يك به 

دست آيد.
بی شّك اين نگاه جامع به وضعّيت موجود، 

مقدمة ترسيم نقشة راه برای حركت به سوی 
حوزة ايده آل است.

3. با اين مقّدمات، خشت اّول به عنوان يكی 
از معدود نهادهای دغدغه مند در زمينة مسائل 

طاّلب جوان، بر خود فرض  دانست كه به 
بررسی »نقش طاّلب جوان در تحّول حوزه« 

بپردازد و نتيجة همفكری های خود با حوزويان 
را در اختيار متولّيان و مجموعة حوزه قراردهد.

سؤال اصلی خشت اّول در اين ويژه نامه 
اينست كه طاّلب جوان، با لحاظ تمام 

خصوصّيت های دوران جوانی و نوپايی در 
حوزه، آيا سهم و نقشی در تحّول حوزه دارند 
يا تحّول حوزه مسئله ای باالدستی است كه 
فقط بايد با توافق زعما، بزرگان و مسئوالن 

حوزه به سرمنزل برسد؟! آيا از جوانان در اين 
ميانه، كاری برمی آيد؟ آيا ممّيزات طاّلب 
جوان می تواند موجب تعريف كاركردهای 

خاّصی برای ايشان گردد؟
4. همان طور كه خواهيد خواند، نكات 

مهّم و قابل توّجهی در مطالب اين شماره 

از خشت اّول، توّسط علما و فضالی محترم حوزه طرح گرديده است؛ 
ولی بايد اعتراف  كنيم اكنون كه به مجموعة فراهم آمده می نگريم، 

احساس می كنيم به پاسخهايی جامع نگرانه، قانع كننده و منطبق با تمام 
واقعّيت های حوزه و طاّلب جوان نرسيده ايم!

به نظر نگارنده، نبود چنين پاسخهايی برای مسائلی چون نقش طاّلب 
جوان در تحّول، معلول كاستی هايی در نگرشهای كالن، ساختارها و 
برنامه ريزی های حوزه است كه در اينجا برخی از آنها را برمی شمريم:

الف. حوزة علمّيه، يك نهاد كالن علمی و اجتماعی است كه متشّكل 
از افرادی در جايگاه ها و اليه های مختلف و سازمانهايی متعّدد و با 

مامورّيت های متنّوع است؛ اگر اين اجزاء را در فضای سّنت ها و خرده 
فرهنگ ها، و در ارتباط با مجموعة رسالت های حوزه در نظر بگيريم، به 

شبكه ای بسيار پيچيده از ربطها و نسبت ها خواهيم  رسيد.
اگـر تصّوری روشن از مجموع اين شبكة درهم تنيده نداشته باشيم و 

نقش طاّلب جوان را به عنوان جزئی از اين شبكه تحليل  نكنيم، مسلّماً 
در چنين فضايی اين نقش همان قدر مبهم و مجمل خواهد بود كه 

نقش و جايگاه علما و فضالی حوزه!
ب. در حوزه، متولّی مشّخصی برای تربيت متخّصصين حوزه شناس و 

پژوهشهای بنيادين و راهبردی دربارة حوزه وجود ندارد؛ در نتيجه حوزه 
اندوختة علمی مدّونِ قابل توّجهی در باب شناخت هوّيت، رسالت ها 

و گذشته و آيندة خويش ندارد. فقدان چنين مراكزی باعث شده نگاه 
عموم نخبگان و برنامه ريزان حوزه به مسائل آن، نگاهی »بسيط« 

باشد. نشانه های صّحت اين اّدعا را می توان به وضوح در اظهارنظرها، 
طّراحی ها و برنامه ريزی های خرد و كالن در حوزه مشاهده  كرد.

ج. در ذهن بسياری از كسانی كه پا به سّنِ محافظه كاری گذاشته اند، 
هراس از آسيب های حركتهای تحّول خواهانة جوانان، بسيار ُپررنگ 

است. اين دغدغه ها وحساسّيت ها، بررسی واقع بينانة اين مسئله را به 
شّدت تحت تاثير قرار داده است.

به راستی اين عزيزان چه سابقه ای از اين گونه حركتها در ذهن دارند كه 
چنين با احتياط نقش طاّلب جوان را در تحّول بررسی می كنند؟! اساساً 

چه تهديدها وآسيبهايی در اين مقوله متصّور است؟ با فرض ديانت، 
نجابت و صداقت جوانان طلبه، اين نوع آسيبها تا چه حّد در فضای 

حوزه محتمل است؟ حّتی با فرض وجود احتمال قابل توّجه، هزينة اين 
آسيبها برای حوزه بيشتر است يا دل زدگی و نااميدی و بی تفاوتی نسل 

جوان حوزه ها؟!
5. با همة اين تفاصيل اميدواريم كه توانسته باشيم حّداقّل، اهّمّيت و 

جای خالی پاسخ اين پرسش را به خوبی نشان  بدهيم و دغدغة رسيدن 
به پاسخی قانع كننده را برای حوزه جّدی تر كنيم.
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يک سال گذشت!
آن قدر شنيديم كه باورمان شد كه بايد بنشينيم و منتظر باشيم ...به بهانة تحّول، همه چيز را بر هم بزنيم« و ...محّقق نمی شود«؛ »نبايد برای تحّول عجلّه كرد«؛ »طاّلب نبايد مايوس شوند«؛ »همه در حوزه موافق تحّول اند«؛ »نبايد - در طول اين يك سال، بارها و بارها جمالتی از اين دست شنيديم: »تحّول، امری تدريجی است«؛ »تحّول، يك شبه شود « و »دامن هّمت به كمر بزنيد « گذشت. و يك سال از » ما بايد مديريّت را در حوزه تكميل كنيم « و » يك چشم انداز روشن برای آيندة حوزة علمّيه بايد ترسيم   يك سال از » اگر حوزه بخواهد از تحّول بگريزد، منزوی خواهد شد « گذشت. - يك سال از » تحّول را بايد پذيرفت و آن را مديريّت كرد « گذشت. 

گرفت و يا حساسّيت  برانگيز گرديد، به نظر می رسد هنوز به ژرفای سخنان ايشان نرسيده ايم و نياز به بازخوانی ديدار - در يك جمع بندی از مجموع اظهارنظرهايی كه حول بيانات رهبر معّظم ابراز شد و نكاتی كه بيشتر مورد توّجه قرار نهاد و دل خوش به انجام تكاليف الهی بود؟!ولّی فقيه در چه حيطه ای نافذ است؟ آيا می توان اوامر ايشان را با عنوان » رهنمود حكيمانه « قاب گرفت و در گوشه ای حوزه در كجای اين معركه قرار دارد؟ حكم رها كردن يك فرمانده در پيشانی سپاه و عدم پشتيبانی از او چيست؟ واليت به عرصة واليت اجتماعی رسيده نيز می شود؟ آيا ايشان فرماندة خّط مقّدم جبهة رويارويی اسالم با جهان كفر نيستند؟ جنس نسبت حوزه با حكومت و دولت دانست؟ آيا اصل جدايی حوزه از حكومت، شامل جدايی حوزه از مرجع تقليدی كه - اصوالً مطالبات رهبر معّظم انقالب از حوزه را در چه سطحی ارزيابی می كنيم؟ آيا می توان نسبت حوزه با ايشان را از حوزة امروز، چه نسبتی با تاريخ دارد؟ جواب حوزه به اين سؤاالت چيست؟- رسالت تاريخی؟! مگر حوزه چه جايگاهی در تحّول و تطّور تاريخ دارد؟ ما اكنون در كجای تاريخ ايستاده ايم و تحّول تك تك ما وظيفه ای در قبال اين رسالت تاريخی نداشتيم؟كنيم؟ آيا می توانيم همة مسئولّيت ها را متوّجه نهادهايی چون شورای عالی و شورای پيشبرد و ارتقاء حوزه بدانيم؟ آيا - اگر فرضًا به اين نتيجه برسيم كه در اين فرصت يك ساله، كارهای شايان توّجهی نشده، بايد چه كسی را مواخذه چنين مباد كه تاكيدات مستمّر بر تدريجی بودن تحّول، اساساً اين حركت را به مرداب سكون بكشاند!آيا حـّداقّل دورنمای حركتمان را ترسيم كرده ايم؟اين سؤال را به صورت جّدي مطرح كرد كه آيا به اندازة يك سال حركت تدريجی، به حوزة مطلوب نزديك شده ايم؟! - شايد يك سال، زمان مناسبی برای ارزيابی حركتی كه همه بر تدريجی بودن آن تاكيد داريم نباشد؛ ولي الاقّل مي توان و بدين منوال، يك سال گذشت.
آذرماه 86 به نحو بارزی احساس می شود.

- آری، يك سال از » ای رهبر آزاده! آماده ايم آماده « گذشت. 
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ايــــن جـــوانى،      نـبايــــد بـــه پيــــرى تبــديـــل شـــود
مسئله اين است كه ...

t مسئله اين است كه طالب علوم دينی و فضالی جوان، آيا 
برای سازندگی و برای آيندة حوزه نقشی دارند يا نه؟ جواب اين است 
كه بلی، دارند؛ هركسی نقش خودش را دارد؛ در يك مجموعه، همة 

افراد، دارای نقش اند.1
حركت  يك  بگيرد،  انجام  بايد  علمّيه  حوزة  در  كه  آنچه   t
تشخيص  و  اراده  و  فكر  يعني  است؛  ذوجوانب  كار  يك  و  سازنده 
طاّلب- به خصوص نيـرويشان- در آن نقش دارد. ... در اين جمع 
و در اين صفحة مشترٌک فيه، سـهم طاّلب چيست؟ آن را جستجو 
بايد در بحثهاي شما مورد توّجه  اين چيزي است كه  و دنبال كنيد. 
و تأّمل قرار بگيرد و پس از آن، با برنامه ريزي و بدون اندكي وقفه 

پيش برويد.2
t افراد حوزه، از بزرگ و كوچك، تا طلبة تازه به حوزه آمده، در 
عمل شخصی خود می توانند نقشی ايفا كنند كه آن نقش در سالمت 

حال و آيندة حوزه اثر خواهد گذاشت.3
t سؤالي پيش مي آيد و آن اين است كه رابطة اين مجموعه 
بايد  علمّيه  آيا حوزة  است؟  رابطه اي  با هدفهاي عمومي حوزه، چه 
به دست طالب و با اراده و فكر آنها متحّول و متغّير بشود يا شكل 
ديگري وجود دارد؟ طبيعي است كه در حوزه، مـراجع معّظم حضور 
دارند كه آنها طلبه ها و فضال و مدّرسان سابق و مراجع امروزند؛ يعني 
راهـي را كه شما امروز طي مي كنيد، آنهـا مثاًل چهل يا پنجاه سال 
پيش، با سالمت طي كرده اند و امروز مرجع تقليد شده اند؛ پس نقش 

آنها در آيندة حوزه، نقش بسيار بارزي است.4

جوانِى طلبه ...
گستاخی  جوان،  نوآوری  است.  نجيبی  جوانیِ  طلبه،  جوانی   t
روحّية  در  كه   - نپذيرفتن  را  قيود  از  بسياری  جوان،  ابتكار  جوان، 
جوان هست- در طلبه هست و همة اينها مثبت است؛ اّما قيد دين و 
پاي بندی به ضوابط كه در طلبه هست، آن روحّيات قبلی را تكميل 
گستاخي های  به  باشد،  تنها  جوانی،  خصوصّيات  آن  اگر  می كند. 
دانشگاه ها  در  زمانها  طول  در  انسان  كه  حوادثی  از  بعضی  و  بی جا 
و غيردانشگاه ها مشاهده كرده است، و حّتی گاهی اوقات به انحرافها 

منتهی خواهد شد.
اّما وقتی با تدّين و احترام به بزرگ تر همراه شد - كه اين، در 
به  احترام  بزرگترها،  به  احترام  سّنت  است؛  سّنت  يك  علمّيه  حوزة 
استاد، احترام به پيشكسوت، آن كسی كه از ما جلوتر است و زودتر از 
ما درس را شروع كرده و دوره های تحصيلی را يكی پس از ديگری 
گذرانده است - جوانِی نجيب و توأم با صالحی را در حوزه به وجود 

می آورد.
اين جوانی، نبايد به پيری تبديل شود. اگر جوان ما ظاهراً و سّنًا 

مهران مظّفري نيا
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ايــــن جـــوانى،      نـبايــــد بـــه پيــــرى تبــديـــل شـــود
جوان، ولی روحّيتًا پير و بی نشاط و بی حوصله و بی ابتكار و نااميد باشد، بسيار چيز بدی است. 
طلبه بايد منشأ اميد و شور و نشاط و تحّرک باشد. اگر اين طور شد، آن وقت طلبه، در صفوِف 

مقّدم مسايل انقالب هم شركت می كند. شرط اصلی صالح حوزه، اين است.5
t سالهاست كـه من با قشر و نسل شما، قلبـًا و روحًا پيوند و انس دارم. شما ماية 
اميد هستيد. آينده متعلّق به شما و در دستهاي شماست. دل و دست و مغز و روح و زبان  ِ 
گوياي شماست كه آيندة كشور و انقالب و حّتي آيندة اسالم و مسلمين را طّراحي مي كند 

و مي سازد.6
t مهمّ تر از همه]عناصر حوزه[، عنصر طلبه است؛ چون همة اين امكانات براي اوست. 
اگر طلبه نباشد، وجود فضاي آموزشي، كتاب درسي، علم استاد و فّن سخنوري او، بي معنا 
مي شود و اين، يك طرف قضّيه است. طرف ديگر آن، فرداي دنياي اسالم است كه آن هم 
در دست طلبة امروز است؛ يعني همين طلبة امروز كه مهمّ ترين ناقل و رسانه است، فردا هم 

مهمّ ترين وسيله و ناقل است.7
t طالب جوان، خيلي مهمّ اند. طالب، محور ادارة حوزه نيستند؛ اّما در حقيقت، محور 

اميدها و انرژي هاي بالفعل و بالقّوة حوزه اند.8
 

كاري بکنيد...
t كاري بكنيد كه هر طلبه احساس مسئولّيت داري در قم كند؛ صبح كه بلند مي شود، 
همچنان كه به فكر برنامة درس و بحث روزانه اش است، بداند كه براي آن هدف چه كار 
ايده آل كار است و حّد اعلي مي باشد؛ ليكن اگر اين كار هم نشود،  بايد بكند؟ اين شكِل 
همين اندازه معلوم باشد كه شما مي خواهيد ده سال ديگر چه اتّفاقي در قم بيفتد و حوزه در 
ده سال ديگر چه فرق و تفاوتي با امروز داشته باشد. اين، تعقيب همان هدف است. اين را 

مشّخصش كنيد و بر اساس آن هدف، برنامه ريزي نماييد.9
t اگر حوزه كارش به آن جا برسد كه طلبه نسبت به مسايل انقالب، احساس بی تفاوتی 
كند، خطر بزرگی است و نبايد بگذاريد چنين شود. يكی از مهمّ ترين وظايف هر مجموعة 

مسئولی در حوزة علمّية قم و بقّية حوزه های علمّيه، اين است.10
t اگر طلبه نااميد شد، شما چيزي در دست نخواهيد داشت؛ مراجع هم چيزي نخواهند 

داشت. اين، نكتة مهّمي است. سعي بشود كه طاّلب، مأيوس و مسئله دار نشوند.11
t بايد به جوانان ميدان داده بشود. از فكر تازه - نه به معنای پذيرش، بلكه به معنای 
بررسی و گزينش- استفاده كنيـد، تا كسانی كه دارای ابتـكارند، قدمهای خوب را بردارند. 

ای بسا استعدادهای برجسته ای وجود داشته باشد. اينها، گم و دفن نشود.12
t توصية امـام به فضال و مدّرسان اين بود كه به نظر طاّلب جواِن انقالبِي مؤمن توّجه 

شود و با آنها گرم بگيرند.13
t امروز ديگر روزی نيست كه ما اجازه بدهيم، يك روز يا يك ساعت از عمر جوانی 
متدّين و آماده برای تالش و مجاهدت در راه دين - يعنی يك طلبه - هدر رود. طلبه، اين 
است. اگر طلبه، متدّين نبود، طلبه نمی شد. اگر برای مجاهدت در راه دين آمادگی نداشت، 
نمی داشت، طلبه  را دوست  راه  اين  اگر عاشقانه  بشود گفت كه  نمی شد؛ حّتی شايد  طلبه 

نمی شد.
بنابراين، جوانی با اين خصوصّيات، در روزی كه اسالم توفيق پيدا كرده است يك نظام 
مبتنی بر انديشه و تفّكر و جهان بينی را در معرض ديد بشرّيت قرار دهد، نبايد وقتش هدر 

رود.14

نگاره - 1

حکيم
گفت: »برخيزيد.«

گفتيم: »مرحبا! چه قاطعانه!«
گفت: »آسوده ننشينيد؛ ره دراز است.«

گفتيم: »احسنت!! چه حكيمانه!«
گفت: »اگر برنخيزيد، سيل زمان،

بنيانِ شما را از جا خواهد كند.«
گفتيم: »به به!!! چه عالمانه!«

...
ما »او« را دوست داريم.

دلنشين  ما  براي  هميشه  سخنانش 
است.

وقتي سخن مي گويد، احساس مي كنيم 
جاري  زبانش  بر  حكمت  چشمه هاي 

مي شود.
 ما »او« را خيلي دوست داريم!

محّمد صادق پور
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طّلب عزيز...
لحظه، حضور  براي يك  حّتي  نبايد  جوان  و فضالي  عزيز  t طاّلب 
در ميدانهاي گوناگون را فراموش كنند. اين حضور، با درس خواندن منافات 
پيام  در  بزرگوار  امام  كه  همان طور  است.  درس خواندن  مؤّيد  بلكه  ندارد؛ 
ميدانهاي  در  را  تفّقه  كه  جوانهايي  و  فضال  فرمودند،  خود  فراموش نشدني 
خودش فرا گرفتند و ُمنذر قوم خود شدند و ميدان جنگ را ميدان آزمايِش 
نفس و تكامل معنوي خويش قرار دادند و پيش  رفتند، اين ميدانها را رها 
و  غيرنظامي  و  نظامي  صحنه هاي  و  ميدانها  و  خطوط  هم  امروز  نكنند. 

فرهنگي، محتاج حـضور فّعال شماست.15
t نقش طالب، انصافًا نقش بسيار مهّمی است. من خواهش می كنم 
كه شما آقايان، آن خصوصّيات جوانی و آن شور و نشاط و جرأت و ابتكار و 
نوآوری جوانی را همراه با ضابطه گرايی و تدّين و سّنتهای اخالقی حوزه - كه 

احترام به بزرگ تر است - ارج بنهيد و مهّم بدانيد.16
t اين فكر براي ما پيدا نشود كه طلبه ها بايد مثل نيروهاي انقالب كه 
در جاهايي از پايين به باال انقالب شروع شد و بااليي ها را در مقابل عمِل 
انجام  شده قراردادند، عمل كنند. طاّلب تصّورنكنند كه مي توانند انقالبي را 
از پايين شروع كنند و حوزه را به صورتي كه مي خواهند دربياورند و بعد به 
نه  اين كار،  اداره كنيد!«  را  اين حوزه  بگويند: »بسم اهلل،  بزرگان  مراجع و 
و  پايين  تقابل قشر  اين جا، مسئلة  در  زيرا  نه جايز مي باشد؛  و  است  شدني 
باال- مثل كارگر و سرمايه دار و كشاورز و مالك- نيست؛ بلكه همه، سر و ته 

يك مجموعه هستند.17
t شما روزگارهای مهّم و حّساسی را در پيش خواهيد داشت. اين كشور 
احتياج  به شماها  اين نهضت عظيم اسالمی در سطح عالَم،  اين نظام و  و 
خواهد داشت؛ از لحاظ معنوی بايد خودتان را بسازيد؛ البّته نقشه، نقشة آسانی 
است؛ اّما پيمودنش اراده می خواهد. نقشه، يعنی تقوا؛ تقوا، يعنی پرهيز از گناه؛ 
يعنی اتيان واجبات و ترک محّرمات؛ كار را با اخالص انجام دادن و از ريا و 
فريب دوربودن. برخالف آنچه كه تصّور می شود، اين كارها در دوران جوانی 

بسيار آسان تـر است؛ به سّن ماها كه برسيد، كار مشكل تر خواهد شد.18
از  باالتر  رده اي  و  رتبه  در  را  مدّرسان  مجموعة  طاّلب،  مجموعة   t

خودشان مشاهده كنند.19
t طاّلب و فضالي جوان و نيز همة عناصر مؤثّر در مجموعة حوزه 
الزم است مديرّيت جديد را پشتيباني و ياري كنند و كار كنوني آن را كه 

برداشتن نخستين قدمهاي جّدي و عملي است شتاب بخشند.20
خوبي  اقدامات  مي خواهند  كه  هستند  حوزه  بزرگان  از  بسياري   t
آنها  از  بايد  كنيد.  كمك  و  پشتيباني  را  آنها  بايد  جوانان  شما  انجام دهند. 
بخواهيد و توّقع داشته باشيد. شما مانند فرزندان بزرگان حوزه هستيد. فرزند 
هم به پدرش مراجعه و اصرار مي كند تا او برايش كاري انجام دهد. باالخره 

بايد بشود و چاره اي نيست.21
t طلبة جهادگر، طلبة تالشگر، طلبة بسيجی، طلبه ای كه آماده است تا 
در ميدانهای خطر حضور پيدا كند، اين طلبه است كه اگر با ابزار علم مجّهز 

شد، آن وقت دنيايی در مقابل او ديگر تاب نمی آورد.22

عقيده دارم كه ...
t عقيده دارم كه اشتراک نمايندگان طالب در سطوح تصميم گيری، 
به بسياری از چيزهای خوبی كه شما می خواهيد درحوزه اتّفاق بيفتد، كمك 
خواهدكرد و حركت و شور و نشاط جوانی را در طالب احيا و زنده می كند؛ و 

اين چيزی است كه ما به آن احتياج داريم.23

علمّيه  تصميم گيری حوزة  در صحنه های  نمايندگان طالب  t حضور 
الزم است، تا آن حضور در صحنة تصميم گيری، به استفاده از بازوهای فّعال 
اين نيروها در صحنة عمل منتهی شود؛ اگر در صحنة تصميم گيری نباشند، 

در صحنة عمل نمی شود از آنها استفاده كرد.24 

پي نوشت ها
1. اجـتماع طاّلب و فضالي حوزة علمّية قم 1370/12/1
2. ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب و فضالء 1368/9/7
3. اجتماع طاّلب و فضالي حوزة علمّية قم 1370/12/1
4. ديـدار با مجمع نمايندگان طاّلب و فضالء 1368/9/7

5 . آغاز درس خارج فقه 1374/6/14
6 . مراسم بيعت هزاران تن از طاّلب و فضالء 1368/3/22 

7 . ديدار با روحانّيون و طاّلب ايراني و خارجي در صحن مدرسة فيضّيه 1374/9/16
8 .ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب و فضالء 1368/9/7

9. ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب و فضالء 1368/9/7 
10 . آغاز درس خارج فقه 1374/6/14

11. ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب و فضالء 1368/9/7 
12.آغاز درس خارج فقه 1374/6/14

13. ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب و فضالء 1368/9/7 
14. آغاز درس خارج فقه 1374/6/14

15. ديدار با علماء و طاّلب حوزه هاي علمّية قم و تهران تاريخ 1368/12/2
16. آغاز درس خارج فقه1374/6/14

17. ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب و فضالء 1368/9/7
18. اجتماع طاّلب و فضالي حوزه علميه قم 1370/12/1 

19. ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب و فضالء حوزه 1368/9/7 
20. پيام به جامعة مدّرسين حوزه 1371/8/24

21 . ديدار با روحانّيون و طاّلب ايراني و خارجي در صحن مدرسة فيضّيه 1374/9/16
22 . اجـتماع طاّلب و فضالي حوزة علمّية قم 1370/12/1

23.آغاز درس خارج فقه 1374/6/14
24. آغاز درس خارج فقه 1374/6/14
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طّلب براى نقش آفرينى
 بايد يک تکيه گاه شرعي متّفق ٌعليه 
داشته باشند بررسي تحـّول مطلوب و  

بايسته هاي حركت طّلب
درگفت وگو با آيت اهلل محّمد يزدى

محّمد يزدي، متولّد 1310.
بروجردي،  آيت اهلل  چون  بزرگي  عالمان  محضر  در  ايشان 
آيت اهلل  آملي،  محّمدتقي  شيخ  آيت اهلل  اراكي،  آيت اهلل 
شاهرودي تلّمذ نموده و نيز يك دورة كامل در درس خارج 
آن  در  ايشان  علمي  تالش  شركت  كردند.  خميني)ره(  امام 
سالها باعث شد تا بتوانند از حضرت امام خميني)ره( اجازه نامة 

اجتهاد دريافت كنند.
برخی از تاليفات ايشان عبارت اند از: اَُسُس اإليمان في القرآن، 
نبٌذ من المعارف االسالمّية، شرح قانون اساسي، تفسير سورة 
حمد، الوالدة االصطناعّية لإلنسان، حكم التماثيل، مجموعة 

مقاالت انسان شناسي، پاسخ تهمتهاي مردوخ.
و  دستگير  بارها  پهلوی،  رژيم  با  مبارزه  دوران  در  ايشان 

ممنوع المنبر شدند.
در  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  پس  يزدي،  محّمد  آيت اهلل 
مسئولّيت هاي بسيار مهّمي ايفاي نقش نمودند كه برخي از 

آنها بدين شرح است:
قانون  خبرگان  مجلس  در  عضوّيت  قضائّيه،  قّوة  رياست 

اساسي، خبرگان رهبري و شوراي نگهبان.
ايشان هم اكنون رئيس شوراي پيشبرد و ارتقاء حوزه، جامعة 

مدّرسين و شوراي عالي حوزة علمّية قم هستند.
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مطلوب  و  صحيح  تحّول  از  جناب عالي  تعريف  اّول:  خشت 
چيست؟

اين روزها در حوزة مقّدس قم و بين طاّلب محترم، باألخّص جوانان، 
مسئلة تحّول بسيار مورد بحث قرار مي گيرد و دربارة حقيقت، شعاع، كيفّيتِ 
عمل و مسائل ديگر آن گفت وگو مي شود؛ اّما بايستي مقداري دقيق تر به آن 
توّجه كرد و دانست كه مقصود اصلي از بحث تحّول چيست؟ بايد روشن شود 
هدف اصلي مقام معّظم رهبري چيست و همين طور مراجع عظام كه بيانات 
ايشان را تأييد كردند و حّتي برخي از آنها قبل از جلسة معروف نيز، دربارة 
وضعّيت حوزه و درس و بحثها و كيفّيت آموزش طاّلب نظراتي داشتند، چه 

مقصودي دارند؟
ما در حوزه، خّط قرمزهايي داريم كه به هيچ وجه نبايد از آنها گذشت و 
هوّيت حوزه، به همين خـّط قرمزها بستگي دارد. قطعًا هدف اصلي بزرگان و 
مسئوالن عالي رتبة حوزه از تشكيل اين مجموعه، اين حدود و خّط قرمزها 

را مشّخص مي كند.
اگر از بنده بپرسند كه هدف اصلي حوزه هاي علمّيه چيست و در زمان غيبت 
امام عصر)سالم اهلل عليه(  كبري، مراجع عظام و فقهاي بزرگ كه جانشيني 
را به عهده دارند و حوزه تشكيل داده اند و درس و بحث دارند، چه اهدافي 
و  شده  بحث  مكّرر  زمينه  اين  در  اينكه  با  دارند،  وظايفي  چه  يا  دنبال  را 
سخنراني هاي متعّدد و تحقيقات و كتابهاي زيادي نوشته شده، ولي به طور 
خالصه بايد عرض كنم كه وظيفة اصلي حوزه كه در گذشته هم مورد توّجه 

بوده، در درجة اّول، حفظ معارف و احكام الهي از تغيير و بدعت  است.
بعد از مسئلة مراقبت و حفاظت از اصل معارف و احكام و اخالق اسالمي، 
هدف حوزه هاي علمّيه، تبليـغ و ترويـج دين براي اجرا و عمل است؛ يعني 
تنها درس و بحـث و مشّخص كردن مثاًل  معناي توحيد و عدل و چگونگي 
كافي  علمي،  نظر  از  اسالمي  اخالق  گزاره هاي  بررسي  و  كتاب  و  حساب 
نيست. بعد از شناخت اعتقادات و سيرة ائّمة معصومين، بايد آنها ترويج شده 

و در بين مردم، پياده و اجرا گردد.

خيلي  انقلب  پيشبرد  در  جوان  طّلب  انقلب،  از  قبل 
نقش داشتند؛ اّما اين امر بعد از اين بود كه يک رهبر 
خود  براي  را  ديني  و  شرعي  اعتماِد  و  اطمينان  مورد 
انتخاب  كرد ند و تشتّت و اختلف نبود و هر جمعي براي 

خود، كسي را انتخاب  نکرده بود.

در بخش اّول، با وجود اختالف امكانات و فرصت ها، واقعًا حوزه ها كار 
كرده اند؛ در تمام مراحل مختلفي كه حوزه ها حيات علمي داشته اند، از زمان 
مرحوم شيخ طوسي و شيخ مفيد و عاّلمه حلّي تا زمان خود ما، مي بينيم كه 
حوزه ها، تكامل علمي خيلي خوبي داشته و در هر بخشي، چه در اعتقادات، 
چه در احكام كه همان فقه و اصول است، چه در اخالق و ديگر علوم الهي، 
مثل تفسير و حديث، خيلي كار كرده  اند و به خصوص در اين قرن اخير، با 

فراهم شدن وسايل و امكانات جديد، رشد زيادتري داشته اند.
گسترش اين علوم، خيلي قابل تقدير و توّجه است؛ رشته ها، تحقيقات، 
فقه  معارف،  اعتقادات،  بخشهاي  و  شده،  نوشته  مختلف  كتابهاي  و  بحثها 
و علوم وابسته به فقه كه به احكام و اخالق تعبير مي شود، تكامل خود را 
داشته است. اين وظيفة مراقبت از مرزهاي علمي و فكري خاندان عصمت و 

طهارت، اّولين هدف بود كه مسير تكامل آن، خيلي خوب حفظ شده است.
اّما حوزه هاي علمّيه در طول تاريخ خود در زمان غيبت كبري، در بخش 
را طي  زيادي  و نشيب  فراز  اين بخش،  و  داشته اند  بيشتري  دوم، درگيري 
وقت  قدرتهاي  با  هميشه  عمل،  و  اجرا  و  پياده كردن  در  حوزه ها  نموده اند. 
درگير بودند و كمتر زماني، توانايي حاكمّيت و پياده كردن احكام و حدود و 

اخالق الهي، در حّدي كه اسمش را بتوان حاكمّيت گذاشت، وجود داشت. 
شايد علماء در يكي  دو قرن اخير، در برخي از حكومتها، مثل دوران صفوّيه، 
مقداري ميدان بيشتري پيدا كردند و آن دولتها برخي از مسائل، مانند مسئلة 
طالق و نكاح و ارث را به فقهاء به عنوان حاكم شرع واگذار مي كردند؛ ولي  
اين امر به گونه اي نبود كه علماء كّل حاكمّيت را به دست بگيرند و بتوانند 

همة حدود الهي را پياده كنند.

اگر طّلب جوان در حوزه، يک تکيه تگاه شرعي كامل 
داشته باشند، طبيعي است كه حّق دخالت در همه چيز 

را دارند؛ چون دنبال آن رهبر حركت مي كنند.

تاريخي نشان مي دهد كه  نشيبهاي  فراز و  اين  بنابراين در بحث دوم، 
علماء درصدد بودند كه اين وظيفة مهّم را هم عمل كنند؛ ولي در حّد امكان 
عملي شد و خيلي جاها هم نمي توانستند اين كار را انجام دهند. در خيلي از 
موارد، به عـلّت وجود خشونتها، مراقبت مي كردند كه كلّّيت دين از بين نرود 
و شايد تفسير و تحليل صحيح اختالِف روشهاي علماي ما در سنوات مختلف 
و حّتي در بين فقهاي يك زمان- مثل زمان مرحوم مجلسي يا مرحوم شيخ 
بهايي تا زمان مرحوم حائري در دوران پهلوي و زمان امام- اين است كه هر 
يك در حّد امكان و توان خود، وظيفة دوم را انجام مي دادند و به عبارت ديگر، 

با توّجه به شرايط و استفاده از مقتضّيات زمان و مكان عمل مي كردند.
وقتي حاالت مرحوم سّيد رشتي، باني مسجد سّيد اصفهان را در زمان 
ناصرالدين شاه مي خوانيم، ايشان با وجود اينكه به دولتها احترام مي گذاشتند، 
ولي در مسائل حكومتي و شرعي نيز حّساسّيت داشتند؛ به عنوان مثال، در 
موردي بر كسي كه شراب خورده  بود، حّد جاري كردند؛ والي اصفهان كه به 
او ظّل  السلطان مي گفتند و پسر شاه بود، به سّيد رشتي پيغام داد كه من به 
پدرم، مي نويسم كه شما در كارهاي حكومتي دخالت كرده ايد! سّيد رشتي كه 
نفوذ زيادي داشت، جواب فرستاد كه من هم به شاه مي نويسم كه شما در 

كارهاي شرعي دخالت كرده ايد!
و  داشتند  كامل  سكوت  مرحله اي،  در  كه  بودند  هم  كساني  البّته 
نمي توانستند كاري انجام دهند؛ مـثاًل مي بينيم كه مرحوم آيت اهلل حائري، 
مؤّسس حـوزة علمّيه، در قم حضور داشتند و زن و بّچة  رضا شاه پهلوي، 
و  مي كند  اعتراض  بافقي يزدي  آيت اهلل  مرحوم  مي روند!  حـرم  به  سربرهنه 
رضاخان قلدر، شخصًا به قم مي آيد و به ايشان توهين مي كند و حّتي ايشان 

را مضروب مي كند؛ ولي مرحوم آيت اهلل حائري سكوت مي كنند.
نوشته شده،  قم  اخير  قرن  تاريخ  دربارة  كه  كتابهايي  در  داستان  اين 
اگر  كه  مي ديدند  ايشان  زيرا  چيست؟  آن  تحليل  سكوت؟!  چرا  آمده است. 
مقداري مقابلة بيشتري كنند، كّل حوزه از بين مي رود و اساس اسالم، ويران 
مي شود. همان طوري كه در صدر اسالم، اميرالمومنين)ع( مقداري از زمان را 
تحّمل  نمودند، به اين معنا نبود كه صد در صد حاكمّيت را قبول كردند؛ بلكه 
ايشان مي ديدند اگر بخواهند براي دفاع از حّق خودشان و گرفتن حاكمّيت، 
وارد عمل شوند، اساس اسالم از بين مي رود. اساس اسالم را بايد حفظ كرد 
و در شرايط مناسب، بايد شاخ و برگهاي آن را حفظ  نمود. فقهاي شيعه در 
در  دوم،  وظيفة  انجام  در  و  بودند  پاي بند  سيره  اين  به  كبري  غيبت  طول 
حّد امكان از شرايط زمان و مكان استفاده مي كردند. خوشبختانه الحمداهلل 
در حال حاضر، در شرايطي هستيم كه اسالم توانسته در يك نقطة زمين، 
حاكمّيت پيدا كند و مي بينيد كه همة دنيا هم در برابر اين حاكمّيت مقابله 

مي كنند و مي خواهند اين حاكمّيت را بشكنند.
بنابراين، تكامل يا تحّول، امري است كه بايد در حدود مرزهاي اصلي 
و  آورده ايم  دست  به  را  حكومت  اآلن  ما  چون  مثاًل  نمي توان گفت  باشد؛ 
مبسوط اليد شده ايم، شرايط دنيا ايجاب مي كند كه زنان آزاد باشند و مقداري 
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حاال اگر از بزرگان، سخن از تحّول و تغيير و تكامل مي شنويم، منظورشان 
اين نيست كه اهداف اصلي حوزه ها را فراموش كنيم؛ بلكه منظورشان اين 
ببينيم و دنياي  را هم  آينده  را سنجيده و وضعّيت  است كه شرايط موجود 
زمان خودمان را هم بررسي كنيم و اگر مي توانيم، از فرصت فعلي و امكانات 
كنار  بايد  و  ندارد  بحثها ضرورتي  از  خيلي  ببريم.  را  استفاده  بيشترين  كم، 
انتخاب كنيم.  نياز است را  از بحثها كه بيشتر مورد  گذاشته شود و آن دسته 
اصول  و  فقه  برداشتن  معناي  به  درسي،  كتب  اصالح  تعبير  اين  چنان چه 
نيست؛ بلكه معنايش اين است كه به قول مقام معّظم رهبري، اگر عبارتي 
در يك كتاب درسي، خيلي طلبه را معّطل مي كند و وقت مي گيرد را چرا با 
عبارت ساده تر نگوييم كه طلبه مطلب را زودتر بفهمد و بعد هم بتواند خودش 

دربارة آن نظر  دهد و هكذا.

بيانات مقام معّظم رهبري دربارة ضرورت  از  بعد  اّول:  خشت 
ارزيابي  و  انجام  شده   اقداماتي  و  فّعاليّت ها  چه  حوزه،  تّحول 

جناب عالي از آن فّعاليّتها چيست؟
ابتدا از رؤساي نهادهاي مهّمي كه در حوزه نقش دارند و عماًل در حوزه 
مؤثّرند، مانند مديرّيت جامعة الزهراء، مديرّيت جامعة املصطفي، مديرّيت 
جامعة  و  خواهران  حوزة  مديرّيت  برادران،  حوزة  مديرّيت  تبليغات،  دفتر 
مدّرسين، از هر شش رؤساي اين نهادها دعوت شد و اين موضوع مطرح  شد 
كه اگر كار مشتركي مي خواهد انجام شود، همة اين نهادها در تصميم گيري 

مؤثّر باشند.
بحث شد كه اين جمع در كارهاي اجرايي دخالت كنند يا فقط در كارهاي 
سياست گذاري و تصميم گيري نقش داشته باشند؛ در نهايت قرار شد كه اين 
همين  به  و  اجرايّيات،  در  نه  داشته باشند؛  تأثير  سياست گذاري ها  در  آقايان 
دليل هم در انتخاب نام خيلي بحث شد؛ ابتدا اسمش را ستاد گذاشتند؛ ولي 
باالخره نام شورا انتخاب شد؛ شوراي پيشبرد و ارتقاء حوزه. چون شورا، مفهوم 
تصميم گيري و سياست گذاري و برنامه ريزي دارد؛ ولي ستاد، مفهومي اجرايي 
دارد. شورا از اعضاي همين نهادهاي مؤثّر بالفعل در حوزه تأسيس شد و در 
جلسات بعد، به جهت اهّمّيت حوزة مشهد و اصفهان، از آنها هم براي شركت 

در شورا دعوت   شد.
اساس نامه اي براي شورا تنظيم و تصويب شد و به امضاي همه رسيد. در 
اساس نامه، دبيرخانه اي تعيين، و سپس مسئول دبيرخانه مشّخص شد. سه 
كميسيون اصلي در نظر گرفته شد تا در مواردي كه مي بايست مسائلي مورد 
بررسي قرار گيرد، اين سه كميسيون بحث  كنند و در صورت داشتن پيشنهاد، 
پيشنهادهاي خود را مطرح  كنند و خود به خود اين شوراي مركزي و اصلي، 
اين پيشنهادها را به تصويب برساند و هر كدام را براي اجرا، به قسمت مربوط 
به خود ابالغ كند و اگر مواردي هم الزم است، به شوراي عالي ابالغ شود و 

از شوراي عالي بخواهند براي تصويب و اجرايش اقدام  كند.

به نظر من در بين مراجع عظام، مقام معّظم رهبري، 
در  و  هستند  دلسوزترين  و  روز  مسائل  به  آگاه تر 
ارشاداتشان، هيچ وقت ضعف و سستي ديده نمي شود. 
شناخت ايشان به اوضاع جهان و دوست و دشمن، در 

درجة بااليي است.

اآلن اين كميسيون ها، كار خود را شروع  كرده اند و بسيار فّعال هم هستند 
و اّولين كار اينها، شناسايي نقاط قّوت و ضعف موجود در حوزه است و دربارة     
راهكارهاي برخورد با نقاط ضعف و بهره گيري از نقاط قّوت را ارائه و بحث  
 كرده اند. اين پيشنهادها براي تصويب نهايي به شوراي اصلي منتقل  مي شود 
و به مرحلة اجراء مي رسد، و تصّور مي كنيم براي در سال تحصيلي، حّداقّل 

تعدادي از اين مصّوبات به اجرا برسد.

حجاب را ُسست بگيريم و حدود و قصاص را اجرا نكنيم. چنانكه در اّول 
پيروزي انقالب اسالمي، بعضي آقايان همين حرفها را مي گفتند و امام هم 
با آنها سخت برخورد كردند و  فرمودند:» اگر امروز نتوانيم حدود الهي را اجرا 

كنيم، پس ِكي مي توانيم؟!«
اين گونه نيست كه ما وقتي سخن از تحّول به ميان مي آوريم، هر كار 
دل خواه خود را انجام دهيم و همه چيز را به  هم  بريزيم؛ نه خير، بايد هدف 
كند؛  كار  خود  اصلي  هدف  مسير  در  حوزه،  و  باشد  مشّخص  حوزه  اصلي 
نمي توان گفت بحثهاي فقهي به چه درد مي خورد و آنها را كنار بگذاريم، يا 

بحثهاي اصولي متوّرم شده و اصول را نيز بايستي كنار گذاشت و هكذا.
اين رو يه ها به هيچ وجه معني تحّول نيست. معني اجمالي مّد نظر رهبري 
و مراجع عظام، استفادة بيشتر از فرصت با رعايت شرايط زمان و مكان است؛ 
كه  حال  برد.  را  استفاده  بيشترين  بايد  امكان،  كمترين  از  ديگر،  عبارت  به 
مي خواهيم از كمترين امكان، بيشترين استفاده را ببريم، بايد بررسي نماييم  
كه آيا اين كتابها كافي است؟ آيا اين روشهاي درسي درست است؟ آيا اين 
همه تكرار يك مسئله در درس و بحثهاي حوزه درست است؟ يا بايد تجديد 

نظري هم بشود؟!
چندي پيش، درس نامه هاي تابستاني را نگاه مي كردم؛ ديدم حدود 90 
همان  زيادي،  و  كم  هيچ  بدون  و  است  حوزه  عادي  فصول  همان  درصد، 
مطالب آموزش داده مي شد؛ طاّلب، تابستان اينجا مي مانند و درس و بحث 

دارند؛ ولي هيچ چيزي اضافه نمي شود!

معّظم  مقام  فعلي،  شرايط  در  حوزه  جوان  نسل  اگر 
باشند كه  معتقد  و  قبول داشته  را صد در صد  رهبري 
ايشان، َصرف نظر از رهبري در حکومت، يکي از مراجع 
عظام تقليد هستند و خدماتشان در حوزه و ادارة آن، 
قطعاً  نيست،  كمتر  نباشد،  مراجع  ديگر  از  بيشتر  اگر 

بهترين نقش را مي توانند ايفا كنند.

كنند؛  بحث  را  نياز  مورد  و  روز  مسائل  از  بسياري  بايد  طاّلب  امروزه 
مثاًل اگر از همين استاد و شاگرد بپرسيم دارالحرب و داراإلسالم كجاست، 
آيا مي توانند احكام دارالحرب و داراإلسالم را مشّخص  كرده و بگويند كجا 
خودتان  حجرة  و  حوزه  در  شما  اينكه  است؟  داراإلسالم  كجا  و  دارالكفر 
نشسته ايد و مي گوييد جايي كه در رأس آن وليّ فقيه باشد، داراإلسالم است 
و مابقي دارالكفر است و احكام آن دو را همين گونه بايد بر كشورها اجرا كرد، 
مي دانيد چه لوازم و مالزماتي دارد و چه مشكالتي ايجاد مي كند و برخورد 
آيا فقط مي گوييد ما نوكر روايت و  شديدي عليه اسالم به وجود مي آورد؟ 

ظاهر الفاظ هستيم؟!
يا بايد تحقيق بيشتري كرد؟ حرب به معني جنگ است و جنگ در اينجا، 
ظهـور در جنگ مسلّحانة مستقيم دارد؛ نه هر كه اسالم را قبول ندارد- گرچه 
كاري به اسالم هم ندارد- محارب حساب شود. بله، اگر با اسالم مقابله كند 
و درگيري با اسالم را شروع كرده و يك مقدار جلوتر هم بيايد، در برخي از 

موارد سازمان يافته، مي توان گفت محارب است.
مثاًل در جريان منافقين، امام فتوا دادند كه حّتي اگر كسي نشرّية آنها 
نشرّيه  فقط  اينكه  خاطر  به  نه  مي شود؛  حساب  محارب  توزيع  كند،  هم  را 
توزيع كرده؛ بلكه به خاطر اينكه سازمان او، محارب قطعي است. من خودم 
از امام در روزهاي اّول شنيدم كه شخصي در حضورشان گفت كه منافقين 
چنين و چنان هستند؛ ايشان فرمودند تا كاري نكرده اند، كاري نداشته باشيد؛ 
اّما روزي كه دست به سالح بردند و وارد عمل شدند، سازمان و شخصّيت 
حقوقي آنها، محارب به حساب مي آيد و طبعاً  حّتي بر آن كسي كه نشرّية 
و  دارالحرب  مسئلة  اين  مي كند!  محارب  مي كند، صدق  پخش  هم  را  آنها 

داراإلسالم، در درس و بحثهاي ما نيست. 
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در مواردي كه مربوط به كّل حوزة برادران و خواهران است، خود به خود راه 
اجرايي، شوراي عالي است. كميسيونهاي شوراي پيشبرد، موضوعاتي را كه 
شناسايي كرده اند، بحث مي كنند و سپس اين موضوعات، از شوراي پيشبرد 
به شوراي عالي ابالغ مي شود و شوراي عالي، بحث و تصويب مي كند و در 
نهايت براي اجرا، به حوزة برادران و خواهران ابالغ مي كند و هر كدام نيز بايد 

بر اساس ابالغ شوراي عالي عمل  كنند. مسير قانوني قضّيه، اين است.
ما اميدواريم از اين طريق، آن تحّوالت و اصالحاتي كه پيشنهاد مي شود 
يا درصدد اجرا بر مي آيد، هم مسير قانوني اش را طي كرده باشد و باالخره 
بر آن، توافق مراجع باشد-چون شوراي عالي را مراجع تاييد مي كنند- و هم 
كارشناسي شده  باشد و همچنين هر كدام فقط به بخش مربوط به خود ابالغ 
  شـود؛ چون بسياري از موارد است كه بايد طاّلب خارجي رعايت  كنند و به 
طاّلب ديگر مربوط نمي شود و يا مواردي را خواهران بايد رعايت  كنند كه 
ربطي به برادران ندارد و بر عكس. در مشروعّيت مصّوبات و ضمانت اجراييِ 

شرعي و قانوني آنها هم، بحثهاي خوبي شده و إن شاءاهلل اجرا خواهد شد.

بايد براي جـوان امروز، ارزش قائل شد و دانست كه 
آنها كـامًل موثّرند؛ منتها به شرط اينکه يک تکيه گاه 
او،  تا  كرده باشد  انتخاب  خود  براي  شرعي  مقبول 

تـکثّرات و اختلفات را كنترل  كند.

بعد از اينكه اين تغييرات در شوراي عالي پيش آمد، برخي پيشنهاد كردند 
كه شوراي پيشبرد ديگر الزم نيست؛ ولي به اتّفاق آراء تصويب شد كه اين 
شورا، جاي خود را دارد؛ زيرا شعاع آن، وسيع تر بوده و ربطي به شوراي عالي 
ندارد؛ البّته شوراي عالي مي تواند از كميسيونهاي شوراي پيشبرد استفاده كند؛ 
ولي هر كدام، جايگاه خود را دارند؛ بنابراين، حضور مسئول شوراي عالي در 
شوراي پيشبرد، كافي است تا مصّوبه اي كه مربوط به شوراي عالي است، به 

آنها ابالغ شود.
 

جريان  در  جوان  طّلب  نقش  از  مي توان  آيا  اّول:  خشت 
شکل گيري انقلب براي تحّول در حوزه نيز الگوگيري كرد؟

قبـل از انقالب، طاّلب جوان در پيشبرد انقالب خيلي نقش داشتند؛ اّما 
اين امر بعد از اين بود كه يك رهبر مورد اطمينان و اعتمادِ شرعي و ديني را 
براي خود انتخاب   كرد ند و بين آنها تشّتت و اختالف نبود و هر جمعي براي 
خود، كسي را انتخاب  نكرده بودند. طاّلب ضمن اينكه درس و بحث خودشان 
را داشتند، حرف امام را مي شنيدند و هر جا به شبهه مي افتادند، مي گفتند كه 
ببينيم نظر امام چيست؟ و اگر مي ديدند فالن آيت اهلل خيلي موافق نيست، 
را راضي  آيت اهلل  بود، آن  امام، موافق  اگر  و  دارد  امام چه نظري  مي ديدند 

 مي كردند.
يكي  جمعي،  هر  و  مي شدند  تقسيم  جوان  طاّلب  انقالب،  جريان  در 
بودند، متحّصن  نافذ  منازل حضراتي كه در حوزه  انتخـاب مي كرد و در  را 
برخي  در  فقيهي كه  آن  بر  و تحّصن ها،  اين پي گيري ها  و طـبعًا  مي شدند 
موارد موافق نبود، مثل آقايان گلپايگاني، شريعتمداري، روحاني و ... تاثيرگذار 
آنها  با  و  مي رفتند  مي شنيدند،  امام  از  را  مطلبي  جوان،  طاّلب  وقتي  بود. 
صحبت  مي كردند و بعضي از فضال را به منزل اين آقايان مي فرستادند؛ تاريخ 
انقالب، مملو از اين گونه مالقات هاست و اين ديدارها، در بحرانهاي انقالب 

بسيار كارساز بود.
بنابراين اگر طاّلب جوان در حوزه، يك تكيه تگاه شرعي كامل داشته باشند، 
رهبر  آن  دنبال  چون  دارند؛  را  چيز  همه  در  دخالت  حّق  كه  است  طبيعي 
حـركت مي كنند؛ اّما اگر ما يك رهبر مّتفقٌ عليه و مورد قبول نداشته باشيم 
و طاّلب جوان گروه گروه شوند و هر گروه را يك نفر رهبري كند، اين امر 
بر عكس نتيجه خواهد داد؛ يعني نتيجة آن، اختالف در قدرت ها و نيروهاي 

علمي حوزوي است و چند دستگي ايجاد مي شود؛ گروهي به سمت حكومت 
نفوذ  براي  انتخاب مي كنند و زمينه  را  انزوا و بي  تفاوتي  مي روند و گروهي 
دشمن فراهم مي شود و موجب تضعيف قوا مي گردد؛ اّما اگر طاّلب جوان يك 
تكيه گاه مّتفقٌ عليه داشته باشند، نقشي اساسي و به تعبير مقام معّظم رهبري، 

سهم بسزايي در پيشبرد كارها و اهداف خواهند  داشت.
اگر نسل جوان حوزه در شرايط فعلي، مقام معّظم رهبري را صد در صد 
قبول داشته و معتقد باشند كه ايشان، َصرف نظر از رهبري در حكومت، يكي 
از مراجع عظام تقليد هستند و خدماتشان در حوزه و ادارة آن، اگر بيشتر از 
ديگر مراجع نباشد، كمتر نيست و در موارد اختالف   نظر، تكيه گاه خود را مقام 
رهبري قرار دهند و رهبري ايشان را بپذيرند و ارشادات ايشان را عمل  كنند، 

قطعـًا بهترين نقش را مي توانند ايفا كنند.
 مثاًل اگر فالن مرجع يا مدّرس حوزه كه ما هم به ايشان عالقه داريم، 
سكوت مي كند و يا خداي ناكرده در يك جلسة محرمانه، يك  جور مخالفت 
نشان مي دهد، نبايد آن مخالفت بتواند نيروهاي داخل حوزه را پراكنده  كند. 
شايد شخصي، ديد رهبري را در مسائل سياسي و اجتماعي نداشته باشد؛ اّما 
انتشار مخالفت او در ميان طلبه ها، موجب تفكيك جوانان و دسته بندي آنان 
مي شود. اين نوع كار، هيچ وقت به ثمر نمي رسد و نتيجة معكوس مي دهد؛ به 
خصوص در اين دنياي فعلي و با اين همه امكانات ارتباطي و وسايل جمعي 
براي نشر خبر و با اين همه دوست و دشمن كه در دل هم فرو رفته اند و هر 
كدام، به فكر خود هستند. چنين شرايطي، خيلي حّساس تر از گذشته است و 

بايد با مراقبت تر بيشتر عمل  كرد.
نسل جوان، بيشترين نقش را دارند و بايد يك تكيه گاه شرعي و معقول و 
قابل قبول بين علماي بزرگ حوزه را انتخاب و از او تبعّيت كنند. به نظر من 
در بين مراجع عظام، مقام رهبري، آگاه تر به مسائل روز و دلسوزترين هستند 
و در ارشاداتشان، هيچ وقت ضعف و سستي ديده نمي شود و خالصه دين خدا 
را ترويج مي كنند و شناخت ايشان به اوضاع جهان و دوست و دشمن، در 
درجة بااليي است؛ البّته بعضي از آقايان مراجع، به روزتر از بقّيه اند و به مسائل 
روز آشناترند و مسائل را به خوبي مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند و غالباً 
موضع گيري هاي آنها، هماهنگ با موضع گيريهاي رهبري است و با ايشان، 
ديدار و مالقات هم دارند. خودِ اين، خيلي ارزش دارد و خيلي فرق مي كند با 

كسي كه به اين مسائل، توّجه يا عنايتي ندارد.

ما در حوزه، خّط قرمزهايي داريم كه به هيچ وجه نبايد 
قرمزها  خّط  همين  به  حوزه،  هويّت  و  گذشت  آنها  از 

بستگي دارد.

من آن طرف قضّيه را هم بگويم؛ اگر در اين 30 مدرسة قم كه همه 
تحت  برنامه هستند و درس و بحث يكسان دارند، يك دفعه كسي از جايي 
بيايد و هيچ كسي را هم قبول نداشته باشد و هر چه دلش مي خواهد بگويد، 
جوان  اصطالح  به  استدالالت  ظاهر  تاثير  تحت  هم  بي  تقصير  جوان  طلبة 
پسند او قرار مي گيرد و بعد هم ممكن است دست به يك كار اجرايي بزند و 
بعد هم ممكن است تظاهراتي راه بيندازد كه اين تظاهرات هم، ابزاري براي 
دشمن  شود. چه كسي و از كجا بايد اينها را كنترل  كند؟ به نظر مي رسد كه 

بايد راه هاي صحيح و درستي را پيدا نمود.
نبايد قدرت و تـوان نسل جوان را فراموش كرد؛ مثاًل بنده يادم هست 
تبعيد  امام  و  داشتم  جوان همكاري  با طاّلب  و  بودم  جواني  سّن  در  وقتي 
و  عجيب  وضعّيت  و  بود  نظامي  حكومت  تقريبًا  قـم  شهر  روزي  بودند، 
ناراحت كننده اي در خيابان ها و سطح شهر برقرار بود؛ شخصي را سراغ من 
فرستادند كه بيا منزل فالني كه كارِت داريم. من به آن جا رفتم و ديدم تمام 
شخصّيتهاي درجه اّول و دوم حوزه حضور دارند؛ از آيت اهلل ميرزا هاشم آملي 
و آيت اهلل مرعشي تا آقـاي شريعتمداري بود و تقريبًا بيشتر علماي ردة دوم 
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هم حضور داشتند؛ مثاًل حاج مهدي حائري، فرزند مرحوم حائري بزرگ و استاد كفاية ما، و 
برخي ديگر از اساتيد بودند. اصاًل جا نبود. ديدم بحثشان اين است كه چطور بايد به آقاي 
خميني گفت كه شرايط اين  گونه است و چگونه اّطالع داد كه كنار بيايد؟! بايد نامه بنويسيم 

يا تلگراف كنيم يا تلفن بزنيم؟
آقايان به بنده گفتند كه چون طلبه هاي جوان، به حرف شما گوش مي كنند، موّظفيد 
منزل آقاي شريعتمداري و منزل آيت اهلل گلپايگاني برويد و با طلبه ها صحبت  كنيد و آنها را 
آرام  كنيد كه وضعّيت، خطرناک است و ُكشت  و  كشتار مي شود؛ البّته آنها در آن شرايط، حّق 

داشتند كه اين گونه ناراحت باشند و هر دو جا، طاّلب جمع شده بودند.
شريعتمداري  آقاي  منزل  من  گفتم:»  شريعتمداري  آقاي  خود  در حضور  همان جا  من 
نمي روم؛ ولي منزل آقاي گلپايگاني مي روم.« استاد من آقاي حائري گفتند:» چرا منزل آقاي 
شريعتمداري نمي رويد؟« گفتم:» چون ايشان از كلمة شاه مي ترسند؛ آقاي شريعتمداي با 
اينكه خود شاه و خانواده اش، حجاب را زير پا مي گذارند، اصاًل  مي ترسند اسمي از شاه ببرند 
تا چه برسد به اينكه اعتراضي  كنند؛ حجاب كه ديگر اختالفي نيست و همة فقها آن را واجب 
شرعي مي دانند!« البّته يك بار ديگر هم با ايشان بحث كرده بودم و اينجا خيلي صريح، حرفم 
را گفتم. آقاي حائري  گفتند:» حاال وقت اين حرفها نيست.« من گفتم:» آنجا نمي روم؛ ولي 

منزل آيت اهلل گلپايگاني مي روم.«
بعد ما منزل آيت اهلل گلپايگاني رفتيم. منزل ايشان ُپر از جمعّيت بود و من هم عكس 
آنچه از من  خواستند كه طلبه ها را آرام كنم، هر چه دلم مي خواست عليه حكومت گفتم و 
يقين هم داشتم كه اگر از آنجا بيرون بيايم، تبعيد يا زنداني مي شوم. مثل روز، برايم روشن 

بود و بعد هم توّسط ساواک دست گير شدم.

اين گونه نيست كه ما وقتي سخن از تحّول به ميان مي آوريم، هر 
كار دل خواه خود را انجام دهيم و همه چيز را به  هم  بريزيم؛ نه خير، 
بايد هدف اصلي حوزه مشّخص باشد و حوزه، در مسير هدف اصلي 

خود كار كند.

آيت اهلل گلپايگاني، مكّرر در بياناتشان، امام را تاييد مي كردند و چندين جلسه يادم مي آيد 
امام  ايشان  ديگر خدمتشان مي رفتيم،  آقايان  بعضي  با  و  آذري قمي  آيت اهلل  مرحوم  با  كه 
را تاييد مي كردند و مي گفتند: » نظر ايشان در اين مسائل، مقّدم است« و در يك جلسه 
گفتند: »آقاي شريعتمداري، غير از آقاي خميني است.« به گونه اي تعبير كردند كه نظر او 
را نمي توانم قبول  كنم و اعتنا نمي كردند. در آن شرايط، امام مورد قبول اكثر طاّلب جوان 

بود.
بنابراين بايد به جوان امروز ارزش قائل شد و دانست كه آنها كاماًل موثّرند؛ منتها به شرط 
اينكه يك تكيه گاه مقبول شرعي براي خود انتخاب كرده  باشند تا او، تكّثرات و اختالفات 

را كنترل  كند.

خشت اّول: شاخصه هاي اين تکيه گاه مقبول شرعي چيست؟ 
بحث كلّي، يك بحث است؛ ولي بحث مصداقي، مهمّ تر است. كلّّياتش را ائّمة معصومين 
روشن  كرده اند و گفته اند دنبال فقيهي برويد كه دنيا طلب نباشد و مخالف هوي و هوس 
باشد؛ يعني ِصرف علم و فقاهت، مالک نيست؛ آنچه مالک است، مالكاتي است كه ائّمه 
مشّخص كرده اند. اين، بحث كلّي است و در طول تاريخ هم تبيين شده  و البّته تشخيص 
اينكه در ميان فقهاي موجود، چه كسي اين عالئم را بيشتر دارد، به عهدة خود اشخاص 

است.
من يك وقت به مقام معّظم رهبري اصرار مي كردم كه شما چه بخواهيد و چه نخواهيد، 
اينكه شما فتوا داريد و مسائل را جواب مي دهيد، چرا اجازه نمي دهيد  با  مقلّديني داريد و 
من  مي كنند؛  كار  دارند  مراجع  بقّية  نيستم؛  موافق  »من  گفتند:  شود.  نوشته  رساله اي 
نمي خواهم« من گفتم: » اتّفاقًا مقصودم همين جمله است و به همين دليل است كه من 
خـود را موّظف مي دانم از شما حمايت كنم و لو اينكه شما بگوييد از من حمايت نكنيد.« 
به شما تكليف  بعد گفتند: »من اآلن  به ما فرموده اند.  ائّمه  گفتم همين مالكي است كه 

مي كنم كه دربارة من در تريبونهاي عمومي بحث نكنيد.«
ائّمه تكليف ما را روشن كرده اند. به مصداق هم كه مي رسيم، بايد برخوردها و اظهارات 

نگاره - 2

بسط پيچيدگي
درسيِ  كتابهاي  ثمرات  از  »يكي  گفتم: 
كه  اينست  دارند  متن مشكلي  كه  كنوني 
ذهن طلبه را دقيق و پيچيده مي كنند و از 

حالت بساطت خارج مي كنند.«
و  پيچيده  ذهنهاي  اين  اثر  »كاش  گفت: 
دقيق در امور حوزه هم ديده مي شد. آن قدر 
كه من ديده ام، نگرشها و برنامه ريزي ها در 

حوزه خيلي بسيط است.«
سّيدعلي احمدي
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و اقدامات شخص را ديد؛ يعني َصرف نظر از مباني فقهي، بايد اين موارد را 
هم ديـد. دو فقيه مي توانند دو استنباط كامـاًل متفاوت و دو فتواي مقابل هم 
داشته باشند كه براي خودشان و مقلّدينشان حّجت شرعي باشد؛ اّما به مسائل 
سياسي و حكومتي و اجرايي يك نظام كه مي رسيم، بايد نقطة تكيه گاه را در 

مصداق هم، با نشانه هايي كه ائّمه فرمودند انتخاب  كرد.
مثاًل فالن آقا كه پيغام مي دهد كه چرا آن جا رفتيد و خانة من نيامديد، 
معلوم است كه دنبال چيست؟! ائّمة ما فرموده اند كساني كه دنبال هوي و 
هوس و رياست هستند را شرعًا نبايد خيلي تقويت  و بزرگ  كرد. نبايد خالف 
دو،  هر  به  نسبت  بايد  كوچك  كرد.  را  ديگري  و  بزرگ  را  شخصي  شرع، 

جواب  دهيم.
خانة من، روبه روي خانة آقاي منتظري بود. آن زمان به خاطر مسئولّيت 
در قّوة قضائّيه، هر هفته شبهاي پنج شنبه و جمعه به خانه ام در قم مي آمدم.

در همان اّيام، جلسات جامعة مدّرسين با دبيري آيت اهلل فاضل )ره( و دوره اي 
با دبيري آيت اهلل مكارم برگزار مي شد و در ارتباط با مسئله اي در جلسة جامعة 

مدّرسين شركت  كردم كه يك عضو ساده بودم.
معركه  بيار  آتش   و  آمد  فالني  گفت  ايشان  بعداً  كه  پيش آمد  جرياني 
تا  ايشان و گفتم: »آقاي منتظري! من تصّور مي كردم  شد! من رفتم خانة 
اآلن اظهارات شما به خاطر حفظ شرع و دين و به خاطر كمك به اسالم 
و انقالب است و طبعًا بر خـود الزم مي دانستم كه همراهي داشته باشم؛ اّما 
اين اواخر، شّك كردم كه آيا واقعًا شما به خاطر خدا و دين و انقالب، اين 
يا چيزهاي ديگري هم منظورتان است؟« گفتند: »يعني  را مي زنيد  حرفها 
و  نداريد  غرضي  شما  اگر  مي آيم،  اينجا  هفته  هر  من  گفتم:»يعني  چي؟« 
در  كه  نمي گوييد  من  امثال  و  من  به  را  مطلبتان  چرا  نيست،  خالفي  نظر 
ارتباط قانوني و هم  اّول و دوم و سوم مملكت، هم  طول هفته با شخص 
ارتباط عاطفي داريم، مطلبتان را رسانده و پاسخ آنها را بياوريم؛ اين سر و 
مي تواند  مفهومي  چه  كردن ها،  تحريك  و  نظام  عليه  درست كردن ها  صدا 

داشته باشد؟ من نمي فهمم قصدتان چيست؟«
حّتي چهار نفر از دوستان را ذكر كردم و گفتم اگر من را هم قبول نداريد، 
به آنها بگوييد. چرا شما بدون اينكه مطلب را به ما كه با مقامات ارتباط داريم 

بگوييد، عليه مقامات وارد بحث مي شويد.

خميني  آقاي   اصاًل  نظرم  به  گفتند:»  يك دفعه  راحت  خيلي  ايشان 
آقاي  با  كه  كرد  اشتباه  امام-  نگفتند  و  كردند  تعبير   -همين طور 
سبب  اين  و  شكست  را  روحانّيت  مرز  و  كرد  برخورد  شريعتمداري 
شد كه آقايان با من هم برخورد مي كنند و اين جور برخوردها را به 
يعني  گفتم  ناراحت شدم.  و  جا خوردم  خيلي  من  مي آورند.«  وجود 
مسلمان  خلق  جريان  در  شريعتمداري  آقاي  با  امام  مي گوييد  شما 
اشتباه كرد؟ جريان خلق مسلمان، برابر نظام ايستاده بود و اگر كنترل 
نمي شد، نظام را از بين مي برد. جريان خلق مسلمان كه ساده نيست. 
گفتند:» من يقين و عقيده دارم كه آقاي خميني اشتباه كرده است و 
اآلن آقايان هم به دليل اشتباه او، اين اشتباه را مرتكب مي شوند.« 
حرف  گفتم  شدم.  عصباني  من  و  شد  ُتند  ما  گفت وگـوي  آرام آرام 
شما، فقط همين است. از اين به بعد، واقـعًا نمي توانم قبول كنم كه 

قصدتان، قصد الهي است. 

از  پُر  ايشان  منزل  رفتيم.  گلپايگاني  آيت اهلل  منزل  ما 
من  خواستند  از  آنچه  عکس  هم  من  و  بود  جمعيّت 
عليه  مي خواست  دلم  چه  هر  كنم،  آرام  را  طلبه ها  تا 
حکومت گفتم و يقين هم داشتم كه اگر از آنجا بيرون 
بيايم، تبعيد يا زنداني مي شوم. بعد هم توّسط ساواک 

دست گير شدم. 

من زماني كه در اصفهان طلبة كوچكي بودم، به جلسات آقاي منتظري 
 و آشيخ نعمت اهلل نجف آبادي، نويسندة آن كتاب مي رفتم. يك بار گفتم كه 
بوديم  طلبه هم  چند  و  نمي آيم  باشد،  نعمت اهلل  آشيخ  كه  جلسه اي  در  من 
ائّمة  كه حسابي مقاومت كرديم و جلسه را به هم زديم. مي خواهم بگويم 
اين مالكات، خيلي  و  را روشن كرده اند  ما  تكليف  معصومين)عليهم السالم(، 

مي تواند ما را كمك كند.
امروز بايد نسل جوان را با زبان دوستي و محّبت و عاطفه متوّجه   كرد كه 
غير خانة اهل  بيت، هيچ جا، جاي تمّسك نيست و از ائّمة معصومين بايد راه 
زندگي را ياد گرفت. آنها گفته اند كه در زمان غيبت با چه كسي رفت  و آمد 
داشته باشيد. حاال چرا ما به آن عالئم توّجه نمي كنيم؟ اگر ما به آن عالئم 
يك مقدار بيشتر توّجه كنيم، راحت مي فهميم كه چه كسي 100 درصد و چه 
كسي 50 درصدِ آن ويژگي ها را دارد و به هر يك، به اندازة خودش احترام 
 مي كنيم. نبايد نسل جوان را رها كرد تا مورد اصطياِد ديگران قرار بگيرند. 

اين كلمة اصطياد را من به خصوص به كار مي برم.
اميدواريم إن شاء اهلل طاّلب جوان در حّد خود و ما هم با ارشادات ائّمه و 
بيانات مراجع، بتوانيم تحّول را در مسير معقول و منطقي خود پيش  ببريم كه 

مرضي خدا و رسول باشد.
اين كلمة خشت اّول به چه معناست؟ آيا فكر مي كنيد نام خوبي براي 

نشرّيه انتخاب شده است؟

خشت اّول: خشت اّول براي طلبه هاي جواني  است كه نگران 
آينده اند تا مبادا خشت اّوِل طلبگي  آنها، كج گذاشته شود.

هر كسي عنوان مجلّه را ببيند، آن شعر معروف برايش زنده مي شود؛ گويا 
خشتي كج گذاشته  شده است!

برنامه ريزان  كه  هستيم  خشت هايي  نگران  ما  اّول:  خشت 
مي گذارند. مي خواهيم نگراني نسل جوان را برسانيم.

بزرگان  و  جوان  طّلب  سؤاالت  بين  واسطه گري  دنبال  ما  به 
هستيم.

إن شاءاهلل خشت ها كج گذاشته نشود و شما هم در حّد خودتان و ما هم 
در حّد توان خودمان سعي كنيم.
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علي ربّاني گلپايگاني، متولّد 1334.
وي مّدت 25 سال است كه به تحصيل، تحقيق و تدريس علوم حوزوي 
اشتغال دارد. فّعالّيتهاي علمي ايشان، بيشتر در زمينة منطق، فلسفه و 

كالم  است.
ميرزامحسن  ستوده،  آيات  حضرات  ايشان،  سطح  دروس  اساتيد 
اميني  حسن زاده آملي،  گرامي،  انصاري شيرازي،  مظاهري،  دوزدوزاني، 
ميرزا  آيات   از محضر حضرات  اصول،  و  فقه  در دروس خارج  و  بودند 

جواد تبريزي، فاضل لنكراني، جعفر سبحاني و ... استفاده نمودند.
سوابق اجرايي ايشان، عضوّيت در شوراي مدارک علمي حوزه، عضوّيت 
در كميتة فلسفه و كالم حوزه، رياست كميتة كالم دايرة املعارف علوم 
عقلي مؤّسسة امام خميني)ره(، مديرّيت علمي دانش نامة كالم اسالمي 
از  نيابت  به  امام صادق)ع( و نظارت بر مركز تخّصصي كالم  مؤّسسة 

حضرت آيت اهلل سبحاني است.
عربي  و  فارسي  زبان  به  متعّددي  كتب  و  مقاالت  داراي  ربّاني  استاد 
هستند؛ كتابهاي مناهج االستدالل، ما هو علم الكالم، الكالم المقارن، 
القواعد الکالمّية، إيضاح احلکمة، جبر و اختيار، ُحسن و قبح عقلي، 
مباني  نقد  دين،  فهم  منطق  و  هرمنوتيك  جديد،  كالم  بر  درآمدي 

سكوالريزم، فطرت و دين، و كالم تطبيقي از جمله آثار ايشان است.

مديريّت حوزه 
بايد استعدادها 

و قابليّت هاى 
طلب جوان را 

ببيند
بررسى راهکارهاي ايفاي 

نقش طّلب جوان در مجموعة 
تحّوالت حوزه

در گفت وگو با حّجت االسلم و المسلمين 
علي ربّانى گلپايگانى
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خود  سخنراني هاي  در  بارها  رهبري  معّظم  مقام  اّول:  خشت 
ضمن تأكيد بر سهم زياد طّلب جوان در مجموعه تحّوالت حوزه، 

به تأّمل و تفّکر بيشتر دربارة نقش آنها توصيه كرده اند.
با توّجه به اين مطلب، به نظر جناب عالي سهم طلب جوان در 

اصلح حوزه چيست؟
براي طاّلب جوان در تحّول حوزه در نظر گرفت،  سهمي كه مي توان 
هم گسترده و هم متنّوع است. مقام معّظم رهبري هم تأكيد داشتند كه اگر 
قشر طاّلب جوان، در ادارة حوزه به معناي وسيع كلمه- نه در امور اداري و 
اجرايي- مشاركتي بالفعل داشته و به انديشه هاي آنها توّجه شده و صاحب 

تأثير و نفوذ باشند، در تحّول حوزه گامهاي مهّمي مي توان  برداشت.

بهترين چيزي كه مي تواند براي فردي كه وارد حوزه 
 شده راه گشا باشد و به عنوان يک تابلوي عملي، مقابل 
تحليل  را  مسائل  خود  ذهنِ  در  فقط  تا  دهد  قرار  خود 

نکند، شخصيّت هاي موّفق  حوزه اند.

حّتي اگر اآلن، بالفعل هم نتوان طاّلب جوان را نيروهاي مؤثّري به شمار 
آورد، يقينًا به شكل بالقّوه، براي آينده سهم و نقش بسيار مهّمي دارند. براي 
مّد نظر قراردادن اين نقش، بايد از حاال برنامه ريزي و مطالعه كرد. سرنوشت 
تحّولي هم  اگر  رقم خواهد خورد؛ پس  با همين طاّلب جوان  آيندة حوزه، 
مالحظه اي  قابل  جمعّيت  كه  را  قشر  اين  بايستي  يقينًا  انجام گيرد،  بناست 
هم دارند، مورد توّجه قرار داد. شايد آنها اآلن بالفعل براي برنامه ريزي آيندة 
كشور در مراكز تصميم گير كشور نباشند تا انديشه و فكر و تخّصص آنها به 
آينده، همين ها وارد  بايد دانست كه در  طور مستقيم دخالت داده شود؛ ولي 
عرصه خواهند شد. مديرّيت حوزه، بايد اين استعدادها و قابلّيت هاي طاّلب 

جوان را ببيند و تحّول را به گونه اي مديرّيت كند كه اينها شكوفا شوند.
عالوه بر اين نگاه، يعني سهم قابلّيتهاي طاّلب جوان و تأثير بالقّوه به 
لحاظ آينده، اگر از نظر سّني، طاّلب جوان را فقط طاّلب سطح ندانسته و 
تعريف خود را توسعه  داده و طاّلب يك دوره درس خارج ديده را هم در نظر 
بگيريم، در اين طيف وسيعِ طاّلب جوان، فضال و صاحبان آثار و انديشه ها 
هم هستند؛ يعني ِصرفـًا آنها به عنوان نيروهاي بالقّوه و استعدادهاي مهّم 
مطرح نيستند؛ بلكه عالوه بر آنها، عناصر بالفعِل مؤثّري وجود دارند كه بايد 

آنها را هم در برنامه ريزي ها و اداره كردن تحّول حوزه دخالت  داد.

و  رشد  داشتن  با  مي توانند  جوان  طّلب  چگونه  اّول:  خشت 
تاثيرگذار  هم  حوزه  پيشبرد  و  تحّول  در  عمًل  مطلوب،  پيشرفت 

باشند؟
غالبًاً كساني كه كار علمي و فرهنگي در عرصة معارف ديني را انتخاب 
مي كنند كه ما اصطالحـًا به آن طلبگي مي گوييم، بر اساس يك عشق و 
انسانهايي  آنها مي خواهند  اين عرصه مي شوند.  وارد  آرماني و قدسي،  نگاه 
را  َقْوَمُهْم«  »لُِيْنِذُروا  سپس  و  ِفي الِديِن«  ُهوا  »لَِيَتَفقَّ رسالت  ابتدا  كه  باشند 
انجام  دهند. اين كاِر تبليغي، فرهنگي و رهبرِي فكري و معنوي جامعه، كار 

پيامبران است.
اگر نگاه و آرمان ما اين است، طبعًا بايستي اّواًل هّمت و عزم و تالش ما 
مضاعف باشد و ثانيًا با نظم و برنامه كار كنيم. بهترين چيزي كه مي تواند براي 
فردي كه وارد حوزه  شده، راه گشا باشد و به عنوان يك تابلوي عملي، مقابل 
خود قرار دهد تا فقط در ذهن خود مسائل را تحليل نكند، شخصّيتهاي موّفق  
حوزه اند. وقتي ما به زندگي امثال استاد شهيد مطّهري)ره( نگاه مي كنيم، آنها 
سراسر شور و عشق و تالش و نظم بودند؛ در همة لحظات، سعي مي كردند 

مشغول كارِ فكري و علمي باشند. اآلن هم، افراد موّفق حوزه، همين طورند؛ 
مثاًل بنده چون سالها در خدمت استادمان آيت اهلل سبحاني هستم، از نزديك 
ايشان را مي شناسم. ايشان با اينكه حدود هشتاد سال دارند، ولي قبل از اذان 
صبح مشغول به عبادت مي شوند و تا حدود ساعت 2 بعد از ظهر، كار فكري 
و مطالعه مي كنند. اگر شما با ايشان برخورد  كنيد، در ايشان احساس پيري 
و ضعف نمي كنيد. چگونه انسان مي تواند هميشه با نشاط باشد؟ ركن اصلي 

قضّيه، عشق به هدف و نگاه قدسي به اين كار، و ديگري، نظم است.
زماني بنده توفيق يافتم كه به جبهه روم. در آن زمان، يك كار تحقيقي 
بحث  مي كردم؛  مطالعه  همان جا  در  كه  مي دادم  انجام  استـاد  خدمت  هم 
ُحسن و قبح عقلي بود كه بعداً همانها، چاپ شد. وقتي خدمت ايشان رسيدم 
و يادداشت ها را دادم، ايشان با يك شوخي، به ما انگيزه دادند. فرمودند هر 

كس ببيند، مي گويد اگر شاگرد اين است، ديگر استاد چيست؟!
بنده معتقدم، وقتي مسير و هدف، درست باشد و تالش و نظم هم باشد، 
اين وسيله به هدف مي رسد. اصاًل دغدغة اينكه چه مي شود را نبايد داشت. 
همان فرمايش امام)رض( كه مي فرمود ما بايد به وظيفه عمل  كنيم؛ نتيجه 

هر چه مي خواهد بشود.

فرموديد،  ارائه  تحّول  براي  شما  كه  رويکردي  اّول:  خشت 
يک رويکرد فردي است. فرموديد كه طلبه ها، وقت خود را مغتنم 
با  حوزه اي  تا  كنند  طي  را  مسير  اين  نظم،  و  تلش  با  و  شمرده 
نيروهاي پُر توان داشته باشيم؛ ولي جداي از اين مسير شخصي، 
آيا طّلب در اين نهاد و ساختاري كه مي تواند مسير آنها را ُكند يا 
تسريع كند، وظيفه اي دارند يا نه؟ بايستي به آن فکر كنند و كاري 

انجام  دهند يا نه؟
در حّد توان، بايد بين دو مسئله جمع  كرد. به نظرم، مي توان خودِ اين 
كار را مصداقي از آية »تَعاَونُوا َعلَي البِرِّ َو الَتْقَوي« دانست. در مجموع، پاسخ 
بنده مثبت است؛ منتها به صورت مشروط؛ يعني فّعالّيتهاي طلبه، به گونه اي 
نباشد كه خداي نكرده، استعدادها و توانمنديهاي او در راستاي رشد شخصّيت 

علمي اش، آسيب ببيند.

طلبة مطلوب، طلبه اي كه نسبت به رخ دادهاي پيراموني 
و  نظرها  و  تحليلها  و  ايده ها  و  است  حّساس  خود، 
بي تفاوت  نمي خواهد  دارد؛  مطالبه هايي  و  پيشنهادات 
كار علمي اش هم  و  و بحث  نمي خواهد درس  و  باشد 
بهتر شود،  آينده  همان  اينکه  براي  بلکه  ببيند؛  آسيب 

تلش مي كند.

يك وقت شما به گونه اي برنامه ريزي مي كنيد كه كمي سرعت حركت 
شكل  جاي  به  را  درسي  شما  است  ممكن  مثاًل  مي كند؛  پيدا  كاهش  شما 
مطلوبِ يك  ساله، در دو سال بگذرانيد؛ اين هزينه از زمان براي خدمت، قابل 
توجيه است؛ زيرا از كار علمي و تحقيقي و تحصيلي، انفصال حاصل نشده  
است؛ ولي حيف است كه طلبه اي با استعداد، بخواهد منحصراً همة وقت و 
تالش خـود را به اين كـار اختصاص  دهد و معمواًل طاّلب با استعداد هم، 
انديشه و نظرّيه پردازي، ذهنِ  اين مسائل مي انديشند و در حوزة فكر و  به 

نّقاد و نكته بين دارند.
سه حالت را مي توان براي اين امر، تصّور كرد: حالت اّول اينكه فرد تمام 
وقت خود را براي كارهاي علمي بگذارد و نه پيشنهادي بدهد و نه در جمعي 
بحثها،  اين  به  نسبت  و  كند  شركت   مي شود،  تشكيل  جهت  اين  براي  كه 
بي تفاوت باشد؛ فرض ديگر، نقطة مقابل آن است و اينكه شخص، تمام وقت 
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و فرصت خود را براي اين كار گذاشته و مجالي براي درس خواندنِ مطلوب 
نداشته باشد و فقط درس را حفظ  كند تا نمره  اي بگيرد.

دقيق  و  خوب  را  درسش  اينكه  است؛  دو  اين  وسط  حّد  ديگر،  فرض 
بخواند؛ منتها به جاي اينكه دو درس داشته باشد، يك درس بخواند و واقعاً از 
عهدة همين يك درس هم خوب بر  آيد و كيفّيت را با كّمّيت جبران  كند. فرد 
اّول، در ظرف سه سال مقطع را طي مي كند و اين، مقداري ُكندتر و در ظرف 
پنج  سال اين دوره را تمام  مي كند؛ اّما استوار و متين و دقيق، و با اخالص 
و نّيت قدسي، خدمت رساني مي كند؛ البّته اگر اين طور هم باشد، يعني با اين 

نّيت كار كند، بدون شّك خداوند متعال هم جبران مي كند.
طلبة مطلوب به نظر بنده، سومي است؛ يعني طلبة مطلوب، طلبه اي كه 
نسبت به رخ دادهاي پيراموني خود، حّساس است و ايده ها و تحليلها و نظرها 
نمي خواهد  و  باشد  بي تفاوت  نمي خواهد  دارد؛  مطالبه هايي  و  پيشنهادات  و 
درس و بحث و كار علمي اش هم آسيب ببيند؛ بلكه براي اينكه همان آينده 

بهتر شود، تالش مي كند.

خشت اّول: به نظر شما، شيوة مطالبة  طلبه اي كه به رخدادهاي 
پيراموني خود حّساس است و ايده ها و نظراتي دارد، چگونه بايد 

باشد؟
براي اينكه مطالبات آنها، موثّر واقع شود، راه كار مي خواهد؛ اگر به صورت 
برنامه ريزي كاركنيم، ديگران هم مي توانند سهيم  با مديرّيت و  و  نظام مند 
شوند. براي عملّياتي كردن كار و مطرح كردن اين مطالبات و دغدغه ها و 
سؤال  راستاي  در  نكته  چند  به  اجماالً  بنده  منطقي،  به صورت  خـواسته ها 

شما مي پردازم:

بايد معقول و شدني باشد؛ يعني خيلي آرماني  مطالبه 
و ذهني نبوده و با در نظر گرفتن واقعيّتها و امکانات و 

توانمندي ها باشد.

ابتدا بايد مشّخص شود كه چه شاخصه هايي براي يك خواسته يا مطالبة 
منطقي الزم است؟ اصـاًل يك مطالبة منطقي چيست؟ به نظرم، براي يك 
باشد؛  بايد روشن و شّفاف  اّوالً  است:  نياز  درخواست منطقي، چند شاخص 
ا گر طلبه اي دربارة برنامه ريزي آموزشي حوزه يا عرصة پژوهش، ايده  مثالً 
و اشكالي دارد، به صورت شّفاف اشكال خود را وارد كند؛ به عنوان مثال، 
طلبه اي كه از دانشگاه يا مقطع پيش دانشگاهي به حوزه آمده و دربارة آموزش 
مسائل اعتقادي در حوزه اشكال دارد، مطلب خود را واضح بيان  كند؛ بگويد 
اعتقادي كه شما  از فالن كتاب  را  اعتقادي  آقايان! ما در دانشگاه، مطالب 
براي ما گذاشته ايد، دقيق تر و با ادبّياتي زيباتر و روان تر خوانده ايم! يا مثاًل 
آنها مطالعاتي است؛  تدريس نمي خواهد؛  از كتاب شيعه در اسالم،  جاهايي 
آن  از  بخواند!  مي تواند  هم  دبيرستاني  يك  را  اطهار)ع(  ائّمة  زندگي  تاريخ 
بايد  نيست؛  دارد كه حاال وقتش  تحليل  به  نياز  آن هم،  از  طرف، جاهايي 
10 سال درس خواند تا بتوان آن حرفهاي عاّلمه را فهميد و تحليل كرد؛ يا 
مثاًل جاهايي از كتاب منطق استاد مطّهري، واقعًا ساده است و فقط تاريخ و 
گزارش است؛ از طرف ديگر، جاهايي هم، مثل بحث شبهات به قياس، براي 

منطق ابتدايي به درد نمي خورد.
گاهي جداي از اشكال به متن، به جايگاه يك درس اشكال دارد؛ مثاًل 
خود ما در گذشته كه منطق مي خوانديم، اين اشكال در ذهنمان بود و حاال 
هم معتقديم كه جايگاه منطق در نظام آموزشي حوزه اشتباه است؛ طلبه براي 
انسان نمي فهمد منطق  يك بار اين علم را مي خواند، آن هم در فصلي كه 

براي چيست؟ پرونده اش هم در همان مقّدمات بسته مي شود إلي  األبد!

خيلي  يعني  باشد؛  شدني  و  معقول  بايد  مطالبه  شّفافّيت،  اين  از  جداي 
آرماني و ذهني نبوده و با در نظر گرفتن واقعّيتها و امكانات و توانمندي ها 

باشد.
بايد مقبولّيت هم داشته باشد. ممكن است  اين دو مورد، مطالبه  از  غير 
بودن،  موّفق   براي  ولي  باشد؛  مشروع  و  موّجه  و  منطقي  و  زيبا  ايده اي، 
از اساتيد و صاحب نظران و بزرگان حوزه  هماهنگي و توافِق الاقّل بخشي 

را مي خواهد.
حال اگر مطالبه اي اين شاخصها را داشت، براي اجرايي و عملّياتي شدن 
آن، دو كار بايد  كرد: يكي در مقطع طاّلب مدارس و مراكز تخّصصيِ تحت 

برنامه، و ديگري هم در سطح طاّلب عمومي حوزه است.
در قسمت اّول، كار نبايد فقط بر دوش يك عّده بماند؛ بايستي عمومّيت 
داشته و ديگران هم در آن مشاركت  كنند. در هر كالسي، چه در مدارس و 
چه در مراكز تخّصصي، خود طاّلب افرادي را به عنوان نماينده انتخاب كنند 
و نمايندگانِ كالسهاي هر مدرسه، جلساتي داشته و نظرات خود و دوستان 
اين  نمايندگان  بعد، در ستاد كالن تري،  و در مرحلة  نمايند  بررسي  را  خود 

اجتماعات، نظرات خود را مطرح، بررسي، دسته بندي و اولوّيت بندي كنند.
پشتوانة  شدن،  منّقح  و  متعّدد  نقدهاي  با  حاصل،  مطالبات  نهايت،  در 
بلكه  نيست؛  محدود  نفر  چند  درخواست  ديگر  و  دارد  را  از طاّلب  عظيمي 
خواستة جمع كثيري از طاّلب است كه به صورت نظام مند، بررسي و پخته 

 شده است و يك ايدة خام نيست.
متقاضي   كه  طاّلب  نمايندگان  بين  ربطي  حلقة  يك  بعد،  به  اينجا  از 
مطالبات و دغدغه هاي طاّلب حوزه هستند، با متولّيان امور حوزه الزم است 
آنها منتقل و بعد  به  ايده ها  اين مطالبات و  تا به صورت منطقي و رسمي، 
به  باشند كه  از متولّيان  افراد معّيني  نياز است كه  هم پي گيري شود. واقعاً 
اين خواسته ها و به اين نمايندگان مشّخص مجموعة طاّلب، پاسخ گو باشند.

طاّلب جواني هم كه در فضاي عمومي حوزه هستند، طاّلب استانها و 
شهرستانها، غير از نمايندگاني كه دارند، در اين زمينه نيز نمايندگاني انتخاب  

كنند و با بدنة مديرّيت حوزه، ارتباط دوسويه اي برقرار نمايند.

مطالبه بايد مقبوليّت داشته باشد؛ ممکن است ايده اي، 
براي  ولي  باشد؛  مشروع  و  موّجه  و  منطقي  و  زيبا 
موّفق بودن، هماهنگي و توافقِ الاقّل بخشي از اساتيد و 

صاحب نظران و بزرگان حوزه را مي خواهد.

منتها براي برقراي اين ارتباط، مي طلبد كه مديران حوزه، مديران مراكز 
تخّصصي و مديران مدارس، نسبت به اين قضّيه نگاه مثبت داشته باشند و 
از آن طرف، خداي نكرده طوري نشود كه طاّلب ِصرفًا به عنوان يك كار 
اجرايي خود را درگير اين كار كنند؛ بلكه اوقات فراغت و مردة خود را به اين 

كارها اختصاص  دهند تا درسها و برنامه هاي اصليشان ضربه نخورد.
حوزه  ارتقاء  و  پيشبرد  نام  به  شورايي  اخيراً  مستحضريد  كه  همان طور 
تشكيل شده كه تلفيقي از جاهاي مختلف است و به نظر بنده، گام خوبي 
خوب  قدم،  اصل  ولي  داشته باشد؛  بيشتري  بسط  به  نياز  شايد  البّته  است؛ 

است.

خشت اّول: به عنوان يک دغدغه، ممکن است نظرات بعضي 
چگونه  باشد؛  بزرگان  و  مسئولين  بعضي  نظرات  مخالف  طّلب، 
طّلب مي توانند به صورت متعادل، هم حرفهاي خود را بيان كنند و 

هم جايگاه و نظرات بزرگان، محترم و محفوظ بماند؟
به  نانوشته  قانون  عنوان  به  سّنتي  حوزه،  نظام  در  قديم  از  خوشبختانه 
رسمّيت شناخته شده است؛ آن سّنت، داشتن روحّية نّقادي و اعتراض و اشكال 
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به استاد، در كنار احترام و تكريم و بزرگداشت اين شخصّيتهاست. شايد در 
دوره هاي جديد، مقداري اين مسئله كم رنگ شده باشد؛ ولي هر چه به گذشته 
بر مي گرديم، نمونه هاي اين مطلب را برجسته تر مي بينيم؛ هيچ  گاه نقدِ يك 
شاگرد كه هم به لحاظ علمي و هم به لحاظ سّني نسبت به استاد پايين تر 
آزادانديشي  همان  اين،  نبوده است.  تكريم  عدم  و  احترام  عدم  نشانة  بوده، 

است.
بعد خدمت  را تقرير كرده بود و  امام)ره(  شنيده ايد كه طلبه اي درسهاي 
ايشان برد و گفت:» آقا! نظرتان دربارة اين تقريرات چيست؟« امام فرمودند: 
» خوب است؛ ولي يك عيب دارد؛ عيبش اين است كه هيچ جا به من اشكال 
نكرده ايد!« يعني طوطي وار اين مطالبي كه من گفته ام را شما نقل كرده ايد، و 
حّتي شنيده ام كه فرمودند:» شما حّداقّل يك فتأّمل فيه يا چيزي در حاشيه 

مي نوشتيد!«
بايد همة شاگردان براي سؤال كردن،  مجلس درس، يعني مجلسي كه 
پيشنهاد دادن، اشكال و اعتراض آماده باشند و اين يكي از نقاط مثبت نظام 
آموزشي حوزه است. ده دوازده سال قبل كه آقاي سروش آن بحثِ قبض و 
بسط تئوريـك شريعت را مطرح  كرد، اشكال كرده بود كه نظام حوزه تقليدوار 
است و باز و آزادانديش نيست؛ اين مطلب، انصافًا خالف واقع است؛ اتّفاقاً 
مدل درس و بحث حوزه، آزاد است. مي گويند آقامصطفي)ره(، آقازادة امام در 
درس كه مي نشست، انگار نه او پدر و نه اين پسر است؛ محكم مي نشست 
و اگر ابهام و مسئله اي مي ديد، سريع اشكال مي كرد. در مسجد فاطمّيه كه 
ما خدمت آيت اهلل سبحاني، درس اصول مي رفتيم، واقعاً بعضي وقتها دعواي 
جّدي مي كرديم و بي پروا اشكاالت خود را بيان مي كرديم؛ ولي از آن طرف، 
كفشهاي استاد را هم جلوي پايش جفت مي كرديم. اصالً اساتيد در حوزه، 
طلبه و شاگردي كه بيشتر نقد مي كند را نسبت به كسي كه چيزي نمي گويد 

يا همه چيز را تأييد مي كند، بيشتر گرامي مي دارند.
بايد  دارد؛  شروطي  و  شرط  منتها  است؛  كمال  يك  خود  آزادانديشي، 

اخالقي باشد و نوع ادبّيات و رفتار و تعابير رعايت شود.

بزرگان حوزه، از مراجع تقليد تا اساتيد شاخص و صاحبان  نظر و  انديشه، 
اّما ساليق و عقايد، متفاوت  معموالً مي خواهند كارهاي مثبتي انجام شود؛ 
است؛ مثالً همين بحث متون، معرکة اآلراء است؛ بعضي مي گويند در دورة 
آموزشي، بايد كفايه را اصالً كنار گذاشت و كتاب ديگري تأليف  كرد؛ اينها 
اين ضمير  مرجع  كه  مي كنيم  بحث  ساعت  يك  مي كند؛  زايل  را  ما  وقت 
كجاست؟! ما كه عبارت نمي خواهيم بفهميم. ضمير به هر جا بر مي گردد، 
برگردد؛ عبـارت را جوري مي نويسم كه در همان لحظة اّول، مرجع ضمير را 
پيدا كنيم. ماّليي به اين نيست كه پيچيده بگوييم. از طرف ديگر، به بعضي  

تا بگويي بايد اين كتاب را عوض  كرد، مي گويند حوزه متالشي  شد!
آيت اهلل ستوده مي فرمود: »شخصي مرحوم صاحب كفايه را در خواب ديد. 
مرحوم آخوند فرمود من بر طاّلب و علماء خيلي مّنت دارم و خدمت شاياني 
كردم. آن فرد پرسيد چه كار كردي؟ گفت من اصولي كه بايد بيست سال 
بخوانند را خالصه كردم تا طلبه ها در 2 سال بخوانند. او هم گفت اتفاقًا شما 
هيچ كاري نكرديد؛ چون آدم بايد 20 سال بخواند تا بفهمد شما چه گفته ايد!« 

يعني باز، همان و همان!

حلقة ربطي بين نمايندگان طّلب كه متقاضي  مطالبات 
و دغدغه هاي طّلب هستند، با متولّيان امور حوزه الزم 
و  مطالبات  اين  رسمي،  و  منطقي  صورت  به  تا  است 

ايده ها، به آنها منتقل و بعد هم پي گيري شود.

به نظر بنده، نه اين درست است و نه آن؛ اگر متون، خيلي ساده باشد، 
عقبة تراث ما از دست مي رود. آنها همة كتابها را ساده ننوشته اند و اگر ما 
خيلي ساده تربيت شديم، ديگر قدرت فـهم آثار سنگين امثال شيخ الطائفه 
و سّيدمرتضي و شيخ انصاري و عاّلمه حلّي و محّقق حلّي)عليهم  الرحمة( 
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و بعضي علماي اهـل سّنت را نداريم؛ از طرف ديگر، اگر بخواهيم به همين 
كيفّيت كار كنيم، احساس مي شود وقت طاّلب ضايع مي شود؛ بنابراين، اين 
كار نياز به مديرّيت دارد و كار ساده اي هم نيست. انصافًا اينها، كارهاي بسيار 

سنگين و تخّصصي است.
بعضي از آسيبهاي كارهاي ما، شتاب زدگي و يك سويه نگري است؛ يعني 
جّوي ايجاد مي شود و يك دفعه جّو زده مي شويم؛ مثاًل آقا فرمود امسال، سال 
پيامبر اعظم است و ما هم براي اينكه از قافله عقب  نمانيم، چيزي مي نويسيم 
بايد  و  نمي خورد  درد  به  اين  و هستيم.  بوده  هم  ما  كه  مي دهيم  آماري  و 
حساب شده  باشد. در بحثهاي متن و برنامه ريزي نيز، آقايان يك وقت فقط 
به سراغ صاحب نظران دانشگاهي مي روند و خبري از صاحب نظران و اهل 
تجربه و تحقيق حوزوي نمي گيرند؛ گاهي هم بر عكس مي شود. اين كار بايد 

جمع بين دو امر شود و از تجربّيات و تخّصص يكديگر استفاده  كرد.

خشت اّول: در مباحث علمي، همواره اين سنّت در حوزه رواج 
نظري،  و  علمي  مباحث  در  انتقاد  از  حوزه  در  هيچ كس  و  داشته 
مورد  نّقاد،  افرادِ  اين گونه  حتّي  و  نمي كرده  بي احترامي  برداشت 
و مديريّتي  اجرايي  و  مباحث عملي  اّما در  واقع مي شدند؛  تکريم 

حوزه هم، آيا اين روحيّه وجود دارد؟!
افرادي  كه  شده  ديده  بروجردي  آيت اهلل  مرحوم  زمان  از 
بوده اند؛  و تحّول در حوزه  به فکر اصلحات  مثل شهيد مطّهري، 
مواجه  بعضي ها  توّسط  حتّي طرد شدن  و  بي مهري  با  احياناً  ولي 

مي شدند! نظر جناب عالي چيست؟
بله، بنده هم با اين فرمايش شما موافقم. به نظرم، بايد خيلي محتاطانه 
به  نظر،  با  عمل  عرصة  پيش ببريم.  را  طرحمان  و  نگاه كنيم  قضّيه  اين  به 
آثار  و  دارد  تبعات  عمل،  بحث  دارد.  تفاوتهايي  متعّدد،  ساليق  وجود  علّت 
وجود  شهرّيه  در  كه  نظامي  اين  مثاًل  مي شود؛  مترتّب  آن  بر  پيامدهايي  و 
دارد، يك كار و نظام عملي است؛ سليقه ها و دغدغه هاي مختلفي در مورد 
آن وجود دارد؛ عّده اي مي خواهند طاّلب جمع شوند و توزيع شهرّيه، حالت 
پراكنده نداشته باشد؛ ولي بعضي  راحت تر با اين مسئله كنار آمده  و مثبت تر به 

آن نگاه  كرده اند؛ بله، من هم فرمايش شما را تاييد مي كنم.

عنوان  به  سنّتي  حوزه،  نظام  در  قديم  از  خوشبختانه 
قانون نانوشته به رسميّت شناخته شده است؛ آن سنّت، 
داشتن روحيّة نّقادي و اعتراض و اِشکال به استاد، در 
كنار احترام و تکريم و بزرگداشت اين شخصيّتهاست.

بايد مواظب بود كه برچسب نخورد؛ برچسبهايي مثل دگرانديش و غيره 
را به انسان نزنند و اين، براي حيثّيت اجتماعيِ فرد خوب نيست. براي اينكه 
اين حالت پيش نيايد، چنانچه طبق آن روندي كه بحث كرديم، حركت  كنيم و 
از بُعد فردي به حالت جمعي درآييم و با نظارت اساتيد كاركنيم، اين مشكل 

به وجود نمي آيد.
بايستي در تصميم گيري ها، مراجع هم فراخوانده شوند و به آنها بي احترامي 
نشود. همين شوراي پيشبرد و ارتقاء حوزه كه از مركز مديرّيت و شوراي عالي 
و دفتر تبليغات و مركز مديرّيت خواهران و جامعة الزهراء و مديرّيت حوزة 
مشهد و حوزة اصفهان تشكيل شده، چه مانعي دارد كه از مراجع تقليد هم 
نمايندگاني درخواست كند تا نمايندگان خاّص آنها نيز در اين جمع يا الاقّل در 
كميسيونهاي آنها حضور داشته باشند و مراجع هم ايده هاي خود را از طريق 
نمايندگانشان ارائه دهند. اگر از شخصّيتهاي بزرگ دعوت كنيم و به انديشة 
آنها احترام گذاشته و بهاء دهيم، خود به خود، به لحاظ روحي با ما تفاهم 

مي كنند؛ اّما اگر از اّول، اصاًل آنها را ناديده بگيريم و گويي جايگاهي ندارند 
و براي ما مهّم نيستند، خود به خود اگر در خود آنها هم تاثير منفي نگذارد، 
اطرافياني هستند كه در آنها تاثير مي گذارد؛ بنابراين، اين كار مشكلي است؛ 
اّما چنانچه با احتياط و عقالنّيت و برنامه ريزي مديرّيت شود، اگر صد در صد 

هم حّل نشود، درصد توفيقش باالست.

رساندن  فعليّت  به  راهکارهاي  شما،  نظر  به  اّول:  خشت 
پتانسيلهاي بالقّوة طّلب براي تحّول در حوزه چيست؟

يك قسمت اين است كه خود طاّلب چه  كنند و چه رسالت و مسئولّيتي 
دارند كه به لحاظ فردي و جمعي به آن پرداختيم؛ ولي اينكه متولّيان امر براي 
استفاده از اين نيروها و سرمايه ها چه وظيفه اي دارند، نكاتي را بنده براي ارائة 

راهكاري عملّياتي، فهرست وار عرض مي كنم:
شوراي  يعني  امر،  متولّيان  توّسط  تحّول،  محورهاي  است  الزم  اّواًل 
آنها  است كه  كاري  اين  اولوّيت بندي شود.  و  معّين  ارتقاء حوزه،  و  پيشبرد 
دارند،  خود  كميسيونهاي  و  كميته ها  در  كه  نشستهايي  در  انجام دهند.  بايد 
محورهاي تحّول، مانند محورهاي آموزش، پژوهش، كتب درسي و معيشت 

را مشّخص و اولوّيت بندي كنند.

بايد مواظب بود كه برچسب نخورد؛ برچسبهايي مثل 
براي  اين،  و  نزنند  انسان  به  را  غيره  و  دگرانديش 

حيثيت اجتماعيِ  فرد خوب نيست.

ثانيًا محورهاي ياد شده و اولوّيت هاي آنها، از طريق نمايندگان طاّلب 
كه به شوراي پيشبرد و متولّيان امر معّرفي شده اند، در اختيار طاّلب قرارگيرد 
اين  بخواهند.  هم  را  آنها  نظرات  و  كرده  مشورت خواهي  هم  طاّلب  از  تا 
از طرف متولّيان  اقدام رسمي  با ارزش و مهّم است؛ يعني يك  كار، خيلي 
حوزه براي نظرخواهي و مشورت خواهي از بدنة اصلي حوزه صورت  گيرد. از 
طرف ديگر، اين شورا و متـولّيان امر با مراجع و شخصّيتهاي بزرگ حوزه 
هم، همين ارتباط را داشته باشند و از آنها، نمايندگاني درخواست  كنند؛ اصاًل 
اگر  است.  افكار  از  استفاده  و  تفاهم  براي  گام  اصلي ترين  احترام گذاشتن، 
ادارة  مجموعة  در  احساس   كنند  افراد  كه  مقدار  همين  نگويند،  هم  چيزي 

برنامه ها شركت  دارند، خيلي مهّم است.
ثالثًا نظرات و پيشنهادات، جمع آوري شده و در جلسات مشورتيِ نمايندگان 
بررسي شود و در نهايت، اين ديدگاه هاي طاّلب  به شوراي پيشبرد منعكس 

شود تا آنها در جريان قرار بگيرند.
طريق  از  و  تحصيل  دوران  طي  خواّص،  و  برجسته  استعدادهاي  رابعًا 
مديران  و  تخّصصي  مراكز  و  مدارس  در  پژوهش  و  آموزش  امِر  متولّيان 
مختلف،  مقاطع  در  كه  باشد  اهداف  جزء  بايد  مرحله،  اين  شوند.  شناسايي 

استعدادهاي ويژه براي آينده شناسايي شوند.

يک  فقط  اگر  يعني  باشد؛  بسته  نبايد  مديريّت، 
جابه جايي صورت بگيرد و 5 نفر قبلي بروند و جايشان 
كساني ديگر بيايند و تغيير و تحّول در مديريّت، فقط 

در همين حّد باشد، نتيجه نمي دهد.

استعدادها  اين  از  شورا،  همين  تخّصصي  كميسيونهاي  در  خامسًا 
استفاده كنند و از آنها دعوت كنند كه در جلساتي شركت كرده و نظرات خود را 
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بگويند و ديدگاه هاي آنها را مورد توّجه قرار دهند. اگر اين كار، مديرّيت شود، 
هم نقش طاّلب در تصميم گيري ها و هم احترام به شخصّيتهاي بزرگ حوزه، 

به صورت منطقي و معقول حفظ مي شود.
و سادسًا، از طاّلب جواني كه نظر و ايدة مثبت و راهگشايي ارائه  دادند، 
تشويق  كنند؛ و تشويق فقط با پول و سفر عمره و مشهد نيست؛ بلكه يكي 
از راه ها، مثاًل اين مي تواند باشد كه اعالم  كنند فالن روز در دارالشفاء، دربارة 
بيايند و حرفها  آنها هم دعوت شود كه  از  فالن موضوع جلسه اي داريم و 
و نظرات خود را ارائه و كنفرانس دهند. نبايد فقط سراغ افراد مشهور رفت. 
همين كار مي تواند در حوزه انقالب كند. اين كار، آرماني و ذهني نيست؛ بلكه 

مي تواند عملي شود. آيا واقعاً شدني نيست؟!
جوانب  از  بعضي  مي تواند  اّما  نيست؛  مانع  و  جامع  چند  هر  طرح،  اين 
مسئله را روشن  كند. اگر اين متولّيان و مسئولين با دو ضلع ديگر، يعني با 
مراجع و بزرگان و شخصّيتهاي موثّر، و با طاّلب جوان به عنوان بدنة اصلي 
حوزه، تعاملي درست برقرار كنند و اين سه ضلع، در كنار هم مديرّيت شود، 
يقين بدانيد كه بن بست ها و گره ها و مشكالت به حّداقّل كاهش پيدا مي كند. 
فرايند  اگر  ولي  نشود؛  انجام  سال  دو  يكي  ظرف  اينها،  همة  است  ممكن 

درست باشد، باألخره به سمت و سوي آن پيش مي رود.
ولي اگر ما اين راه ها را نرويم و به سراغ آنها نرفته و در نهايت از طاّلب 
يا حّداقّل اشكالي  را بشنود و  بيايند در جلسه اي، نظرّياتي  دعوت  كنيم كه 
 كنند و تنها يك پرسش و پاسخ باشد، اين جور نمي توان راه به جايي بُرد. بايد 

ديدگاه ها و استعدادها، شناسايي شوند و واقعاً اينها بيايند حرف بزنند.
اين نهضت نرم افزاري كه مقام معّظم رهبري فرمودند، در حيطة مديرّيت 
اگر  باشد؛ يعني  نبايد بسته  باشد. مديرّيت،  حوزه هم، يك نهضت مي تواند 
فقط يك جابه جايي صورت بگيرد و 5 نفر قبلي بروند و جايشان كساني ديگر 
بيايند و تغيير و تحّول در مديرّيت، فقط در همين حّد باشد، نتيجه نمي دهد.

مديرّيت حوزه، تحّول مي خواهد! اين مسئله، در نظام كالن كشور هم 
همين طور است. تا صد سال ديگر هم اگر كسي نيايد و جرأت نكند كه به اين 
ساختار دست بزند، همين طور كج دار و مريض مي رود و چيزي حّل نمي شود؛ 
منتها بستگي به شانس يك رئيس جمهور دارد؛ اگر اوضاع دنيا خوب باشد، 
راحت تر از اين بحران رّد   شده و چهار سالش تمام مي شود؛ ولي اگر اوضاع 

دنيا به هم بخورد، اين بندة خدا هم در تالطم مي افتد. ساختار، عيب دارد!
 

جوانان  حركت  در  موجود  آسيب هاي  و  تهديدها  اّول:  خشت 
براي تحّول حوزه چيست؟

دوران  در  انسان  دارد؛  را  خود  خاّص  لوازم  و  مقتضّيات  جواني،  دوران 
صبر  و  برسد  مطلوب  نتيجة  به  زودتر  چه  هر  كه  است  عالقمند  جواني 
با  چون  مي كند؛  پيدا  باالتر  سّني  شرايط  در  معموالً  را  مناسب  حوصلة  و 
واقعّيتهاي بيشتري برخورد  كرده و مي بيند كه براي رسيدن به مقصود، موانع 

متعّددي است كه چاره اي از آنها نيست.

مديريّت  و  شتاب گرفتن  تحّول،  بحث  جّدي  آسيب 
نشدن آن است؛ اينکه جنبة احساساتي مسئله بر جنبة 

منطقي و عقلني  آن غلبه   كند.

آسيب جّدي بحث تحّول، شتاب گرفتن و مديرّيت نشدن آن است؛ اينكه 
تحّول،  غلبه   كند.  آن  عقالني   و  منطقي  جنبة  بر  مسئله  احساساتي  جنبة 
مقوله اي است كه احساسات مي خواهد و گرمي بازار آن، اصالً بدون عشق و 
آرمان گرايي و شور و نشاط رونق نمي گيرد؛ اّما بايستي عقالني و حساب شده 
عقالني كردنِ  فرمولهاي  مطرح كردم،  بنده  كه  راهكارهايي  عمدتاً  و   باشد 

مطالبات بود.
دوستاني  نبايد شتاب زده عمل كنند.  عزيران  در درس خواندن هم،  حّتي 
دروس  دارد  لزومي  چه  بخوانيم؛  كالم  مي خواهيم  ما  كه  مي گويند  من  به 
اشتباه  مي گويم  اينها  به  من  بگذرانيم؟  را  اصول  و  فقه  مثل  حوزه،  رسمي 
 نكنيد و خيال نكنيد كه اگر فقط در مسائل معقول كار كنيد، مي توانيد يك 
متكلّم شاخصي شويد. افراد شاخص، مثل آيت اهلل سبحاني، آيت اهلل مطّهري، 
نمونه هاي  كه  مصباح، شخصّيتهايي هستند  آيت اهلل  و  جوادي آملي  آيت اهلل 
شاخص عرصة معارف هستند؛ اينها جامعّيت دارند؛ يعني فقه، اصول، تفسير، 
منطق و ... را كار كرده اند. اگر انسان يك بُعدي شد و نتوانست به عنوان يك 
شخصّيت وزين علمي جا بيفتد، ديگر خيلي بهاء ندارد. با شتاب زدگي، نتيجة 

مطلوب حاصل نمي شود.
نكته اي كه باز تأكيد مي كنم، اين است كه نبايد آن كارها، وقت زيادي از 
عزيزان طاّلب را بگيرد و در واقع، تحّول عامل ركود و توّقف براي خودشان 
بسيار عظيمي در  آينده مي توانند نقش  استعدادها، در  اين  از  بسياري   شود. 
را  ايده هاي خود  پيدا مي كنند،  كه  علمي  جايگاهي  با  و  داشته باشند  تحّول 

پيش ببرند.
اميدواريم كه اين ايدة مثبت و خيرخواهانه و حكيمانة رهبر معّظم انقالب 
بدهد.  ثمرة مطلوبي  بتواند  مديرّيت خوب و صحيح تصميم گيران حوزه،  با 
واقعًا  الهي هستند.  فاخر  از عطيه ها و هديه هاي  انقالب، يكي  رهبر معّظم 
تمام  برهه،  اين  را در  نعمت رهبري  قاعدة لطف اند! خداوند  ايشان مصداق 

كرده است.
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بزرگ ترين اشتباه حوزه هاى علميّه، 
بها ندادن به طلب جوان بود

حوزه و طّلب جوان در نگاه و عملکرد شهيد صدر)ره( 
در گفت وگو با حّجت االسلم و المسلمين سيّدعلي اكبر حائري
اشاره:
سّيدعلي اكبر حائري، متولّد 1333؛ نجف اشرف.
تحصيل علوم ديني را در محضر پدر و دو برادر بزرگوار خود-آيت اهلل سّيدكاظم و شهيد سّيدمحّمدعلي- شروع كرد
و اين مسير را تا سطوح عالي دروس حوزوي، نزد برادر خويش، آيت اهلل سّيدكاظم حائري ادامه داد.
بعد از سطوح  عالي، در درس خارج اصول آيت اهلل سّيدمحّمدباقر صدر)ره( و در كنار آن، در درس فقه آيت اهلل سّيدابوالقاسم خويي شركت نمود.
در سالهاي آخر عمر استاد شهيد صدر، از خواّص شاگردان ايشان گشت و در حلقة بحثهاي ايشان با شاگردان خاّصش شركت كرد.
استاد حائري در جريان تظاهرات عليه رژيم بعث- به علّت دستگيري آيت اهلل صدر- حضور فّعالي داشتند كه در نهايت،
ايشان را به ايران تبعيد كردند. ايشان در ايران، نزد برادر خويش دروس خارج فقه و اصول را ادامه  داد تا به درجة اجتهاد نائل گرديد.
در سال 1381، در قم شروع به تدريس درس خارج اصول نمود و بعد از سقوط نظام بعثي، به وطن خويش بازگشت
و در آنجا به تدريس خارج اصول و فقه اقدام  كرد.

تاليفات مهّم ايشان عبارت اند از: تعليقات توضيحّية علی احللقة أولی و الثانّية)تعليقات بر كتاب حلقات شهيد صدر(، شرح توضيحی علی احللقة الثالثة، 
تقرير مقاطع مهّم درس استاد شهيد صدر، مقالة منطقة الفراغ فی  التشريع اإلسالمی، مقالة حّق الطاعة و مقالة حديث  الساعة فی  نظرّية حّق الطاعة.
ايشان در تاسيس و انجام فّعالّيتهاي مجمع فكر اسالمي در قم و مركز تحقيقات شهيد صدر شركت داشتند،
و مركز فرهنگ اسالمي مشهد را نيز براي جوانان عراقي ساكن در مشهد تاسيس نمودند.
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خشت اّول: نحوة آشنايى شما با شهيد صدر)ره( چگونه بوده و 
چه مّدت در محضر ايشان بوديد؟

ايشان از علمای جوان روشن فكر زمان خود بودند و در همان جوانی، قبل 
از 20 سالگی به مرتبة اجتهاد رسيدند و از مدّرسين جوان درس خارج به شمار 
می رفتند. بنده در سّن كودكی توّسط برادر بزرگم، آيت اهلل سّيدكاظم  حائری 
كه از شاگرد ايشان بود، با شهيد صدر آشنا شدم و بعد از اتمام دروس سطح 
در سّن 19 سالگی، به مّدت 5 سال در درس استاد شركت  كردم تا اينكه 

ايشان را دستگير كردند و آن حوادث پيش آمد.
ايشان را سه بار به زندان بردند و در دستگيري سال قبل از شهادتشان، 
افتاد  راه  به  از جمله خود نجف،  اكثر شهر هاي عراق  تظاهرات عظيمي در 
كه خود بنده در رأس آن بودم. اگر اين تظاهرات ها به راه نمی افتاد، شايد در 
همان ابتدای دستگيری، ايشان را به شهادت می رساندند. بعثي ها با خشونت 
زيادي با ايشان رفتار  مي كردند؛ ولي وقتی خبر اين تظاهرات ها به مقامات 
باالی حكومت رسيد، به ظاهر از ايشان عذرخواهی كرده و همان روز ايشان 
را آزاد كردند؛ ولی از آن روز تا 10 ماه، ايشان در محاصره بود و در اين 10 

ماه، برای به شهادت رساندن استاد، مقّدمه سازی كردند.
چون فهميده بودند كه ايشان پايگاه مردمی دارند، در اين مّدت استاد را 
از تودة مردم جدا كردند و رابطة ايشان را با مردم از بين بردند؛ سپس عّده ای 
از علماي حوزة علمّية عراق را به ايران، تبعيد و عّده ای را هم شهيد كردند 
و افرادي را هم كه عراقی نبودند، با اجبار به كشورهای خودشان فرستادند. 
بعد از اينكه ايشان را از پايگاه های مردمی جدا كردند، خودشان و بعد هم 
خواهرشان را تا سه روز زنداني كردند و در روز سوم، پيكر مطّهر وي كه ُپر از 
آثار شكنجه بود را به يكی از بستگانشان به نام سّيدصادق صدر تحويل  دادند 
به  تبعيد و راندن مردم  ايشان، مجّدداً حملة وسيعی به  با شهادت  و همراه 

ايران شروع كردند.

تجديد گرايي،  صدر،  شهيد  خاّص  ويژگي هاي  از 
نوآوري، آينده نگري در مطالب علمى و نظر جمعى، نه 

نظر فردي به مطالب فقهى است. 

در اين هنگام، حّتی خود عراقی ها را اخراج  مي كردند و قبل از آنها، ايرانی ها 
را می فرستادند. از طرف ديگر، از تبليغ شهادت استاد جلوگيری می كردند و تا 
مّدتی كسی نمی دانست كه ايشان شهيد شده است؛ حّتی جمهوری اسالمی 
ايران هم نمی دانست و اعالم نكرده بود كه ايشان كجاست؟ می گفتند بايد 
يقين پيدا كنيم تا بتوانيم اعالم  كنيم. از اين رو، تا دو هفته مسئلة شهادت 

ايشان مخفی ماند.
بعثي ها با اين روشها، قصد داشتند كاری كنند كه اگر كسی هم شهادت 
از  بعد  اينكه  اصلي  علّت  و  تكان نخورد  آب  از  آب  ديگر  فهميد،  را  ايشان 
شهادتشان، هيچ مشكلی برای حكومت بعث پيش نيامد، اين روشهای پليدی 

بود كه آنها به كار بردند.

خشت اّول: ويژگى هاى حلقه هاى درسى ايشان چه بود كه شما 
را به پاى درس و تلّمذ در محضر استاد كشاند؟

قبل از اينكه در درس ايشان حاضر شوم، از ويژگی های تدريس استاد، 
توّسط برادرم و ديگر شاگردانشان مّطلع بودم و وقتي خودم در درس ايشان 
علمی  تسلّط  اصول،  در  هم  و  فقه  در  هم  ايشان  كه  ديدم  شركت كردم، 
نوآوري،  تجديد گرايي،  استاد،  خاّص  ويژگي هاي  از  دارند.  بااليي  فوق العاده 
آينده نگري در مطالب علمی و نظر جمعی، نه نظر فردي به مطالب فقهی 
است. استاد به خصوص در علم اصول، ابتكارات زيادی داشتند كه در كتاب 

حلقات ايشان نمايان است.
ايشان نه تنها به مسائل علم فقه واصول احاطة عميقي داشتند؛ بلكه در 
ساير علوم اسالمی مانند تفسير، اقتصاد، فلسفه و باألخّص فلسفة شناخت نيز 

نظراتي عميق و جديدي داشتند.

اآلن در حوزه، عميق ترين كتاب را قبل از درس خارج، 
از  صدر،  شهيد  ثالثة  حلقة  ولى  مى دانند؛  كفايه  كتاب 
سنگين تر  و  عميق تر  كفايه  از  علمى،  محتواى  نظر 
است؛ علوه بر اينکه از نظر عبارت، روان تر و به روزتر 

مي باشد.

در  زيادی  بسيار  تاليفات  زندگي خود،  كوتاه  مّدت  در  موّفق شد  ايشان 
سطح باالی علمی در عنوانهای مختلف داشته باشد و ابتكارات و نوآوری های 

ايشان، دنيا را تكان  داد.

خشت اّول: با توّجه به اين ويژگي هاي خاّص استاد، آيا دربارة 
نظام آموزشى يا كتب درسى حوزه نيز نظراتي د  اشتند؟

نظرات  حوزه،  درسی  متون  به خصوص  و  آموزشی  نظام  دربارة  ايشان 
مهّمي داشتند؛ از جمله آنكه بايد متون حوزه از نظر اسلوب و روش به روز 
بوده و از نظر محتوا، عميق و پخته باشد. خود ايشان اين كار را در علم اصول 
كردند و به جای كتاب معالم و رسائل و كفايه كه در حوزة علمّيه تدريس 
می شد، كتاب حلقات را در سه حلقه تأليف   كردند. حلقة اّول، ساده است؛ ولي 
حلقة ثانی  از حلقة اّول باالتر است و حلقة ثالث، خيلی عميق است؛ گرچه 
از نظر عبارت از كتاب كفايه ساده تر است؛ ولي از نظر محتوا، حّتي از اين 

كتاب هم عميق تر است.
اآلن در حوزه، عميق ترين كتاب را در قبل از درس خارج، كفايه می دانند؛ 
ولی حلقة ثالثة ايشان، از نظر محتوای علمی، از كفايه عميق تر و سنگين تر 

است؛ عالوه بر اينكه از نظر عبارت، روان تر و به روزتر هم هست.
ايشان معتقد بودند كه نبايد عمر طاّلب را برای فهم عبارت و بازكردن 
نبايد گره های  باشند.  معّما گونه  نبايد كتب درسی  تلف كرد.  معّماهای متن 
لفظی و عبارتی در متون باشد كه نصف عمر طلبه َصرف بازكردن اين گره ها 
شود. عبارت درسي بايد گويا باشد؛ البّته سنگين  و عميق بودن مطلب را بايد 
استاد توضيح  دهد و مطالب را درجه بندی كند تا طاّلب به تدريج به پايه های 

باالتر علمي برسند.
چقدر اآلن طاّلب عمرشان را برای بازكردن الفاظ و مشكالت و گره های 
عبارتی كفايه تلف می كنند؟ كفايه تلگرافی وار نوشته شده است. در گذشته كه 
مثل امروز وسايل ارتباطی نبود، مكالمه با تلگراف به صورت حرف به حرف 
محاسبه می شد؛ به همين خاطر افراد سعی می كردند بزرگ ترين محتوا را در 

كوچك ترين عبارت جا دهند؛ كتاب كفايه هم اين طور نوشته شده است.
شهيد صدر معتقد بود كه بايد كتابهايی برای تدريس در حوزه انتخاب شود 
كه مشكل عبارتی نداشته باشند و مشكل محتوا را هم می توان با پايه به پايه 
پيش رفتن و توضيح استاد حّل كرد؛ لذا ايشان كتاب حلقات را در علم اصول 
فقه هم چنين  بسا در  نداد و چه  ايشان كفاف  تأليف كردند. عمر گران ماية 
كاری می كردند. اآلن اين كار بايد در فقه بشود. در بخش فقه، اين كمبود در 
حوزه ها هست كه مشابه حلقات شهيد صدر چيزی نداريم؛ بايد چنين كتابی 

تأليف و جايگزين شود.
 

تشکيلت كلن  و  ساختار  دربارة  صدر  شهيد  آيا  اّول:  خشت 
حوزه نيز، نظرات، پيشنهادات و آسيب شناسى هاي خاّصي داشتند؟
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ايشان نظرات وسيعي دربارة ساختار حوزه و همچنين نهاد مرجعّيت دارند. 
در زمينة آسيب شناسی های ايشان دربارة حوزه، در دو سخنراني مفّصل خود 
با عنوان »احملنة«، دربارة چگونگی عبرت گرفتن و درس  آموختن از محنت ها 
مناسبت  به  شده،  چاپ  و  پياده  بنده  خود  توّسط  كه  روزگار  ناراحتی های  و 
و  تاريخ چه كرده اند  ببينيم علما در طول  بايد  ما  اين بحث شدند كه  وارد 
چه تحّوالتی در حوزه و در نهاد مرجعّيت به وجود آورده اند و نبايد فقط به 
آنها اكتفا كرد؛ بلكه بايستي به فكر آينده هم باشيم و تحّوالت ديگری به 

وجود بياوريم.
سپس در ادامة اين نكته فرمودند كه يكی از اشتباهات ما كه در خيلی 
مسائل  رسالت ها،  در  استصحاب گرايانه  نگاه  است،  حكم فرما  حيطه  ها  از 
اجتماعی، تبليغ دين و ... است كه نبايد در برنامه ها و اجراي آنها، اين چنين 
اين اصل استفاده كرد؛ ولی در مسائل اجرايي،  از  باشيم. در احكام می توان  
مانند نحوة تبليغ اسالم، نبايد به يك شكل ثابت بمانيم؛ هر زمان، شرايط و 

اسلوب خود را دارد و عملكرد خاّص خود را مي طلبد.

در گذشته، مکالمه با تلگراف به صورت حرف به حرف 
افراد سعى مى كردند بزرگ ترين  لذا  محاسبه مى شد؛ 
محتوا را در كوچک ترين عبارت جا دهند؛ كتاب كفايه 

هم اين طور نوشته شده است.

و  الصاحلة  »املرجعّیة  عنوان  تحت  را  بحثي  مرجعّيت،  زمينة  در 
املرجعّیة املوضوعّیة« نوشته اند كه اين مطالب بعد از شهادت ايشان چاپ 
شد و قبل از آن، در زمان رژيم بعث عـراق، سياسي به شمار مي رفت و به 
قدری خطرناک بود كه اگر بعضی از دوستان نسخة خّطی و چاپ نشدة آن 

را داشتند، مخفی می كردند تا به دست بعثی ها نرسد.
را  صالحه  مرجعّيت  روشهای  و  اساليب  اهداف،  جزوه،  اين  در  ايشان 
توضيح می دهند و می فرمايند براي مرجعّيت، يك روش ذاتی و يك روش 

موضوعی وجود دارد:
روش ذاتی اين است كه شخص مرجع در رأس حوزه باشد و خودِ او به 
باشد؛ ولي  اداره  كند و همة كارها منوط به شخص مرجع  را  تنهايي حوزه 
روش موضوعی اين است كه مرجعّيت به صورت مؤّسساتی و مجموعه ای 
باشد و كميتة مرجعّيت تشكيل شود و آن كميته به صورت مجموعه ای و 
شورا عمل  كند؛ البّته از نظر فتوا می تواند وابسته به شخص مرجع باشد؛ ولی 
امور اجتماعی، تبليغی و پياده كردن اهداف و امتداد مرجعّيت و شاخه های آن 
در ملّت و تودة مردم- تحت نظارت مرجع- توّسط آن كميته انجام شود و 
به صورت مجموعه ای و شورا عمل  كند و زيرمجموعه هايی در  آن كميته 
متون  تعيين  تأليفات،  مبلّغين،  ارسال  زيرمجموعة  مثل  مختلف،  شاخه هاي 
حوزه، امتحانات و ... داشته باشد و هر شاخه ای تحت يك كميته باشد تا اينكه 

حوزه تبديل به يك مجموعة منّظم و نظام مند شود.
تغيير ريشه ای در كّل ساختار حوزه و مرجعّيت كه در  به  ايشان معتقد 
رأس حوزه است، بودند. اين را در آن جزوه شرح  داده اند و برادرم، آيت اهلل 
تقرير  مباحث األصول خود كه  مقّدمة كتاب  و  ايشان  زندگی نامة  در  حائری 

درس استاد است، متن اين جزوه را آورده اند.
از  يكی  به  و  نوشته  ديگری  مقالة  صدر)ره(،  شهيد  نيز  اين  از  غير 
شاگردانشان داده اند كه در يكی از سمينارها از طرف ايشان قرائت شده  است. 
اين مقاله را مجلّة الذكر مدرسة لبنانی هاي قم در شمارة 12 سال دوم خود، 
تحت عنوان »االّتاهاتُ املستقبلیةُ حلرکةِ االجتهاد« چاپ كرده است.

پيش بينی كرده اند  و  را شرح  داده اند  اجتهاد  آيندة  مقاله،  اين  در  ايشان 
كه در آينده، توّجه حوزة علمّيه و حّتی اجتهاد، بايستي به سمت جمع گرايی 

برود، نه فردگرايی.
در همين جا مي فرمايند بعضی از روشهای اجتهادی كه امروز در حوزه های 
علمّيه حكم فرماست، احكام شرعی را از ديدگاه فردی استنباط می كنند و گويا 
احكام اسالمی برای رفع مشكالت افراد آمده و می خواهد مشكالت فردی را 

بر طرف كند؛ نه اينكه مسائل كّل جامعه را حـّل نمايد.
ايشان مثالهايی می زنند كه به عنوان نمونه می فرمايند عّده اي  به قاعدة 
»ال ضرر و ال ضرار في اإلسالم« اشكال مي كنند كه چـطور ضرر در اسالم 
دفع شده، ولي خيلی از احكام اسالمی ضرری هستند! مثالً كسی كه خمس 
است  برود، الزم  به جهاد  بايد  كه  می پردازد، ضرر می كند؛ كسي  زكات  يا 
جان فشانی كند؛ اينها اقسام ضرر هستند؛ پس قاعدة فوق را چگونه تفسير 

كنيم تا به اين اشكال برخورد نكنيم؟
شهيد مي فرمايند ممكن است كه اينها در نگاه بدوي و از ديدگاه فردی، 
ضرر به فرد باشد، ولی از ديدگاه اجتماعي، به نفع جامعه است؛ احكام خمس، 
زكات و ديه، همگي به نفع جامعه است؛ ممكن است نسبت به فرد، ضرری 

باشد؛ ولی من حيث  المجموع، نسبت به جامعه، ضرری نيست.
حكم حرمت ربا نيز همين طور است؛ بعضی  ها مي خواهند از راه حيله های 
اجازه  ايشان  كه  حالی  در  بگيرند؛  راه حالل  از  را  ربا  نتيجة  شرعی، همان 
وضع  آثارش  برای  شده،  وضع  كه  ربا  حرمت  حكم  می گفتند  و  نمی دادند 
از  بايد  كرد!  حالل  را  آن  ولي  باشد،  باقي  آثار  همان  نمي توان  شده است؛ 
ديدگاه اجتماعی احكام شرعی را ديد. ممكن است از ديدگاه فردی، بگوييم 
كه اين ربا نيست، پس حالل است؛ ولي از ديدگاه اجتماعی، فرقی نمی كند 

كه اسمش را ربا يا چيز ديگر بگذاريم؛ روح و واقعّيتش همان است.

خشت اّول: ايشان غير از تاليف كتاب حلقات با آن ديدگاه خاّص 
خود، چه اقدامات عملي ديگري در راستاى تحّول انجام داده  اند؟

كار  نظر  از  مّدت  همين  در  ولي  بود؛  سال   47 استاد،  شريف  عمر  كّل 
عملي، مي توان گفت غير از تاليف كتاب حلقات، پايه گذار مدارس كالسيك و 

منّظم در حوزة علمّيه بودند.
مدرسة العـلوم اإلسالمّیة، اّولين مدرسه ای است كه به صورت كالسيك 
نجف  علمّية  حوزة  در  برنامه  تحت  و  منّظم  امتحانات  با  و  كالس بندی  و 
پايه گذاری شد. اين مدرسه توّسط مرحوم حكيم تاسيس شد؛ ولي زير نظر 
شهيد صدر)ره( بود و از جمله اساتيد اين مدرسه كه از شاگردان شهيد صدر)ره( 
بودند، مي توان از آيت اهلل حائری، مرحوم شهيد سّيدمحّمدباقر حكيم، آيت اهلل 

شاهرودی رياست قّوة قضائّيه نام برد.

ايشان معتقد به تغيير ريشه اى در كّل ساختار حوزه و 
پيش بينى  و  بودند،  است  حوزه  رأس  در  كه  مرجعيّت 
كـرده اند كه در آينده، توّجه حوزة علميّه و مرجعيّت و 

حتّى اجتهاد به سمت جمع گرايى برود؛ نه فردگرايى.

حوزة علمّية نجف مدارس علمی زيادی داشت؛ ولی هيچ كدام كالس بندی 
نبودند و افراد به صورت آزاد، استادی را برای خود انتخاب می كردند و درس 
بايد  درسهايی  چه  پايه  هر  در  كه  باشد  مشّخص  اينكه  بدون  می خواندند؛ 
حوزه  در  اصالً  برنامه هايي  چنين  داشته باشد؛  امتحاناتی  چه  و  خوانده شود 

مطرح  نبود.
از دانشگا  هيان، به خواندن  اقدامات عملی ديگر ايشان، تشويق عّده اي 
رشته هاي  قبيل  از  دانشگاهي  فارغ التحصيالن  ايشان  بود؛  حوزوي  علوم 
مهندسي، پزشكي و همچنين كسانی كه هنوز فارغ التحصيل نشده   بودند را 
تشويق می كردند كه به حوزه بيايند. با تشويق ايشان، عّده ای از دانشگاهيان 
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به حوزه آمدند و مشغول تحصيل در حوزه شدند كه پس از مّدتي، اين افراد 
مبلّغين شايسته ای در بين مردم و جامعه گشتند.

از ديگر كارهاي شهيد صدر، حّل گسست ايجاد شده بين مردم عراق و 
حوزه به دليل اختالف زبان بود. قبـل از ايشان، حوزة علمّية نجف، فارسی  
زبان بود و درسها همه فارسی بود و طاّلب همه ايرانی، هندی، پاكستانی، 
افغانستانی و... بودند و طلبة عرب زبان در حوزه خيلي كم بود؛ ولي تودة مردم 
عراق، عرب زبان بودند. اين اختالف زبان، حائلی بين حوزه و مردم شده   و 

حوزه را كامالً از مردم جدا كرده  بود.

مؤّسس و بنيان گذار حوزه هاى كلسيک در حوزة علميّة 
حکيم  مرحوم  توّسط  گرچه  بود؛  صدر  شهيد  نجف، 

تاسيس شد؛ ولى زير نظر شهيد صدر بود.

در اواخر زمان مرجعّيت مرحوم حكيم و مرجعّيت شهيد صدر، كم كم جذب 
طاّلب عرب زبان شروع شد. اين امر به تشويق شهيد صدر انجام شد؛ ايشان 
مردم و جوانان عراقی را تشويق می كردند كه بيايند در حوزه درس بخوانند 
و عالِم شوند و به شهرستان ها بروند و تبليغ كنند. اكثر اين طاّلب عراقي 
در همين مدرسة العلوم االسالمّیة كه به مدرسة دورة آقای حكيم معروف 

شده بود، درس مي خواندند و بعد مبلّغينی در شهرهای عراق شدند.
 

خشت اّول: شهيد صدر چه جايگاهى را براى طّلب جوان در 
مختّصات طرح تحّولى خود قائل بودند؟

شّكی نيست كه ايشان اهّمّيت بسياري به طاّلب جوانان می دادند؛ البّته 
گاهی به مسنّ ها هم بها می دادند؛ ولي اين برخوردها به عللي ثانوی بود؛ 
مثالًَ  يادم هست زمانی كه تازه شهرّيه می دادند، به طاّلب مسّني كه ديگر 

نمي توانستند در آينده كاری كنند نيز، شهرّيه می دادند و آنها را در جلسات 
خود شركت مي دادند تا بعثی ها فكر نكنند كه شهيد صدر فقط جوانان را دور 
خود جمع می كند؛ زيرا اگر فقط جوانان اطراف يكی از مراجع يا علما جمع 
مي شدند، آنها فكر مي كردند كه وی قصد كار سياسی دارد؛ از اين رو، گاهی 
ثانوی بها می دادند؛ ولی  افراد مسّن هم به اين علل  ايشان به پيرمردها و 
ديدگاه و هّمت  اصليشان بر طاّلب جوان بود و سعی می كردند كه جوانان را 

تربيت كرده و به آنها بها دهند.
طاّلب  به  ندادن  بها  علمّيه،  حوزه های  در  حكم فرما  اشتباه  بزرگ ترين 
و  مي گرفت  قرار  احترام  مورد  بيشتر  بود،  باالتر  كه سّنش  هر  و  بود  جوان 
فكر می كردند او عالِم تر است؛ در حالی كه خود شهيد صدر در سّن جوانی از 
نظر علمی، از خيلی مراجع باالتر بود و همچنين اآلن بسياري از طاّلب، از 

مسنّ ها جلوتر هستند و از نظر علمی، ديدگاه  و پيشرفتهاي بهتری دارند.
به روز  كارها  روش  و  اسلوب  بايد  كه  بودند  معتقد  ايشان  كه  آنجا  از 
از  تشخيص دهند.  را  بودن  به روز  می توانند  كه  هستند  جوانان  لذا  باشد، 
بعضي دوستان شنيده ام وقتی ايشان می خواستند رسالـة عملی خود به نام 
»الفتاوی الواضحة« را چاپ  كنند، بخشهايي از كتاب را به بعضی جوانان 
می دادند تا آنها مطالعه كرده و جاهايی كه به نظرشان گير دارد را مشّخص 
 كنند تا ايشان در پرتو ديدگاه جوانان، عبارات را تصحيح، روشن  و به روز كنند؛ 
لذا وقتی اين كتاب چاپ شد، در ميان مردم و جوانان صدا كرد و به خوبي جا 
افتاد؛ چون واقعاً از نظر عبارت، روش و منهج به روز بود؛ لذا ايشان معتقد بود 

كه كارها و برنامه ها در پرتو ديدگاه جوانان جلو رود.
و  ابتدائي  مدارس  از  چندي  كه  بنت الهدی صدر  ايشان،  شهيدة  خواهر 
با مشورت خود شهيد صدر، نظارت و  را زير نظر و  راهنمائي و دبيرستاني 

سرپرستي مي كردند نيز، اهتمام شايانی به جوانان داشتند.
هنگامي كه من در درس ايشان شركت  كردم، 19 سال داشتم و با اينكه 
سّن و سال كمي  داشتم، وقتی سؤالی مطرح می كردم با دّقت گوش  داده و 
جواب می دادند و شاگردان جوان خود را بسيار تشويق می كردند و حّتي با 
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مدافع قلعه
قلعه اي  مدافع  شما  است  ممكن  چطور 
و  مدافع  كه  است  اين  اسمتان   - باشيد 
رفته باشيد  اتاقي  به  اّما  قلعه ايد-  پاسبان 
و  باشيد  بسته  را هم روي خودتان  در  و 
ندانيد كه پشت ديوار قلعه و پاي خندق ها 
و در يك كيلومتري آن- تا چه رسد در 

پنج فرسخي آن- چه مي گذرد؟!
مگر مي شود شما مدافع اين قلعه باشيد؟!

 
مقام معّظم رهبري
1372/2/18

نام بردن ما، مي گفتند من اميد دارم اينها جزء مجتهدين آينده باشند.

خشت اّول: آيا شهيد علوه بر رشد علمى شاگردانشان، به تربيت و پرورش 
اخلقى آنها نيز اهتمام داشتند؟

ايشان نه تنها يك استاد، بلكه پدري فوق العاده بودند. در طول تاريخ كم ديده می شود 
كه شاگردان استادي، به صورت مطلق و صد درصد، اين چنين شيفتة او باشند. فقط دو نمونه 
از اين نوع جذبة استاد و شيفتگی شاگردانش را سراغ دارم: يكی حضرت امام)ره(، و ديگری 

شهيد صدر بود.
حتماً در مورد امام)ره( مّطلع هستيد كه چقدر شاگردانش شيفتة او بودند و اآلن هم كه 
سالها از فوت ايشان می گذرد، با چه حسرت و اندوهی از استادشان ياد می كنند. شاگردان 
شهيد صدر نيز همين طور هستند. اين شيفتگی فوق العاده، به خاطر اين است كه ايشان تنها 

يك استاد نبود؛ بلكه يك مربی، پدر و فردي خدمت گزار و از خودگذشته بود.
يا  با رحلت  انتظار داشت  و  را در شاگردانش می دانست  امتداد وجود خود  واقعًا  ايشان 
شهادتش، وجودش از دنيا قطع نشود؛ بلكه در شاگردانش، من حيث المجموع، نه تك تك، 
امتداد پيدا كند. بارها اين مطلبِ » امتداد وجودم در شاگردانم هست« را گفته بودند و حّتی 
در بعضی از نامه های خود به شاگردانش، در زير نامه به جاي امضايش »ابوكم« مي نوشت.

اين درخت تشبيه  به شاخه های  را  تنومند، و شاگردانش  تنة درختی  به  را  ايشان خود 
می كردند كه در سراسر دنيا منتشر می شوند و نورافشانی می كنند؛ نه تنها در زبان، بلكه در 
عمل هم به اثبات رساندند و توانستند شاگردانی تربيت كنند تا در دنيا پخش شوند و هر يك 

بتوانند نورافشانی داشته باشند.
ايشان در اين مّدت عمر كوتاه خود، توانست اين كارها را بكنند. تمام عمر گرانبهای 
ايشان، از زمان والدت تا شهادت، 47 سال بود. با خود مقايسه می كنم، واقعًا احساس حقارت 

می كنم.

ايشان سعى داشتند افرادى را از دانشگاه تشويق كنند تا به حوزه 
بيايند. با تشويق ايشان، عّده اى از دانشگاهيان وارد حوزه شده و 
مشغول تحصيل در حوزه شدند؛ پس از آن، اين افراد در بين مردم 

و جامعه، مبلّغين شايسته اى گشتند.

ايشان نه تنها استاد علمی در فقه و اصول، بلكه استاد تربيتی ما هم بودند. روزی برنامة 
درسی و زندگی خود را برای ايشان شرح مي دادم و تا آنجا رسيدم كه گفتم بعد از نماز و 
ناهار، 2 ساعت می خوابم؛ تا اين را گفتم، ايشان با تندی گفتند كه شما دو ساعت می خوابيد! 
چرا اين طور عمر خود را تلف می كنيد؟ برای تجديد قوا و به دست آوردن نيرو، نيم   ساعت 

خواب كافی است.
استاد در امور معنوی فوق العاده تك بودند. شب قدری در حرم اميرالمؤمنين)ع( ايشان را 
ديدم؛ انقالبی در من به وجود آمد و گريه ام گرفت. خواستم بپرسم با فضيلت ترين اعمال در 
شب قدر چيست؟ ولي جرأت نكردم و صبر كردم كه ايشان از حرم بيرون بيايند. دنبالشان 
تا نزديك منزل رفتم. خودم را نشان  دادم و گفتم كه سؤالي دارم. داخل منزل شديم. بعد از 

ايشان پرسيدم كه با فضيلت ترين اعمال در شب قدر چيست؟ 
استاد تأّملی كردند و فرمودند: چنين به نظرم مي رسد كه با فضيلت ترين اعمال نسبت 
به هر كس، يك عمل خاّصی است؛ با فضلت ترين اعمال در شب قدر، آن كاری است كه 
ارتباطی بيشتر، روشن تر و قوی تر بين بنده و خدای خودش به وجود آورد؛ يك شخص با 
قرآن خواندن، يكی با نمازخواندن، يكی با دعا خواندن، و هر كاری كه ارتباط بيشتری بين 

هر فرد و خدايش به وجود می آورد، آن كار، افضل عبادات نسبت به اوست.
اين سخن برای من خيلی تازگی داشت. امثال اين موارد از ايشان زياد است. اين مطالب 
را گاهی در سخنرانی های اخالقی و تربيتی و گاهی در مناسبت های مختلف و برخوردهای 
خاّص، مطرح و گوشزد می كردند؛ مهمّ تر از همه اينكه ايشان، بدون گفتار و توّسط عمل 

خود، تربيت كننده بودند؛ خود رفتار و كردار ايشان، برای ما درس بود.

نگاره - 3
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»نياِز«  يك  عنوان  به  تحّول  كه  اكنون 
حوزه  برای  امروزی  يك »ضرورِت«  و  هميشگی 
مطرح شده است، طالب چه نسبتی با اين نهضت 
و اقدام مبارک دارند؟ طلبة »خوب« چه وظيفه ای 
در قبال اين ضرورت دارد؟ در نظام ارزشی نامدّون 
حوزه، چه نكته ای به نفع حضور سنجيدة طالب در 

اين حركت می توان پيدا كرد؟
برای پاسخ، بايد لوازم اين تحّول را بشناسيم تا 
اين پندار كه تحّول، چندان دشوار هم نيست، ما را 
نكند؛ ظرفّيتهای  به سوی نشيمن راحت رهنمون 
طلبگی را بشناسيم تا به سهولت، طالب جوان را 
از  نتيجه،  در  كه  نياوريم  شمار  به  ناچيز  افرادی 
از  ديگر،  از طرف  و  بداريم؛  برحذرشان  كاری  هر 
بيهوده  تا  شويم  آگاه  طلبگی  زندگی  ضرورتهای 
از  پيش  كارهای  به  و  نسوزانيم  را  نيروهايشان 
همه،  اين  مبنای  بر  و  نسازيم  مشغولشان  موعد، 
بايد طرحی دراندازيم تا زمان را به چنگ بياوريم و 

نيروها و فرصتها را با حسرت فراوان هدر ندهيم.
واقعًا بايد طالب هم در اين ميدان خودسازی 
داشته باشند؟  حضور  صنفی  بزرگ  بازسازی  و 

چگونه؟!

اّول  كه  است  اين  من  »پيشنهاد 
ترسيم  ايده آل  شکل  به  بايستى]حوزه[ 
جز  هيچ كس  را  ترسيم  اين  و  بشود 
با  و  شدند  بزرگ  حوزه  در  كه  كسانى 
از  اگر  حوزه خو گرفتند نمى توانند بکنند. 
درست  را  حوزه  آوردند  را  كسانى  خارج 
كنند، اين حوزه را خراب خواهند كرد. اگر 
طلبه هاى كامًل جوانى كه حوزه را درست 
درست  را  قّوتش  نقاط  و  نمى شناسند 
اين  خواستند  آنها  نمى كنند،  قدردانى 
بايد تجربة  را بکنند، اشتباه مى كنند.  كار 
و  كاركشتگان  آگاهى  و  اّطلع  پيران، 
كهنه كاران حوزة علميّه، با نشاط و تلش 
و ابتکار جوانان به هم آميخته بشود و يک 

مجموعه اى به وجود بيايد« 
می تواند  هشياری  و  تالش  ابتكار،  نشاط، 
درايت ها  تا  باشد  جوان  طالب  از  حوزه  مطالبات 
آميختن  با  و  دريابند  را  بزرگان  صالحديدهای  و 
اين سرمايه ها با هم، دائمًا چهره های مطلوب تری 
آينده ای  تا  امروز  مسير  و  نمايند  ترسيم  حوزه  از 

درخشان را برای همة ما روشن كنند.
با همة اينها، بايد بيشتر به اين سؤال انديشيد و 
پاسخهايی عملّياتی تر داد و توّجه داشت پاسخهای 
بلكه  نمي كنند؛  حّل  را  آن  اين سؤال  به  سرسری 

ممكن است مسئله را پيچيده تر نيز بنمايند.

* مدّرس و پژوهشگر
با مجلّة پاسدار  1.بيانات رهبر معّظم انقالب اسالمی در مصاحبه 

اسالم

خاصيّت طلبة جوان!

اكنون زندگی طلبگی، علی رغم تحّوالت فراوان جامعه  و پديدآمدن فرصتهای طاليی و توّقعات 
بسيار از حوزه و طاّلب، معنا و مفهومی غنی  شده ندارد. در اين ميان، جايی را نيز سراغ نداريم كه با 
دانش، تعّهد، انضباط و چاالكیِ كافی و برخورداری از جايگاه اجتماعی مناسب، عهده دار ايده پردازی 
واسطة تالشهای هوشمندانة  به  كه  آن چنان  باشد؛  باب حيات مطلوب طلبگی  در  نگرش سازی  و 
خود، مشكالت طالب را به سرعت و درايت بفهمد و پاسخهای متين، اصيل و روزآمدی را برای آن 
آماده كند و اين پاسخها را چون طليعه های فجر، در فضای حوزه بپراكند تا جوانان طلبه، سهل تر، 
سريع تر و سنجيده تر از هر جوان ديگری در اين جامعه مسير خويش را بيابند و چارچوب ارزشی 

زندگی خويش را انتخاب كنند.
سرگردانی طالب را نمی شود انكاركرد. طلبة امروز ما، در فضای وسيعی مسير خود را بايد بيابد. 
زمانی بود كه بزرگ ترين سؤالهای جامعة تشّيع، اموری بسيار كوچك بود و به همين جهت، نخبگان 
دينی هم مسائل كوچكی داشتند؛ ولی به واسطة رويكرد بی بديل روح بزرگ دوران، امام خمينی)ره(، 
در محيط حيات بشر امروزی، هيچ حّد و مرزی برای دغدغه های يك طلبه نيست. اكنون تقريبًا هر 
آن چه به بشر مربوط است، به نام خدا و به نام دين اسالم به طلبه مربوط می شود. جوان طلبه نيز 
خوشبختانه اين را می فهمد و همين، مشكل بزرگی را برای انتخاب مسير او پديد آورده است. اين 

مشكل، با سهل انگاری درمان نمی شود!

حّجت االسلم محّمدرضا فلح*
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علي اكبر رشاد، متولّد 1335.
وي تحصيل دورة مقّدمات را در حوزة علمّية تهران و سطوح مختلف را تا سطح چهار، در حوزة علمّية 
قم به اتمام رساند و پس از طی مراحل عالي فقه و فلسفة اسالمي، به رتبة اجتهاد نائل گشت و اكنون 
افزون بر دو دهه است كه در زمينة فلسفه، فلسفة دين و دين پژوهی، فقه و اصول فقه و انديشة سياسي، 

به تحقيق، تدريس و تاليف مشغول است.
شوراي  عضو  و  اسالمي  مذاهب  تقريب  مجمع  عضو  فرهنگي،  انقالب  شوراي عالي  عضو  رشاد،  استاد 
سياست گذاري گفت وگوي اديان و تمّدن ها هستند؛ همچنين وي مؤّسس و رئيس پژوهشگاه فرهنگ و 

انديشة اسالمي است كه از بزرگ ترين مراكز تحقيقاتي و علمي غيردولتي كشور قلمداد می شود.
الهّيات  قرآن،  منظر  از  تاريخ  بر  از: سنن حاكم  عبارت اند  دين پژوهی،  و  فلسفه  زمينة  در  ايشان  تأليفات 
فلسفي، شريعة خرد، علم النفس، دين پژوهي معاصر، فلسفة دين، پلوراليسم دينی، فلسفة نوصدرايي و ... .

تأليفات استاد در زمينة فقه و اصول نيز عبارت اند از: تقريرات بخشي از دروس فقه)جهاد( آيت اهلل خامنه اي، 
آيت اهلل  فقه  و  اصول  دروس  تقريرات  وحيدخراساني،  آيت اهلل  الفاظ(  فقه)مبحث  اصول  دروس  تقريرات 
مجتبي تهراني، فقه سياست، اصول و قواعد لفظي فهم متون دينی، مبانی و قواعد عقلی فهم دين و ... .

نگاه بيروني طّلب جوان به 
حوزه، يک فرصت است

ظرفيّت ها و قابليّت هاي طّلب جوان در پيشبرد تحّول حوزه
در گفت وگو با حّجت االسلم والمسلمين علي اكبر  رشاد



28خشت اّول      شمارة 12 ،  نقشي بدون نقشه 

خشت اّول: آيا براي طّلب جوان، قشري كه غالباً در دهة اّول 
طلبگى خود هستند و هنوز به مرحلة ثمردهي نرسيده اند، نقشى در 

تحّول حوزه مي توان قائل شد؟
موضوع ارزشمندی را برای بحث و تبادل نظر برگزيده ايد؛ حّداقّل به دو 
دليل، خوب و پسنديده است كه طاّلب جوان وارد مسائل و مباحث مربوط به 
آرمان تحّول حوزه شوند و به دليل سوم، الجرم و به  ناچار وارد خواهند شد.

آن دو دليلی كه ورود طاّلب جوان را به مسائل ساختاری و بحث تحّول 
و تكامل حوزه توجيه می كند، يكی به اعتبار طلبة جوان بودنشان است كه به 
تعبير شما، دهة نخست حضورشان را در حوزه سپری می كنند و هنوز تا حّدی 
زبانشان هنوز دچار رسوبات سّنتی نشده است؛  و  دارند و ذهن  بيرونی  نگاه 
يعني يك نگاهِ تا حّدی غيرحوزوی به حوزه دارند كه اين، يك فرصت است؛ 

نگاه به هر چيزی از بيرون آن، می تواند بسيار ارزشمند و سازنده باشد.

و  دارند  بيرونى  نگاه  حّدى  تا  هنوز  جوان چون  طّلب 
تا حّدى  زبانشان دچار رسوبات سنّتى نشده،   و  ذهن 
يک نگاه غيرحوزوى به حوزه دارند كه اين، يک فرصت 

است

مطلب ديگر اينكه طاّلب جوان اگر به تحّول در حوزه در دورة جوانی 
نينديشند و ذهن آنان با آرمانها درگير نشود، هيچ ضمانتی ندارد كه در دورة 
چنين  اكنون  اگر  و  كنند،  پيدا  را  دغدغه ا  ی  چنين  كهن سالی  و  ميان سالی 

دغدغه اي را دارند، همچنان بايد آن را حفظ  كنند.
و  روايات  بعضی  تعبير  به  پايين تر،  سنين  در  علم آموزی  كه  همان طور 
ضرب المثل ها، كالنقش فی الحجر است؛ پی ريزی تفّكر، دغدغه ها، ذهنّيت 
به  را  جوان  طاّلب  اگر  و  می گيرد  شكل  مقطع  اين  در  افراد،  شخصّيت  و 
بی تفاوتی، عدم آگاهی، پرهيز از آگاه شدن و موضع گيری و انديشيدن به اين 
مسئلة مهّم در اين مقطع ترغيب  كنيم، بسا كه فرصت را از آنها در دوره های 
بعدی هم سلب كرده ايم. به اين دو دليل، فكر می كنم ورود طلبه های جوان 

در اين گونه مباحث، مطلوب است.
 دليل سوم-كه خود مشتمل بر نكات متعّدد است-، می گويد كه اصواًل 
نمی توان طاّلب جوان را از ورود به اين امر باز داشت؛ چرا كه جوان هستند و 
بارزترين مشّخصة روانیِ دورة جوانی، نو  خواهی و نو گرايی است؛ كما اينكه از 

صفات و خصائل بارز دورة سالمندی، حزمت و احتياط است.
اآلن در صدد تبيين رجحان و عدم رجحان نوگرايی و نوخواهی بر احتياط 
جوان  جوان،  طلبة  الجرم  بگويم  می خواهم  بلكه   نيستم؛  محافظه كاری  و 
است و قهراً تحّول خواه و نوجو است؛ اگر منع هم كنيم، او وارد اين مباحث 
خواهد شد. اگر منع  كنيم و آشكارا و هدايت شده در مباحث مشاركت نكند، 
او مطالب و ديدگاه های خود را بازگو نمی كند؛ در نتيجه يا احساس اختناقِ 
سازمانی و صنفي می كند و يا بر اثر تأّمالت فردی و غيرآشكار و غيرعلنی 
در جمعهای محدود و بين همساالن خود، ديدگاه هايش به انحراف كشيده 

می شود و آرام آرام ممكن است به مسير نادرستی منتهی شـود.
وانگهی نتيجة منع و نهی نيز اين خواهد بود كه اّوالً طاّلب جوان، اعتماد 
به نفس خود را از دست می دهند؛ و ثانياً اينها احساس انس و تعلّق صنفی 
به حوزه نمی كنند، و بلكه و بسا كه يك نوع احساس بيگانگی هم به آنها 
دست بدهد و تصّور كنند كه در حوزه، خودی و ذی نفع به حساب نمی آيند 
هم  اين چنينی  روان شناختی  زيانهای  نيست؛  اعتنا  مورد  آنها  ديدگاه های  و 

خواهد داشت. 

خشت اّول: اين نظر شما كه طّلب جوان به علّت داشتن نگاه 
بيرونى به حوزه، يک فرصت براى حوزه هستند، متاّسفانه در حوزه 

وجود ندارد و تمام نقشها براى كسانى قائل مي شود كه سالها در 
حوزه بوده اند.

و  نقش  اين  به  رسيدن  براى  طّلب  جناب عالي،  نظر  به  حال 
ايفاي آن و جّدى گرفته شدن در فضاى حوزه، بايد چه كنند؟

هر كاری روشی دارد؛ مثالً تدبير انديشيده شده كه طاّلب در چارچوب 
شورای نمايندگان طاّلب در مسائل حوزه حضـور پيدا كنند، می تواند سازوكارِ 
كارسازی در جهت نقش آفرينی هدايت شده طاّلب در امر تحّول قلمداد شود. 
شورای نمايندگان استانها و نمايندگان هر شهرستان، وقتی تجّمع می كنند، 
يك موقعّيت حقوقی پيدا می كنند؛ زيرا جمع نمايندگان، تبلور و تراكم رأی 
و ديدگاه همة طاّلب آن شهر يا استان به حساب می آيد. اين سازوكار بايد 
به خوبی، هم از ناحّية مديرّيت حوزه و هم از ناحيه طاّلب)چه طاّلب جوان 
و چه ميان سال( مورد بهره برداری قرار بگيرد. اين، يك سازوكار تعريف شده، 
آموزشی  و  علمی  مراكز  در  كه  است  معمولی  كمابيش  و  متعارف  معقول، 

غيرحوزوی نيز نظير اين گونه روشها اعمال می شود.
نمايندگی  شوراهای  اين  از  خارج  حلقاتي  چارچوب  در  حال،  عين  در 
نيز می توانند بحثهايشان را مطرح و تجميع كنند و مستقيماً به مديرّيت يا 
واحدهای مربوط، مراجعه و به يك فرد مورد اعتمادِ مديرّيت يا سامانة عرفی 
هدايتی حوزه، رجوع  كرده و ديدگاه های خود را منتقل و پی گيری نمايند. اين 
دو روش يا سازوكار را از باب مثال گفتم؛ به سازوكار و روشهای ديگر از اين 

قبيل بايد انديشيد.
سّنی  نظر  از  طاّلب  كه  می كنند  تصّور  برخي  گويی  اينها،  بر  عالوه 
طبقه بندی شده اند و بين مقاطع سّنی مختلف، جدارهای نفوذ نا پذيری نصب 
جلوگيری  جوان  طاّلب  ورود  از  و  هستند  جدا  هم  از  كامالً  اينها  كه  شده 
و  شهرستان  طاّلب  شورای  در  ندارد؛  وجود  تفكيكی  چنين  ولي  می شود؛ 
حضور  اّولّيه  صفوف   در  بعدی  نسلهای  از  بيش  جوان تر  طلبه های  استان، 
دارند و اين اكثرّيت هستند كه رأی می دهند و تصميم سازی می كنند، و طبعاً 
در چنين تجّمع هايی، بزرگ ترها به كوچك تر ها)اگر مجمع و جلسه ای بود( 
نخواهندگفت كه شما اظهارنظر نكنيد؛ چون سّن و يا سابقة تحصيلی شما 
كم است. در اين گونه مسائل صنفی، طبعًا سّن و سابقة تحصيلی، محور و 

مبنا نيست.

اگر طّلب جوان به تحّول حوزه در دورة جوانى نينديشند 
و ذهن آنان با آرمانها درگير نشود، هيچ ضمانتى ندارد 
دغدغه ا  ى  چنين  كهن سالى،  و  ميان سالى  دورة  در  كه 

را پيدا كنند.

و  آموزش  نظام  شبيه  حوزه  كه  داشته باشيم  توّجه  هم  نكته  اين  به  ما 
مبتدی ها  و  نشده،  سّنی  طبقه بندی  دانشگاهی،  آموزش عالی  يا  پرورش 
يك صنف و منتهی ها صنف ديگر قلمداد نمی شوند. در حوزه، چيزی نظير 
صنف دانشجويی، صنف دانش آموزی و يا صنف معلّمان و استادان تعريف 
نشده است. در نتيجه از اين حيث، طاّلب جوان تر هم مثل طاّلب ميان سال 
به  آنها  با  و  آنها  كنار  در  و  می كنند  استفاده  موجود  امكانهای  و  ابزارها  از 

اظهارنظر می پردازند.
می توان اين سؤال شما را تعميم داد و پرسيد: فضالی برجسته، فضالی 
ميان سال، فضالی نسل دو يا سة حوزه، چگونه بايد نظرات و ديدگاه هايشان 

را به مصادر امور، مراجع تقليد و متصّديان و تصميم گيران منتقل  كنند؟
از هر راهی كه بناست آنها اقدام  كنند، طاّلب جوان هم از همان طريق 
و  شأن  ندارد.  خصوصّيت  چندان  شيوه ها  لذا  كنند؛  بهره برداری  می توانند 
شايستگی طبعاً تفاوت می كند؛ اّما روشها و شيوه ها متفاوت نيست. از همان 
اينها  اقشار حوزوی استفاده می كنند،  روشهای متعارف و معمولی كه ديگر 
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هم می توانند استفاده كنند.

خشت اّول: احساس ما اينست كه در حوزه، حساسيّت بيش از حّدى نسبت 
به طّلب جوان وجود دارد؛ به نحوى كه تا حرف از نسبت طّلب جوان و تحّول 
مى زنيم، سريعاً موضع گيرى مى شود كه اين مسئله، آسيب هاى زيادى مى تواند 
براى حوزه داشته باشد و به قدرى اين آسيب ها را جّدى مى دانند كه عملً طّلب 

جوان را از صحنة حوزه به حاشيه مى كشانند!
نظر جناب عالى در اين مورد چيست؟

شامل  تحّول،  مديرّيت  كرد؛  مديرّيت  بايد  را  تحّول  فرمودندكه  انقالب  معّظم  رهبر 
مديرّيت عوامل انسانی موثّر نيز می شود. اگر ورود طاّلب جوان در يك چارچوب معقول و 

مورد اعتمادی سامان پيدا كند و بروز و ظهور يابد، اين نگرانی ها ديگر معنايی ندارد.

به  اعتماد  جوان،  طّلب  اّوالً  كه  بود  خواهد  اين  نهى  و  منع  نتيجة 
نفس خود را از دست مى دهند؛ و ثانياً احساس انس و تعلّق صنفى 
به حوزه نمى كنند، و چه بسا يک نوع احساس بيگانگى هم به آنها 

دست مي دهد.

اّواًل طاّلب توّجه  كنند كه تصميم گير حوزه، آنها نيستند؛ ولی حّق دارند كه نظرات و 
ديدگاه هايشان را ابراز و در تصميم سازی نقش آفرينی كنند و از اين رهگذر، در تصميم گيری 
مشاركت داشته باشند. بايد بين شور و رايزنی و تصميم سازی، با تصميم گيری تفاوت قائل 
حّق  تصميم گيری  و  هستند  تصميم گيری  مرجع  حوزه،  امور  مصادر  و  عظام  مراجع  شد. 
اقشار  حّتی  و  حوزوی  مختلف  طبقات  تصميم سازی،  مقام  در  اينكه  با  اين  اّما  آنهاست؛ 
غيرحوزوی منوط به ُحسن نّيت و فهم درست از موضوع به مشورت دهی و نظردهی بپردازند، 
منافات ندارد؛ بنابراين، اگر بين تصميم سازی و تصميم گيری تفاوت قائل شويم و مرزهای 
اين دو را رعايت كنيم، روشن است كه ديگر اين شبهه بروز نمی كند كه آيا طاّلب جوان 
حّق دارند كه در مسائل حوزه اظهارنظر كنند يا خير؟ چون اظهارنظر و مشورت دهی غير از 

تصميم گيری است.

و  نشده،  سنّى  طبقه بندى  ديگر،  آموزشي  نظامهاي  شبيه  حوزه 
مبتدى ها يک صنف و منتهى ها صنف ديگر قلمداد نمى شوند. از هر 
راهى كه بناست فضلي نسل دو و سه اقدام  كنند، طّلب جوان هم 

از همان طريق مى توانند بهره بردارى كنند.

ثانيًا طاّلب توّجه داشته باشند كه حوزه، نظام هدايتی و تدبيری خاّصی دارد و امور در 
چارچوب آن نظام، سامان می يابد و در اين نظام، مرجعّيت ركن مهّمی است؛ عالوه بر اين 
سامانة عرفی، حوزه يك سازمان مديرّيتی و اجرائی هم دارد و اين سازمان مديرّيتی، كمتر از 

طاّلب جوان، دلسوز حوزه نيست؛ بلكه مديرّيت حوزه، حتماً از آنها دلسوزتر است.
اينكه فراتر از جهات سازمانی و ضرورت رفتار مضبوط و قاعده مند، طاّلب عزيز  ثالثاً 
ارزشمندی  تجارب  از  متقّدم،  نسلهای  و  حوزه  بزرگان  كه  بپذيرند  واقعّيت  يك  عنوان  به 
كه  راه هايی  و  نيست  مطلق  می رسد، حقّ   ذهنشان  به  آنچه  كه  قبول  كنند  و  برخوردارند 

می انديشند، لزوماً صائب و احياناً كامياب نخواهد بود.
و  استقبال  كند  جوان تر  نظرات  از  بايد  حوزه  متقّدم  نسل  عنوان  به  هم  ما  نسل  البّته 
آن را مغتنم بداند و ميدان را برای رشد آنها بازكند؛ پس، از يك سو بپذيريم كه جوان ترها 
می بايست دغدغة سرنوشت خودشان و حوزه را از هم اكنون داشته باشند و از طرف ديگر، 
به بزرگ ترها  نيستند و  امور حوزه  بپذيرند در جايگاه تصميم گيری و كارشناسِ پختة  آنها 
اعتماد كنند كه آنها حّداكثر، طرفهای مشورت با مراجع و مصادر تصميم گير هستند؛ بزرگان 
و كارگزاران هم به حكم رهنمود آية » َو شاِوْرُهْم ِفي اأَلْمر« با آنها رايزنی  كنند و مطالب 

آنها را بشنوند؛ ولی تصميم گيری با مصادر امور و مراجع عظام خواهد بود.
نكتة ديگری كه بايد مورد توّجه طاّلب جوان باشد، اين است كه اّولين وظيفة طاّلب، 

نگراني
گفتم: »كساني كه نگران تغيير كتب درسي 
سطِح  مبادا  كه  نگران اند  بيشتر  هستند، 

علمي حوزه پايين بيايد.«
همين  به  آقايان  اين  كاش  »اي  گفت:  
اندازه، نگران مجموعة نظام آموزشي حوزه 
وضعّيت  به  سري  ايشان  اگر  بودند.  هم 
امتحانات بزنند،  كالسها، طلبه ها، اساتيد و 
حتماً خواهند ديد كه تعداد اساتيدي كه به 
خوبي از پس تدريس اين كتب بر مي آيند، 
زياد نيستند؛ پيچيدگي هاي بي مورد، طاّلب 
كتابها هر سال نصفه نيمه  را دل زده كرده؛ 
خالصه  جزوة  يك  با  و  مي شود  خوانده 
سّد  از  مي توان  سؤال،  نمونه   برگ  چند  يا 

امتحانشان گذشت.
كتابهايي كه قرار است سطح علمي حوزه را 
باال نگه دارند، خود باعث شده اند كه نشاط 
طلبه ها  ميان  در  كمياب  گوهري  علمي، 

باشد!«
 

سّيدعلي احمدي

نگاره - 4
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ورود در مسائل مديرّيتی و صنفی و اجتماعی نيست. در اين زمينه، حّق و 
بلكه وظيفه دارند؛ اّما اين، وظيفة ثانوی آنها به شمار می آيد. اّولين وظيفة آنها 
درس خواندن است و مبادا به بهانة اين مسئلة مهّم كه بايد به آرمانِ تحّول 
حـوزه پرداخت و بايد چاره و تدبيری برای بسامان تر شدن امور حوزه كرد و 
طاّلب جوان هم بايد نقش آفرينی داشته باشند، از تكليف اصلی اين دوره از 

حياتشان - كه بيش و پيش از هر چيز، درس خواندن است - غافل  شوند.

نيستند؛  آنها  حوزه،  تصميم گير  كه  كنند  توّجه   طّلب 
و  ابراز  را  و ديدگاه هايشان  نظرات  دارند كه  ولى حّق 
در تصميم سازى نقش آفرينى كنند و از اين رهگذر، در 

تصميم گيرى مشاركت داشته باشند.

اگر چارچوب ها را رعايت  كنند، طبعًا می توانند نقش مؤثّرتری داشته  باشند 
و از جهات تخريبی، ورود آنها در اين مسائل هم پيش گيری می شود؛ عالوه 
حوزه  مسائل  در  بناست  اگر  حوزه،  طبقات  از  طبقه ای  و  قشر  هر  اينكه  بر 
بايد  وارد شوند و اظهارنظر كنند و حّتی احياناً در شرايطی اقدام هم كنند، 
به  نياز  حوزه  می كنند  احساس  كه  جايي  در  طاّلب  مثالً  باشد؛  تعريف شده 
نبايد مثل برخی رفتارهايی كه در محيط دانشجويی  تحّول و تكامل دارد، 
معمول است و دون شأن طاّلب است، مانند تحّصـن و تجّمعـاتِ هرج و 
مرج زا، مطالبات و مطلب خود را پيش  ببرند؛ طاّلب بايد از مجاری مقبول 
و معتبر، مطالب خود را به مصادر تصميم منتقل  كنند. اينجا و آنجا گفتن، 
از درس بازماندن، احياناً تشويش اذهان ايجادكردن، اتالف وقت نمودن، به 
روشهای نامناسب با شئون حوزه اقدام به طرح ديدگاه ها كردن، به جای مفيد 

بودن، حتمًا مضّر خواهد بود.
با رعايت اين چارچوب ها، نه تنها مفيد و شايسته است كه طاّلب جوان 
وارد اين مباحث بشوند، بلكه می توان گفت به نحوی ضرورت نيز هست؛ و 
از طرف ديگر، چون آنها جوان هستند، الجرم وارد خواهند شد و نمی توان 

اينها را بازداشت.
بايد  بگويند؛  نمی خواهند  كفر  كه  اينها  شوند،  مباحث  وارد  طاّلب  اگر 
اجازه دهيم اينها وارد شوند؛ منتها آنها هم بايد توّجه به مسائل و حريمهای 
مطلبي  آنها  اگر  منتها  نمی آيد؛  پيش  مشكلی  داشته باشند.  حوزه  در  موجود 
ناسخته و ناساخته ای را طرح   كردند، نبايد توّقع اطاعت از سوی متولّيان امور 
را داشته باشند؛ كما اينكه افراط نيز موجب اتالف وقت و سبب اشتغال ذهنی 
آنها شده، از درس و بحث كه تكليف حياتی اين دورة سّنی آنهاست، بازشان 

می دارد و يا سبب پاره ای مشكالت در محيط حـوزه مي شود.
لذا بايد اينها را رعايت  كنند؛ البّته معموالً طاّلبی كه دغدغة اين مباحث 
به  دارند، طاّلب معقول و فرهيخته ای هستند. هر طلبه ای دغدغة ورود  را 

اين مسائل را ندارد؛ لزوماً طاّلب مستعدّ تر و نخبه تر، چنين دغدغه هايی دارند 
كه مطمئن هستم چارچوب ها، اصول و ارزشهايی را كه به آنها اشاره  كردم، 

می دانند و ملتزم و پايبند هستند.
يا  نقد داشتن  اينكه  آن  اضافه  كنم و  قبلی  نكات  به  اينجا  نيز  نكته ای 
موجود  نفی عملی وضع  و  نقض  معنای جواز  به  بديل،  پيشنهادِ  ارائة  حّتی 
بخواهند  يا  و  داشته باشند  نقدی  موجود  وضع  به  اگر  طلبه ها  يعنی  نيست؛ 
پيشنهاد وضع مطلوب تری را ارائه  كنند، اين در حّد پيشنهاد، نظردهی، رايزنی 
و مشاوره بايد تلّقی شود و اين نوع اظهارنظرها نبايد آنها را نسبت به وضع 
موجود به حّدی بدبين كند كه بگويند وضع موجود مناسب نيست و وضع 
مطلوب هم پذيرفته نشده و پديد نمی آيد؛ بنابراين نمی توانيم درس بخوانيم! 
و عمالً يك نوع يأس و دل زدگی از تحصيل به آنها دست  دهد. اگر تصّور 
كنند كه مثالً فالن برنامة درسی در فالن مدرسه مناسب نيست و بگويند ما 
انتقاد داريم و وضع موجود را قبول نداريم، مجّوز نقض نمی شود و بيش از 

همه، طلبة محّصل زيان خواهد ديد.

آية  رهنمود  حکم  به  حوزه  كـارگزاران  و  بزرگـان 
»َو شاوِْرُهْم ِفي األَْمر« با طّلب جوان بايد رايزنى كنند 
مصادر  با  تصميم گيرى  ولى  بشنوند؛  را  آنها  مطالب  و 

امور و مراجع عظام خواهد بود.

همان طور كه اشاره  كردم طاّلب جوان بايد به بزرگ ترهای حوزه اعتماد 
كنند؛ بسا كه وضع موجود پاسخهای قانع كننده ای دارد كه ما نمي دانيم؛ مثل 
شبهات كالمی كه به ذهن انسان خطور می كند و در بادی امر، تصّور می شود 
كه اصاًل جواب ندارد؛ اّما وقتی انسان با يك اهل فّن مواجه می شود، می بيند 

كه اصالً مطلب طور ديگری بوده است.
در مسائل اجرايی هم همين طور می تواند باشد. طاّلب جوان توّجه  كنند 
كه مبادا اين دغدغه ها، نقدها، ارزيابی ها، پيشنهادها و ارائة بديل ها، از نظر 
تا ديگر  باشند  ناراضی  از وضع موجود  به نقطه ای برساند كه  را  آنها  روانی 

نتوانند درس بخوانند. اين، نكتة  مهّمی است.

خشت اّول: اينکه فرموديد »طّلب جوان نگاه بيرونى دارند و 
اين نگاه مى تواند يک فرصت سازنده براى حوزه باشد« را بيشتر 

شرح دهيد.
بيرونىِ طّلب جوان  و  نگاه غيرمتصلّب  به عبارت ديگر، ثمرة 

چه كاركردى در تحّول حوزه دارد؟
امروز در قلمرو معرفت و علوم، گرايشها يا دانشهايی به نام »فلسفه های 
می شود  گفته  معرفت ها،  دسته  اين  تعريف  در  كه  آمده است  پديد  مضاف« 
عبارت اند از » مطالعة فرانگر عقالنی به علم ها«. از خواّص و كاركردهای 
اساسی فلسفه های مضاف، ايجاد تحّول و تكامل در متعلّق خود، يعنی تحّول 

در فلسفه از منظر و معبر فلسفة فلسفه است.
اذهان  می كند؛  مسئله صدق  اين  نظير  نيز  اجرائی  و  مديرّيتی  امور  در 
طاّلب جوان آن چنان كه بايد درونی نشده است؛ لذا به كسانی می مانند كه از 
بيرون به پديده و نهاد حوزه و مسائل آن می نگرند. همان طور كه نگاه بومی 
و درک شده، از درون، از جهتی ارزشمند است، نگاه غيربومی و از بيرون نيز 

از حيث ديگر می تواند مفيد و ارزشمند باشد.
بی آنكه برای كسی، از افراد غيرواجد شرائط و بيرون حوزه، حّقی برای 
دخالت در امور حوزه قائل باشيم، ما بايد از نظرات و پيشنهادهای افراد دل سوز 
دين و دانش استقبال كنيم، و آنكه در اين ميان بيش از همه- حقيقتًا- سود 

می كند، حوزه و حوزويان اند.
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حّجت گنابادی نژاد، متولّد 1342.
ايشان مّدت 18 سال است كه به تحصيل، تدريس و تحقيق علوم حوزوی اشتغال دارند. تاليف مقاله، مشاوره در طرحهاي 

پژوهشي و مطالعاتي، تدريس منطق،كالم، اصول فقه و مديرّيت و برنامه ريزي از جمله فّعالّيت های ايشان است.
ايشان از محضر حضرات آيات و حجج اسالم آقايان حّجت هاشمي خراساني، صالحي، مصباح عاملي، احمدي ميانجي، 

عالي، آل غفور، موسوي گرگاني، حائري، ربّاني گلپايگاني، مرتضوي و ... بهره برده اند.
برخي از سوابق اجرايی و پژوهشی ايشان، عبارت اند از: معاونت آموزش وپژوهش حوزة علمّية خراسان، مديرّيت مدرسة 
نّواب، عضوّيت در كميسيون پژوهش و آموزش شوراي برنامه ريزي مديرّيت حوزة علمّية خراسان، عضوّيت در  عالي  

كميسيون مديرّيت و تشكيالت و آموزش شوراي پيشبرد و ارتقاء حوزه.
وي اخيراً به سمت مدير كّل سازمان اوقاف خراسان رضوی منصوب شده است.
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خشت اول: به نظر شما جايگاه طّلب جوان در مجموعة حوزه 
قائل  حوزه  تحّول  در  آنان هم سهمي  براي  مي توان  آيا  چيست؟ 

شد؟
شايد خود شما هم ندانيد كه بحث از جايگاه طالب در حوزه هاي علمّيه 
چقدر مهّم است؟ مهّمترين ركن حوزه هاي علمّيه، طلبه ها هستند؛ ولي اين 
براي طالب  ندارند!  علمّيه  حوزه هاي  استراتژي  در  جايگاهي  هيچ  طلبه ها، 
در حوزه هاي علمّيه، هيچ مركز، ساختار، اعتبار و بودجه اي را به عنوان يك 
موضوع اصلي- نه حاشيه اي- نديده ايم. شايد خود شما خشت اّولي ها هم كه 
حرفهايي جّدي و اساسي دربارة طالب مي زنيد، به اصل و ضرورت و اهّمّيت 
آن به طور كامل نرسيده باشيد. بنده به شما تبريك مي گويم كه توانسته ايد 

اين وظيفة مهّم را تشخيص داده و وارد بحث آن شويد.

طلب  جايگاه  از  بحث  كه  ندانيد  هم  شما  خود  شايد 
ركن  مهّمترين  است؟  مهّم  علميّه چقدر  در حوزه هاي 
هيچ  طلبه ها،  اين  ولي  طلب اند؛  علميّه،  حوزه هاي 
جايگاه، مركز، ساختار، اعتبار و بودجه اي در استراتژي 

حوزه هاي علميّه ندارند!

انتقادي درحوزه وجود دارد؛ كساني  اآلن نسبت به طالب، يك موضع 
هستند-  طلبه ها  سرپرستي  و  مربّي  معلّمي،  پدري،  جايگاه  در  امروز  كه 
نمي خواهم بگويم همه– ولي درصد كثيري، يك موضع انتقادي و سرزنشي 
در قبال طلبه هاي جوان كنوني دارند؛ آنها يك بهشت برين و مدينه فاضله 
به  از گذشتة حوزة علمّيه  را  فرزانگاني  و  فراگير  افتخارات  و يك مجموعه 
تصوير مي كشند كه در مقابل، طلبه هاي موجود را طالبي مي دانند كه درس 
نمي خوانند و اهل تقوا، ديانت، معنوّيت و تالش و فّعالّيت نيستند. من اين 
را خطرناک ترين موضوع حاكم بر وضعّيت طالب جوان فعلي مي دانم. اگر 
ما نتوانيم اين مسئله را حّل كنيم، طالب ما در اين وضعّيت اگر بخواهند به 
بهترين موّفقّيت ها و توفيقات هم برسند و يا حّتي اگر رسيده هم باشند، دقيقًا 

مثل كسي مي مانند كه دست و پا مي زنند و  بيشتر غرق شوند!
نيست كه  يا يك حزب سياسي  باشگاه سياسي  علمّيه، يك  حوزه هاي 
حال اگر طلبة جوان ما احساس كرد كه نمي تواند از مسير اساتيد خود به رشد 
قابل توّجهي برسد، بگويد اساتيدم را دور مي زنم و از راه ديگري رشد مي كنم؛ 
بلكه طالب بايد زيرنظر اساتيد خود رشد كنند؛ ولي اآلن متاّسفانه اين نگاه 
ادبياتشان  از نسل گذشتة حوزه هستند، نوع  اكثر كساني كه  ندارد و  وجود 
همين است كه عرض كردم؛ مي گويند آقا! حوزة گذشته چنين بود و هر چه 

در آن بود، همه خوبي بود؛ ولي حوزة امروز، هر چه هست، بدي است!
به نظر مي رسد كه اين موضوع بايد بيشتر باز شود و يك مقايسة تحليلي 
مستدّل و روشني از طلبة گذشته و طلبة امروز صورت بگيرد. بنده به دليل 
وظايف و مسئولّيت ها و ارتباطاتي كه با طالب داشتم و دارم، 5-6 سال است 
كه اين بحث را به طور جّدي شروع كرده ام و در هر كجا و در هر محفلي، با 
آقايان، علما و اساتيدي كه به ويژه از اين ادبّيات استفاده مي كردند، با حفظ 

احترام، دربارة اين نوع اعتقاد و نگاه، بحث مي كردم.
و گذشتة طالب، چند  دو نسل كنوني  بين  مقايسة  در  نظر مي رسد  به 
ويژگي قابل تمايز و توّجه است؛ مطلب اّول اينكه در گذشته، خيلي از كساني 
طلبه  كه  نداشتند  اين  از  غير  چاره اي  باشند،  متدّين  الزامًا  مي خواستند  كه 
شوند؛ اگر مي خواستند جذب دستگاه هاي دولتي شوند، اين دستگاه ها از اصل، 
دستگاهي طاغوتي بودند؛ اگر مي خواستند به دانشگاه ها بروند، دانشگاه ها به 
نوع ديگري غرق فساد و انحراف بودند؛ و اگر مي خواستند جذب بازار شوند، 
بنابراين  نبود؛  با اطميناني  بازار هم يك روند رضايت بخش و  روند عمومي 

چاره اي نداشتند جز اينكه طلبه شوند.
اّما اآلن كسي كه طلبه مي شود، با ورود به طلبگي، پلهاي بسيار زيادي 
را پشت سر خود خراب مي كند؛ امروز اگر كسي جذب نهادها و ادارات شود، 
نه تنها به ديد بد به او نگاه نمي شود، بلكه حّتي بعضي از ما حوزويان هم، او 
را تحويل مي گيريم و به او احترام مي كنيم؛ از طرف ديگر، اآلن اگر كسي 
طلبه نشد و به دانشگاه رفت، مورد سرزنش قرار نمي گيرد؛ اتّفاقًا امروزه، هم 
فّعاالن آموزش عالي در  به  اجتماعي،  در فرهنگ مذهبي و هم در فرهنگ 
مقايسه با ساير فّعاالن عرصه هاي علمي و فرهنگي، احترام و توّجه خوبي 

مي شود؛ ورود به بازار هم همين طور است.
مطلب دوم اين است كه فردي كه ديروز وارد حوزه مي شد، ناخودآگاه 
امروزي  طلبة  يك  را  آن  كمترين  كه  بود  برخوردار  سرمايه اي  و  نعمت  از 
برخوردار است و اتّفاقًاحرف اّول و آخر را هم در رشد و موّفقّيت يك حوزوي، 
همين موضوع مي زند؛ اين نعمت، دسترسي به مربيان و اساتيد جامع و ممتاز 

است.

به  حوزه،  راهنمايان  و  مربيان  بعضي  توّسط  امروزه 
بهانة افتخارات نسل گذشته و تصّور عدم موّفقيّت هاي 
كنوني، يک ادبيّات و گفتماني رقم خورده كه اگر طلب 
بخواهند به بهترين موّفقيّت ها و توفيقات هم برسند و 
يا حتّي اگر رسيده هم باشند، دقيقاً مثل كسي مي مانند 

كه دست و پا مي زنند كه بيشتر غرق شوند!

گذشته  در  چون  اينكه  يكي  ترديدكنيم:  نكته  دو  در  نبايد  هيچ وقت  ما 
حوزه به اين مقدار رشد كّمي نكرده بود، تعداد طالب كم بود و تعداد اساتيد 
و مربيان برجسته، به نسبت زياد بود؛ و ديگر اينكه اين قدر جايگاه و نيازهاي 
مختلف اجتماعي و حكومتي وجود نداشت كه اساتيد برجسته حوزه بخواهند 

جذب آنها شوند.
ولي بعد از پيروزي انقالب، اين دو اتّفاق با هم افتاد؛ هم حوزه ها رشد 
نياز به عالمان  كّمي پيدا كردند و آمار طلبه ها باال رفت و هم مراكز مورد 

برجسته، در حكومت زياد شد.
در گذشته يك طلبه وقتي وارد حوزه مي شد، به راحتي مي توانست با 
عاّلمه طباطبايي، حضرت امام، شهيد بهشتي، شهيد مطّهري، و در مشهد ما 
با شيخ هاشم قزويني، شيخ مجتبي قزويني، آيت اهلل ميرزا جوادآقا تهراني، 
آيت اهلل مرواريد، آيت اهلل خامنه اي، شهيد هاشمي نژاد، آيت اهلل طبسي و ساير 
شخصّيت هاي كارآمد و توانمند حوزوي ارتباط برقراركند؛ اّما امروز عالوه بر 
اينكه به اندازة نياز، استاد و مربّي نداريم، استادي هم كه سالها درحوزه مانده، 

نمي تواند چنين تعامل و ارتباطي را با طالب برقراركند.
مقام  كه  قزويني  مجتبي  شيخ  آيت  اهلل  امثال  ما،  خود  مشهد  همين  در 
معّظم رهبري در مورد ايشان فرمودند: »فلزي كه من در ايشان ديدم ، فلز 
قزويني  مجتبي  شيخ  وقتي  كه  مي گفتند  حكيمي  محّمد  استاد  بود!«  امام 
اگر  يقينًا  اّما  اسفار مي گفت، فقط دو شاگرد داشت؛  نّواب درس  در مدرسة 
امروز شيخ مجتبي قزويني بود و كمتر از دويست طلبه سر درس او حاضر 
مي شدند، مي توانستيم بگوييم طلبه ها درس نمي خوانند! امروز تعداد اساتيد 
و مربيان در مقايسه با مربيان گذشته، چه از نظر كّمي و چه از نظر كيفي، 

بسيار محدود است. 
مطلب سوم، بحث آسيبها و آفات است؛ واقعًا ما از گذشتة حوزه، گزارش 
آماري دقيقي نداريم. ما روي چند چهرة فرزانه و خدمات بسيار درخشان و 
برجستة آنها دست مي گذاريم كه هيچ قابل ترديد نيست؛ ولي آن را به تمام 
حوزه تعميم مي دهيم و در گزارشي كه داده مي شود، فكر مي كنيم همة حوزه 
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همين طور بوده است. اين مسئله از آن موضوعاتي است كه خيلي جاي تحقيق 
و پژوهش دارد.

در گذشته، خيلي از كساني كه مي خواستند الزاماً متديّن 
باشند، چاره اي غير از اين نداشتند كه طلبه شوند؛ اّما 
اآلن كسي كه طلبه مي شود، با ورود به طلبگي، پُلهاي 

بسيار زيادي را پشت سر خود خراب مي كند.

و  التقاطي  مختلف  جريانهاي  كه  فضايي  در  انقالب،  پيروزي  از  قبل 
چقدر  مي كردند،  فّعالّيت  مملكت  در  توده  و  چپ  جريان  جمله  از  الحادي 
حوزه هاي علمّيه تحت تاثير آنها قرارگرفتند و چقدر طلبه و آخوند جذب اين 
جريانات شدند؟! بررسي كنيد وقتي بديع الزمان فروزان فر كه از فضالي حوزة 
خراسان بود، موّسسة وعظ و خطابه را در تهران زيرنظر دربار راه اندازي كرد، 
اين موّسسه  را درآورند و جذب  لباسهاي خود  ابايي  چه كساني بدون هيچ 
شدند؟ وقتي كه اوقاف تصميم گرفت شهريه بدهد، چه آماري رفتند و تسليم 

شرايط آن روزگار شدند؟!
امام  حضرت  اصحاب  و  ارادتمندان  از  بخشي  كه  نيست  ترديدي  البّته 
و جريان انقالب اسالمي و روحانّيت اصيل و وارسته، ايستادند و دردفقر و 
محرومّيت و استضعاف را چشيدند و سختي را تحّمل كردند و حاضر نشدند 
اسمشان را در دفتر اوقاف بنويسند؛ ولي همة افراد كه اين طور نبودند. چه 
بروند جذب  و  خارج شوند  روحانّيت حاضر شدند  از طلبه هااز كسوت  تعداد 
آموزش و پرورش، فرهنگ و اوقاف و دارايي و ثبت شوند؟ در عرصة اخالق 
و معنوّيت به طور سربسته مي گويم آيا طلبه هاي گذشته در مقايسه با طالب 

كنوني، گرفتار آسيبهاي اخالقي و اجتماعي نمي شدند؟!
بايد توّجه داشت كه آسيبهاي به وجود آمده در  در نقل فضاي گذشته 
آن زمانها ناديده گرفته مي شود و صرفًا با يك ارزيابي جامع و دقيق مي توان 
مشّخص كرد كه آسيب پذيري اخالقي طالب كنوني در مقايسه با نسل قبلي 

بيشتر يا كمتر است.
در بررسي شرايط كنوني، به چند موضوع بايد توّجه كرد:

دوم خرداد در درون حاكمّيت و با پايگاه و امكانات دولتي در روزگاري 
همچنين  و  معيشتي  شرايط  سخت ترين  در  ما  طلبه هاي  كه  افتاد  اتّفاق 
حاّدترين مشكالت اجتماعي بودند؛ ولي چه تعداد از طلبه ها رفتند و جذب 
جريان دوم خرداد شدند؟ هنوز كه هنوز است، يكي از مجهوالتي كه جريان 
دوم خرداد براي پايگاه سياسي و اجتماعي خود نتوانسته حّل كند، اين است 

كه روحانّيت قابل شناسايي نيست.
در مصاحبة چند ماه گذشته جناب حاج آقاي بوشهري، مدير سابق حوزة 
ايشان همين بود كه در دورة  از موارد مهّم مصاحبة  با شهروند،  علمّية قم 
دوم خرداد، مخالفتها بيشتر از ناحيه طلبه هاي جوان بود؛ اّما اآلن بيشتر از 
ناحية مراجع است. من نمي خواهم دربارة درصد تحّقق و واقعّيت اين جمله 
مي دانيم  همه  نيست.  هم  واقعّيت  از  دور  كه  است  مطلبي  ولي  بحث كنم؛ 
كه اگر طلبه هاي جوان ما با تمام محدودّيت هايي كه داشتند در دورة دوم 
خرداد جذب آن مي شدند، بدون ترديد بخش زيادي از پايگاه هاو موقعّيت هاي 
اجتماعي و مشكل اقتصادي آنها حّل مي شد؛ اّما حاضر به اين اقدام نشدند؛ 

بلكه با اقدامات به موقع، كارنامة افتخاري را ازخود به جاي گذاشتند.
جريان روشن فكري در مملكت ما بعد از پيروزي انقالب، اصاًل با استفاده 
به عنوان  آقاي سروش  افتاد؛  اتّفاق  با حمايت هاي حاكمّيت  از فرصت ها و 
يك ايدئولوگ اسالمي به شوراي عالي انقالب فرهنگي آمد و با پايگاه ديني 
مشهور شد و بعد هم صد در صد عليه مباني اسالم و ارزشهاي انقالب و 
دين موضع گرفت. نمي خواهم بگويم تعداد زيادي، ولي تعداد قابل توّجهي از 

پيشكسوتان همين انقالب و نظام، تحت تاثير جريانهاي روشن فكري كه با 
پرچم داري آقاي سروش اتّفاق افتاد، او را همراهي كردند.

بنابراين، بحث از آسيبهاي طالب و عدم به دست آوردن توفيقهايي مانند 
و  كّمي  به صورت  كه  است  توّجهي  قابل  موضوع  حوزه، خود يك  گذشتة 
كيفي نياز به بررسي بيشتر دارد. شايد موارد نادري طالب امروز دچار مشكل 
حوزه  اصاًل  گفت  و  داد  ارائه  بتوان سندي  كه  نيست  اين طور  ولي  باشند؛ 
پوست انداخته است و به عنوان تحليل گفت طيف وسيعي از طالب جوان ما 

از اصول گرايي و ارزش گرايي فاصله گرفته اند.
مطلب چهارم، اين است كه اكثر طلبه هاي گذشته، شروع تا پايان جريان 
طلبگي خود را در حوزة دين فردي تعقيب مي كردند و اقلّيتي تحت جريان 
ايشان  اجتماع رسيدند و همراه  به دين در عرصة  امام)ره(  رهبري حضرت 
شدند و انقالب اسالمي را به وجود آوردند؛ ولي اآلن بالغ بر 90 درصد كساني 
كه جذب حوزه هاي علمّيه مي شوند، اصاًل از ساختار دين در اجتماع جذب 
طلبگي مي شوند؛ اينها كساني هستند كه عضو انجمن اسالمي، بسيج، هيئات 
مذهبي، نشرّيات، كانونهاي فرهنگي و اين گونه نهادها و گروه ها بوده اند كه از 

همان جاها گرايش به حوزه پيدا كردند و به علوم ديني عالقمند شده اند.

فردي كه ديروز وارد حوزه مي شد، ناخودآگاه از نعمت 
و سرمايه اي برخوردار بود كه كمترين آن را يک طلبة 
به  دسترسي  نعمت،  اين  است؛  برخوردار  امروزي 

مربيان و اساتيد جامع و ممتاز است.

حّتي امروزه جريانهاي متحّجرانة حوزه هم كاركردهاي نوين، مدرن و 
اجتماعي را دنبال مي كنند و خيلي در قالبهاي سابق نيستند؛ بخشي از آن، 
ناشي از عناصر و كادر جديدي است كه اينها جذب مي كنند؛ اين عناصر و 
كادر جديدي كه امروز در حوزه به نحوي جذب جريان تحّجر و متحّجرين 
مي شوند، افرادي هستند كه با قابلّيت اجتماعي وارد حوزه شده اند؛ لذا مي بينيد 
كه جريانهاي متحّجرين هم در عرصه هاي مختلف جديد و در صحنه هاي 
اجتماعي، در حال فّعال شدن است كه اين خود، تحّول جديدي را در جريان 

تحّجر حوزه به وجود آورده و خواهد آورد.
اگر اين چهار مطلب را پذيرفتيم، حاال توفيقات گذشته و توفيقات امروز 
را فهرست كنيم و اين دو را مقايسه نماييم. هيچ ترديدي نيست كه تفسير 
مكتب  نشرّية  كه  نيست  ترديدي  ماست؛هيچ  گذشته  حوزة  حاصل  الميزان 
اسالم و نشرّية مكتب تشّيع حاصل حوزة گذشته بود؛ هيچ ترديدي نيست كه 
تاليف متون درسي در قبل از پيروزي انقالب با كمك شهيد بهشتي، شهيد 
باهنرو ... انجام شد؛ همة اينها درست است؛ ولي بايد فّعالّيت هاي امروزي هم 
فهرست شود؛ هم از نظر كّمّيت و هم از نظر كيفّيت، هر دو مقايسه و بررسي 

شود و واقعًا در عمل اثبات شود كه امروزه كاري انجام نشده و نمي شود.
توّجه داشته باشيم كه در  بايد  همچنين در تحليلها و مقايسه هاي خود، 
گذشته اگر كوچك ترين كار و قدمي برداشته مي شد، حّتي اگر نگوييم با يك 
حمايت و تشويق عمومي مواجه مي شد، ولي بدون ترديد از حمايت و تشويق 
قابل توّجهي برخوردار بود. شما هيچ حركتي را در گذشته حوزه نمي توانيد 
رصد كنيد كه به يك موّفقّيت قابل توّجه رسيده باشد و از اساس، بزرگان 
حوزه نسبت به آن، موضع منفي و مخالف يا بي تفاوت داشته باشند؛ اّما امروز 
عرصه هاي  در  كه  زيادي  بسيار  خدمات  مجموعة  كه  بپذيريم  بايد  را  اين 
بخش  مي افتد،  اتّفاق  تبليغ  و  فرهنگ  مديرّيت،  پژوهش،  تحقيق،  تدريس، 

زيادي از آن با بي توّجهي بزرگان حوزه در حال رخ دادن است!
اين طور نيست كه واقعًا هر كدام از مجموعة بزرگان حوزه آستين باالزده 
و  درس خوان  و  محّقق  و  فاضل  طلبة  بيست  ده  كدام  هر  بيايند  و  آمده اند 
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قرار دهند و خروجي آن، مثاًل  را مورد حمايت  متدّين و دل سوخته و پاک 
نشرّيه اي مثل نشرّية خشت اّول شده باشد كه درحوزه اتّفاق افتاده است. اتّفاقًا 
اآلن بخش زيادي از دل مشغولي ها و نگراني هاي شما بّچه هاي خشت اّول 
اين است كه برخي بزرگان ناراحت نشوند و يا مخالفت نكنند؛ اين طور نيست 
كه اين جمع بّچه هاي خشت اّول از حمايت حّداقلّي طيف قابل توّجهي از 
بزرگان حوزه برخوردار باشند و يا حّداقّل، بزرگان حوزه بگويند اين مقدار از 

دست ما برمي آيد و بقّيه را خودتان دنبال كنيد.

طلب امروز نسبت به طلب گذشته، اّوالً مولود جريان 
از  غالباً  قبلي،  نسل  برخلف  و  هستند  اجتماع  و  دين 
با  نمي شود  اصًل  ثانياً  و  آمده اند؛  حوزه  به  بستر  اين 
در  را  نسل  اين  دين،  شخصي  و  فردي  كاركردهاي 

حوزه قانع كرد.

بايد براي اين مسئله فكري كرد؛ اگر با وجود اين مجموعة انتظارات از 
نسل كنوني حوزه، قرار نباشد كه هزينة سرپرستي، پدري و راهنمايي اينها 
بايد هزينة  يا  با دو مشكل جّدي مواجه ايم؛  از درون حوزه پرداخت كنيم  را 
اين كارها را از بيرون حوزه پرداخت كرد كه اين اصاًل به نفع حوزه نيست، 
و يا اينكه مجموعة اين توانايي ها و پتانسيلهاي حوزه، با نااميدي از عوامل 
تاثيرگذار در حوزه، به اين نتيجه مي رسند كه بايد خود دست به كار شوند و 
به دنبال اين باشند كه شرايط موجود را دور بزنند و مقاومتي و مخالفتي از 
درون حوزه به وجود بياورند كه اين هم باز بدتر است. بايد براي اين مسئله 
فكري كرد و براي نگاه حمايتي، پدري و سرپرستي بزرگان حوزه نسبت به 

طالب جوان، برنامه ريزي و اهتمام بيشتري داشت.

خشت اول: با توّجه به شرايط اجتماعي كه به واسطة انقلب 
اسلمي پيش آمده، آيا مي توان گفت كه بايد حوزه و طلبه، بازتعريف 

شوند؟
برداشت من اين است كه تعريف فرق نكرده است؛ طلبه يعني كسي كه 
دين را بفهمد، منتقل كند و از آن دفاع كند. اين سه ويژگي و مسئولّيت، از 
خصوصّيات يك طلبه است؛ تعريف ما در مورد طلبه در گذشته همين بوده 
و اآلن هم، همين است؛ مگر اينكه عرصة بروز دين درگذشته محدود بوده، 

و امروز وسيع شده است.
كنوني ها  بر  هم  سرزنشي  هيچ  و  نيست  گذشتگان  بر  خرده اي  هيچ 
نمي توان داشت. كّل ساحتي كه دين در گذشته مي توانسته خدمت كند، به 
مسائل  حوزة  در  مسئله  هزاران  اآلن  اّما  مي شده؛  محدود  مسئله،   20-10
فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و غيره پيش آمده كه همه از 
كار  ميدان  ولي  نكرده است؛  فرق  تعريف،  جواب دهد.  كه  دارند  انتظار  دين 

متفاوت شده است.
نسبت  امروز  طالب  اشاره كردم،  عرايضم  در  بنده  كه  همان طور  البّته 
را  آنها  نمي توان  كه  دارد  ويژگي  دو  حّداقّل  تحّول  در  گذشته،  طالب  به 
ناديده گرفت: اّول اينكه اصاًل مولود جريان دين و اجتماع هستند و برخالف 
نسل قبلي، غالبًا از اين بستر به حوزه آمده اند؛ و دوم اينكه اصاًل نمي شود 
با كاركردهاي فردي و شخصي دين، اين نسل را در حوزه قانع كرد. اينكه 
امروز طلبه هايي دست به كارهايي مي زنند كه ممكن است از ناحية بزرگان 
به عنوان ناهنجاري تلّقي شود، بخشي به خاطر اين است كه آنها به دنبال 
تحّقق مصاديقي از خدمت دين در عرصة اجتماع هستند و چون جوهر دين 
و عصارة معارف اسالمي به طول كامل به آنها نرسيده است، ممكن است در 
مصداق خطا روند و اين همان جايي است كه بزرگان بايد بيايند و راهنمايي 

ما از گذشتة حوزه، گزارش آماري دقيقي نداريم. روي 
چند چهرة فرزانه و خدمات بسيار درخشان و برجسته 
دست مي گذاريم كه هيچ قابل ترديد نيست؛ ولي آن را 
به تمام حوزه تعميم مي دهيم و فکر مي كنيم همة حوزه 

همين طور بوده است.
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و استادي و پدري كنند تا اين خطا اتّفاق نيفتد.
اگر طلبه اي به سمت هنر گرايش پيدا مي كند و يا به عرصة فرهنگ، 
بحثهاي علوم اجتماعي، سياسي، اقتصاد و ... عالقمند مي شود، اصل مسئله 
به خاطر اين است كه او به دنبال تحّقق خدمت دين در اجتماع است و اين 
امر، بسيار پسنديده است؛ اتّفاقًا اينجاست كه بايد بتوانيم بين طلبة امروزي 
كه خيلي راحت اين دغدغه ها را دارد- برخالف نسل گذشته حوزه كه اين 
دغدغه ها در آنها زنده نبود- با آن غناي گذشتگان، يك همخواني و حلقة 
را  فعلي  نيازهاي  بتوانند  آنها  تا  نماييم  برقرار  ارتباطي  و  كنيم  پيدا  وصلي 

شناسايي كرده و درصدد رفع آن برآيند.

خشت اّول: اين حلقة وصل را چگونه مي توان ايجاد كرد؟
براي حّل اين مسئله، هم امام)ره( و هم مقام معّظم رهبري، چندين بار 
راه حّل داده اند؛ ولي تا همين اآلن بايد بگوييم كه به يك نتيجة قابل قبولي بر 
اساس نسخة مقام معّظم رهبري و امام)ره( نرسيده ايم. امام به جامعة مدّرسين 
و طلبه هاي آن زمان كه منجر به تشكيل مجمع نمايندگان طالب شد، گفتند: 
»طلبه هاي جوان از توّجه به مدّرسين غفلت نكنند و به مدّرسين هم توصيه 

مي كنم با آغوش باز از طلبه هاي جوان حمايت و استقبال كنند.«
نه  امام،  فرمايش  از  سال  بيست  تقريبًا  از  بعد  اآلن  رسد  مي  نظر  به 
طلبه هاي جوان اهتمام الزم را نشان دادند و نه بزرگان يك برنامة فراگيري 
داشتند؛ مثاًل در همين تابستان امسال، براي حدود 20 هزار طلبة جوان در 
اّيام تعطيل، برنامه اي نداشتند؛ در حالي كه آنها مي توانستند در قالب ده ها 
نوع فّعالّيت علمي، فرهنگي، تبليغي، سياسي و اجتماعي، با حمايت مستقيم 

يا غيرمستقيم جامعة مدّرسين و مديرّيت حوزه، فّعال باشند.
اتّفاقًا اگر شما آمار بگيريد ، مجموعة فّعالّيت هاي تابستاني كه در حوزه 
پيش مي آيد، درصدي كه خودجوش توّسط طالب اتّفاق مي افتد، نسبت به 
درصدي كه مراكز مديرّيتي، پشتيباني و اجرا مي كنند، به مراتب بيشتر است! 

اين حاكي از آن است كه هنوز اين موضوع نتوانسته درست جا بيفتد.

اگر با وجود اين مجموعة انتظارات از نسل كنوني حوزه، 
قرار نباشد كه هزينة سرپرستي و راهنمايي اينها را از 
را  كارها  اين  بايد هزينة  يا  پرداخت كنيم،  درون حوزه 
از بيرون حوزه پرداخت كرد كه اين اصًل به نفع حوزه 

نيست.

حوزه  ادارة  محور  »طالب،  فرموده اند:  مكّرر  هم  رهبري  معّظم  مقام 
هستند«؛ يعني اگر ما بخواهيم بر اساس فرمايش ايشان مامورّيتي براي حوزه 
پيش بيني كنيم، بايد يك خّط كاري 20-30 ساله داشته باشيم كه براي طلبه 
از ابتداي ورود به حوزه- اگر مسئولّيت هاي براي قبل از ورود او نداشته باشيم 
برنامه  تحصيل،  از  بعد  سال   30-20 تا  است-  بحث  محّل  خود،  اين  كه 
داشته باشيم؛ بايستي خدمات و فّعالّيت هاي پيرامون مامورّيت هاي حوزوي را 
براي او مشّخص كنيم و ببينيم چه موضوعات و مسائلي دربارة فّعالّيت يك 
طلبه مطرح است و بعد براي آن، برنامه، سازمان، ساختار، مامورّيت، بودجه، 

اعتبارات و ... در نظر بگيريم.
به نظر مي رسد تنها چيزي كه اصاًل در حوزه مطرح نيست، اين موضوع 
يا برحسب مسائل  از گذشته  به طور طبيعي يك سري دغدغه هايي  است! 
انساني،  نيروي  امكانات،  مسائل  اّما  مي آيد؛  پيش  مديران  ذهن  در  روز، 
ايجاد  مديران  ذهن  در  را  موضوعات  كثرت   ،... و  پشتيباني  نيازمندي هاي 
مي كنند كه اگر بخشي از كار را هم در دستور قرار دهند، نيمه تمام يا در همان 
ابتدا رها مي شود؛ نتيجه هم اين است كه اآلن من و شما بايد به اين سؤال 

بپردازيم كه آيا طلبه ها مي توانند در تحّول نقش داشته باشند؟!
به صراحت مي گويم كه نبايد ترديد كنيم كه نقش اصلي در تحّول، به 
عهده طلبه هاي جوان است؛ البّته نه به اين معنا كه تئوري و مديرّيت تحّول 
به دست اينهاست؛ بلكه بزرگ ترين مصرف كنندة جريان تحّول و بزرگ ترين 
حامي اين جريان، طلبه هاي جوان هستند و حّداقّل در اين دو مورد، نقش 
اتّفاق  جوان  طلبه هاي  توّسط  اصلي،  مامورّيت  دو  اين  ولي  دارند؛  كليدي 
نمي افتد، مگر آن كه بزرگان حوزه، بيشترين نفوذ و ارتباط را با متن حوزه و 

طلبه ها برقرار كنند.
امروز، مقام معّظم رهبري علي رغم عدم حضور مستقيم در حوزة علمّيه، 
به دليل اينكه توانسته اند گفتمان طالب و نيازهاي فراروي طلبة امروزي را 
بهتر و دقيق تر تشخيص دهند، برخالف كساني كه حضور بسيار برجسته و 
ارتباط برقرار  قابل توّجه و اعتنايي در حوزه دارند، خيلي راحت تر با طالب 
مي كنند و اين ارتباط تا اتّفاق نيفتد، جريان تحّول در متن حوزه با مشكل 

مواجه مي شود.
در گذشته هم، قبل از زمان آيت اهلل بروجردي تا زمان حضرت امام، هر 
اين طور  و  داشتند  عمده اي  جوان، سهم  و فضالي  كه شد، طالب  اقدامي 
نبود كه در اتاقهاي بسته، تصميمي گرفته شده و برنامه اي مصّوب و توّسط 
چهار تن از پيشكسوتان اجرا گردد و اتّفاقا ً به نتيجه هم برسد؛ از جريانهاي 
غيرقابل اعتماد، مثل دارالتبليغ تا جريانهاي اصيل و ارزشمند، مثل نهضت 
حضرت امام، و تا جريانهاي علمي و فكري، مثل كار عاّلمه طباطبايي در 
فلسفه و بخشي هم در تفسير، بار اصلي به دوش طالب و فضالي جوان 
بود. ولي اآلن، اين ارتباط قطع شده است و تا اين ارتباط برقرار نشود، هزار 
بايد براي اين  و يك بودجه و خبرنامه و غيره هم نمي تواند كارگشا باشد؛ 

مسئله، فكري كرد.

عرصه هايي  چنين  به  جوان  طلب  ورود  بسياري  اّول:  خشت 
را براي درس آنها مضّر مي دانند، طلب چگونه مي توانند اين دو 

مسئله را با هم جمع كنند؟
از  بسياري  دغدغة  اين  شود  ماّل  بايد  طلبه  كه  نيست  اين  در  ترديدي 
تاكيدات  از  تاكيد داشتند و  اين مطلب  بر  امام)ره(  بوده است.  نيز  گذشتگان 

مقام معّظم رهبري هم است كه » بي مايه، فطير است«.

برداشته  قدمي  و  كار  كوچک ترين  اگر  گذشته  در 
مي شد، از حمايت و تشويق قابل توّجهي برخوردار بود؛ 
بزرگان  بي توّجهي  با  كارها  از  زيادي  امروز بخش  اّما 

حوزه در حال رخ دادن است! 

كسب كنيم؟  مي  خواهيم  ايزوله  فضاي  يك  از  را  مايه  اين  ما  آيا  ولي 
را  ايزوله اي  آمادگي چنين فضاي  نبايد هيچ شّكي داشت كه نسل كنوني، 
ندارد؛ چون آنها از يك فضاي ايزوله به حوزه نيامده اند. اگر 50 سال پيش 
بود كه آنها از يك فضاي بسته به حوزه مي آمدندو به فضاي بستة ديگري 
ملحق مي شدند، مسئله به مقدار زيادي حّل بود؛ ولي كسي كه از يك بستر 
اجتماعي متنّوع و براي كارآمدي و كارآفريني در اين بستر، وارد حوزه شده، 

مدل تربيتي متنّوعي مي خواهد.
حتمًا بايد تمركز در درس و بحث، و رشد علمي را مورد توّجه قرار داد 
و آنها را ناديده نگرفت؛ ولي اين تمركز، بايد جاذبّيت ها و قابلّيت هاي رشد 
فكري، اجتماعي، علمي و سياسي را براي طلبه منظور كرده باشد؛ يعني طلبه 
همين طور كه در حوزه، ادبّيات، صرف، نحو، منطق، فقه و اصول ياد مي گيرد، 
احساس كند انتخاب كردن را هم ياد مي گيرد و جريانهاي اجتماعي زمان خود 
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را هم مي شناسد و خيلي از قابلّيت هاي فرهنگي، فكري و اجتماعي را هم از 
قبيل تدريس، تبليغ و ... تجربه مي كند. اگر ما اينها را نتوانيم ببينيم، همين 

مشكالتي ايجاد مي شود كه برخي از مدارس با طالب خود دارند.

خشت اّول: حال در مقام عمل، چه توصيه اي براي طلب جوان 
ايفا  حوزه  تحّول  در  را  خود  نقش  مي توانند  چگونه  آنها  داريد؟ 

كنند؟
اگر ما جريان 50-100 سالة اخير خود را خوب نگاه كنيم، حّداقّل از سال 
در  افتاد؛  اتّفاق  ما  برجسته در جامعة  بسيار  اتّفاق  اين طرف، سه  به   1342
حاكمّيت طاغوت حذف  بايد  كه  دادند  تشخيص  امام  سال 1340، حضرت 
شود و به جاي آن، حاكمّيت ديني بيايد؛ ابتدا از يك قابلّيت هاي اّولّيه براي 
طرح بحث استفاده كردند و بعد به تشكيل يك نهضت اقدام كردند. ُپر واضح 
است كه كادر اصلي اين نهضت را در آن روز، فضال و طالب جوان مرتبط 
به جان خريدند  را  امام)ره( تشكيل دادند و همة مشكالت  با جريان فكري 
تا اين مامورّيت و وظيفة زمان خود را محّقق كنند؛ از گرفتاري و زندان و 
شكنجه گرفته تا تبعيد و متواري شدن و خارج از كشور زندگي كردن و انواع 
آنها،  نمونه هاي  و  كردند  قبول  را  غيراقتصادي  و  اقتصادي  محرومّيت هاي 
واقعًا كم نيست. آنها به درستي پيام امام را گرفتند و براي رسيدن به آن، 

انجام وظيفه كردند.
دومين موضوع، دفاع مقّدس است؛ باز در زمان حضرت امام)ره(، بعد از 
آنكه حاكمّيت ديني در مملكت ما تثبيت شد، مورد هجمة نظامي قرار گرفت. 
انگشت اشارت، و وظيفه اي كه از ناحية امام راحل تبيين شد، دفاع همه جانبه 
از مملكت بود و در اين ميدان هم، اهل درد و مسئولّيت، در عرصة دفاع وارد 
شدند. اين چيزي نبود كه انحصاراً متوّجه طالب باشد؛ بلكه متوّجه همه مردم 
بود؛ ولي باز بسيار سابقة ارزشمند و درخشاني از طالب به جاي ماند و در اين 

ميدان هم، خيلي خوب درخشيدند.
انقالب  پيروزي  مبارزات  جريان  از  بعد  حاكمّيت،  تثبيت  موضوع  در 
قانون  شود،  ديني  حكومت  اساس  و  پايه  توانست  كه  چيزي  آن  اسالمي، 
اساسي بود كه واقعًا در قضّية قانون اساسي، از تنظيم تا تصويب و طرح آن 

در جريانهاي اجتماعي، هم بزرگان و هم طالب بسيار خوب عمل كردند.
اّما اآلن در شرايطي هستيم كه رهبري نظام به دست مقام معّظم رهبري 
است و چند خواسته و تكليف توّسط ايشان به عنوان تكاليف محوري مطرح 
شده است: يكي جنبش نرم افزاري است؛ ديگري جنبش عدالت خواهي است؛ 
و سومي هم سند چشم انداز بيست ساله است. در اينكه مجموعة مخاطبين 
عمل  وارد  و  شده  متوّجه  درستي  به  را  تكاليف  اين  چقدر  وظيفه،  سه  اين 

شده اند، حّداقّل مي توانم بگويم كه بنده كم اّطالع هستم.
هيچ ترديدي نيست كه اصل فرمايش رهبري در باب نهضت نرم افزاري، 
اّول به حوزه هاي علمّيه و سپس به دانشگاه برمي گردد؛ اگر بخواهيم بحث 
عدالت اجتماعي هم به يك نتيجة مطلوب برسد، بدون پاية مديرّيت ديني، 
عدالت به يك جريان انحرافي تبديل خواهد شود؛ در بحث سند چشم انداز، 
اّولين فرازهاي چشم انداز بيست ساله، تحّقق يك جامعة آرماني ديني است؛ 

بنابراين هر سه تكليف، به ما گره خورده است.

گذشتگان در زمان امام)ره(، وظيفة خود را شناختند و 
براي تحّقق آن، از همه چيز گذشتند. بايد ديد، آيندگان 

در مورد ما چه قضاوتي مي كنند؟!

اگر گذشتگان حاضر شدند زندان بروند و نسل بعدي حاضر شدند شهيد 
و جانباز و اسير شوند، به خاطر اين بود كه رهبر زمان آنها، چنين وظايفي 
را از آنها خواست؛ مگر وظايف راحتي از آنها خواسته شد و جاده نيز همواره 

از همه چيز گذشتند.  براي تحّقق آن،  را شناختند و  آنها وظيفة خود  بود؟! 
امروز نيز وظايفي از ما خواسته شده است و بايد ديد، آيندگان در مورد ما چه 

قضاوتي مي كنند؟!
واقعًا اگر منشور نهضت نرم افزاري در كنار كتاب واليت فقيه امام درسال 
1342 منتشر مي شد، اصحاب و ارادتمندان چگونه با آن برخورد مي كردند؟

مقام معّظم رهبري، حّتي زمان هم تعيين كردند و فرمودند: »من اميدوارم 
در سالگرد اين نامه، شاهد نتايج ارزشمند اين كار باشيم«؛ ما به بعضي آقايان 
كه از اساتيد بزرگ حوزه هم هستند، نامه نوشتيم و بيانات مقام معّظم رهبري 
برگزاري  براي  ستادي  مي خواهيم  كه  گفتيم  و  آورديم  كنارش  در  هم  را 
كرسي هاي مناظرات علمي راه اندازي كنيم و شما هم موضوعاتي را كه به 
نظرتان براي مناظره خوب است و يا موضوعاتي را كه در آن آمادگي داريد و 
حّتي افرادي را كه براي طرف مقابل خود پيشنهاد مي كنيد، به ما اعالم كنيد؛ 
ولي بعضي از ايشان جواب دادند كه براي سخنراني در هر موضوعي، آمادگي 
داريم؛ ولي از مناظره معذوريم! شما فكر كنيد با اين وضعّيت، انتهاي بحث 
نهضت نرم افزاري در حوزه چه خواهد شد؟ وقتي اينها ديدشان اين است، از 

ديگران چه توّقعي مي توان داشت؟
براي حيات حاكمّيت ديني در سراسر جهان، عقبة سه  از تحّول  بحث 
مامورّيت اصلي نهضت نرم افزاري، عدالت  اجتماعي و چشم انداز بيست ساله 
است كه اگر ما امروز چنين وظيفه اي را به دوش خود احساس نكنيم و تا 
مرحلة جان دادن در اين عرصه حاضر نباشيم انجام وظيفه  كنيم، چه توجيهي 

خواهيم داشت؟!
اگر نوع نگاه ما به مديرّيت تحّول در حوزه اين شد به نظر مي رسد كه 
يك  از  ديگر  ما  مي كند.  پيدا  معنا  بيشتر  جوان،  طلبه هاي  ما  نقش آفريني 

رزمندة دانش آموز كه حاضر شده جان فشاني كند، نبايد كمتر باشيم.
ولي بايد توّجه داشت كه در سنگر حوزه، قرار نيست در مديرّيت تحّول، 
همه چيز را به هم بريزيم. در مديرّيت تحّول قرار است كه هر چيز را سر جاي 
خود بگذاريم. اگر شما در خانه اي وارد شويد و احساس كنيد بعضي از اشيا 
سر جاي خود نيست، با همة عالقه و ارادتي كه به آن موضوع داريد، تمام 
اهتمامتان اين است كه با كسب نظر صاحب خانه و يا چهار نفر بزرگ تر آنجا، 
نسبت به رفع اين ايرادها اقدام كنيد؛ و گرنه، اگر بخواهيد بهترين كار را هم 
انجام دهيد و احساس كنيد كه بزرگ ترهاي حاكم بر آن منزل و فضا راضي 

نيستند، اصاًل به خود اجازه نمي دهيد كه چنين بحثي را طرح كنيد.
اتّفاق  بايد در ظرف حوزه  اين وظيفة بزرگ،  نبايد فراموش كنيم كه  ما 
بيفتد؛ اصاًل قابل تصّور نيست كه بزرگان، پيش كسوتان و تاثيرگزاران حوزه 

ناديده گرفته شوند. اين، اصاًل تحّول نيست.
به دوش  آن  اصلي  بار  كه  آن چيزي  اتّفاقًا  و  تحّول  از وظايف  بخشي 
طالب جوان است، زنده نگه داشتن اين بحث، به عنوان يك مطالبة علمي 
و فرهنگي در حوزه است؛ چيزي كه از بزرگان، فضال و فرهيختگان برنمي 
با  ديدار  از  آنها  است؛  جوان  دوش طالب  به  كه  است  كاري  امر  اين  آيد. 
مراجع گرفته تا نامه نوشتن به بزرگان، برگزاري جلسات، برگزاري مسابقات، 
همايشها، مراسمها، كارهاي تبليغي و نمادين را مي توانند انجام دهند تا اين 

موضوع در حوزه زنده بماند.

قرار نيست در مديريّت تحّول، همه چيز را به هم بريزيم. 
قرار است كه هر چيز را سر جاي خود بگذاريم.

من بعيد مي دانم مثاًل اگر در طول هر هفته، دو گروه از طلبه هاي مدارس 
مطرح كنند،  را  خود  درخواست هاي  و  سؤاالت  و  بروند  بزرگان  خدمت  به 
تاثيري نداشته باشد؛ مثاًل چه اشكالي دارد كه خشت اّول با همكاري طالب 
معّظم  مقام  بيانات  سرفصل هاي  از  يكي  براي  را  همايشي  مدرسه،  چند 

رهبريبرگزاركنند؟!



37 شمارة 12 ، نقشي بدون نقشه       خشت اّول    

ماجراي يک كلس اخلق 
كالسي علمي و ُپر گفت وگو بود و سؤاالت 
مشغول  خود  به  را  ذهنم  خيلي  بّچه ها 

مي كرد:

- اينكه مي گويند اّول خودسازي كنيم و بعد 
به كار اجتماعي بپردازيم، عملي نيست؛ چون 
خودسازي سالها طول مي كشد. آيا بايد وقت 
پيري به اطراف خود بپردازيم و كار به هدايت 

مردم داشته باشيم؟!
- اصاًل دين از اّوِل سّن تكليف، همان موقع 
و  معروف  به  امر  مي كند،  واجب  را  نماز  كه 
نهي از منكر را هم واجب مي كند؛ آيا هدايت 
و ساختن جامعه، هم زمان با ساختن  و تربيت 

خود نيست؟!
در  جمعي  كار  مواقع،  بسياري  مگر   -

ساخته شدن انسان تاثيرات زيادي ندارد؟!
- آيا ما اجباراً ناچاريم با جامعة اطراف خود 

كار داشته باشيم؟
...

سؤاالت، زياد بود و استاد اخالق اجازه مي داد 
همه بپرسند.

كه  كرد  طرح   را  بحثي  استاد  اواخر كالس، 
ابتدا  در  اّما  نمود؛  برايم حّل  را  خيلي چيزها 

بي ربط بود؛ ولي ناگهان:
» در تربيت انسانها و آموزش مفاهيم ديني، 
بايد توّجه  كرد كه كدام مفهوم را بعد از چه 

مفهومي بايد براي محّصل، ملكه كنيم.
فضاي  يك  به  را  شونده  تربيت  ذهن  اگر 
منقطع و انتزاعي عادت دهيم، اولوّيت را به 
نحو زماني حّس مي كند؛ اّما اگر اّول، جامعّيت 
را به او بياموزيم و ذهن او را با يك فضاي 
اّولّيت  معناي  به  اولوّيت  جامع عادت دهيم، 
نخواهد بود؛ بلكه به صورت ميزان اهّمّيت و 

توّجه، معنا خواهد شد.
اولوّيت خودسازي بر جامعه سازي را بايد بعد 

از جامعّيت طرح  كرد ...«

علي مهديان

اآلن تحّول در نگاه عّده ايكه بعضي از آنها در مطالب شما هم آمده، به هم ريختن حوزه 
تلّقي مي شود! بايد حّق بدهيد كه برخي از بزرگان حوزه خيلي همراهي نكنند؛ ولي تبيينو 
فضاسازي حقيقي و راستين آن، كاري است كه به دوش طالب جوان است و يك امر الزم 

منطقي و عقاليي است.

خشت اّول: اگر مايل باشيد به بحث رسالت هاي اجتماعي طلبه كه به نوعي 
در بيانات شما مطرح شد بازگرديم، طلبه چگونه مسئوليّت هاي خود را در قبال 

جامعه بشناسد و به آنها عمل كند؟
طالب بايد توّجه كنند كه در اين مسئله، تفاوتهاي زيادي در ديدگاه ها وجود دارد. امام)ره( 
و شهيد مطّهري بودند كه اين همه براي دين مسئولّيت قائل شدند؛ ولي در مقابل هنوز هم 
مي بينيم كه برخي با اينكه مقام باالي ديني دارند، وقتي اعالم موضعي مي نمايند، بيشتر 
و يك موضع  اسالم  بزرگ جهان  عالِم  نه يك  است؛  احساسي  و  در يك فضاي خطابي 
انديشمندانه، منطقي و استداللي! چرا برخي با اينكه در مسائل خاّصي اين  قدر دغدغه دارندو 
به محكمي هم در آنها وارد مي شوند، ولي در مسائلي از قبيل هنر، فرهنگ، قضا، تعليم و 

تربيت، سياست خارجه و ...، چنين دغدغه و ديدگاهي ندارند؟!
علّت اين است كه بعضي از آنها با اينكه بسيار متدّين، فاضل و باكمال هستند، ولي نگاه 

آنها به دين و ساحتهاي ديني، نگاهي نيست كه امام)ره( و شهيد مطّهري داشتند.
افتخار بعضي اين است كه فقط فالن خدمت اجتماعي را انجام داده اند، ولي بايد توّجه 
داشت كه در طول تاريخ تشّيع، در طول اين 1400 سال، هيچ گاه اين همه بركات در جامعة 
اگر حاكمّيت  نداشته است؟!  باره هيچ نقشي  اين   آيا حاكمّيت ديني در  نبوده است!  اسالمي 

ديني و مديرّيت امام و مقام معّظم رهبري نبود، آيا واقعًا اين همه اتّفاق مي افتاد؟
در اين مسئله، نگاه اجتماعي آيت  اهلل سيستاني قابل توّجه است؛ وقتي كساني در اينجا، 
حكومت جمهوري اسالمي را سرزنش مي كنند كه چرا وحدت شيعه و سّني را مطرح مي كند، 
حضرت آيت اهلل سيستاني در انتخابات عراق الزم مي بينند از ليستي حمايت كنند كه درصد 
قابل توّجهي از آنها سّني و زن هستند؛ چون در متن حوادث اجتماعي، سياسي و جهاني 
گسترده  و  وسيع  ايشان  تدبير  و  نگاه  نوع  دفاع كنند.  ديني  ارزشهاي  و  دين  از  مي خواهند 

است.

امام)ره( و شهيد مطّهري بودند كه اين همه براي دين مسئوليّت 
قائل شدند؛ ولي در مقابل هنوز هم مي بينيم كه برخي وقتي اعلم 
موضعي مي نمايند، بيشتر در يک فضاي خطابي و احساسي است؛ 
نه يک عالِم بزرگ جهان اسلم و يک موضع انديشمندانه، منطقي 

و استداللي!

از  يك بار  بنده  است.  خاّصشان  اساتيد  از  متاثّر  بزرگان،  شخصّيتي  غالبًا  شاكله هاي 
نزديكان آيت اهلل سيستاني پرسيدم اين ويژگي ها و ساختار شخصّيتي ايشان، متاثّر از كيست؟ 
آيا به خاطر استادان ايشان است؟ گفتند: »آيت اهلل خويي، خيلي عالِمبزرگي بودند؛ ولي در 
اين موضع، آيت اهلل سيستاني با ايشان قابل مقايسه نيست؛ مثاًل كتاب انقالب فرانسه، 50 
سال پيش در دست ايشان بود و مي گفت كه براي چندمين بار است كه آن را مي خوانم؛ 

اصاًل در منش آيت اهلل خويي اين كارها نبود.«
نگاه هاي اجتماعي ايشان، خيلي باز است و اين ناشي از آن است كه ايشان در مسير 
رشد طلبگي خود، نگاه اجتماعي به ساحت دين را مورد توّجه قرار داده بودند. برخي، اين 

اقتضائات را احساس نمي كنند.
به دست  را  روز  زن  مجلّة  نمي كردند  ما جرأت  متدّينين  كه  زماني  در  مطّهري  شهيد 
بگيرند، ديد اتّفاقًا چون زن جامعة اسالمي اين مجلّه را مي خواند، اگر مي خواهد حرفي بزند، 
بايد آنجا بزند. اآلن چند درصد ما اين طور هستيم؟ متاّسفانه امروزه برخي كارها براي ما 
كسر شأن شده است. اين معضل مخصوصًا در قم، خيلي فراگيرتر است؛ هر كسي بخواهد 
خدمتي به دين كند، موّسسه اي راه مي اندازد و چند جلسه در روز و چند پروژه راه مي اندازد و 
تمام! عزم و اراده اي ديده نمي شود كه كسي براي دفاع از دين و معارف اسالمي و اهل بيت 

)عليهم السالم( حاضر باشد به آب و آتش بزند و اين از موانع تحّول در حوزه شده است.

نگاره - 5
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در انديشة اصالح و تحّوِل حوزه، » اساس، دو تا پايه است: مديريّت 
اين  نکند،  تا  و  كند  پيدا  تحّقق  قاطع  طور  به  بايد  دو،  اين  برنامه.  و 
اشکاالت- و بسى بيش از اين اشکاالت- هست و در راه است و آنچه 
هم كه هست، از بين نخواهد رفت. «1 لذا روشن است كه براي دست يابي 
را  اّول عمر طلبگي خود  غالبًا دهة  مهّم، طاّلِب جوان)يعني كساني كه  اين  به 
مي گذرانند( نقش مستقيم ندارند» عقيدة من اين است كه ... اگر بخواهيد 
اين كار انجام گيرد، بايد به فضلى جوان تکيه كنيد؛ ... يعنى فضليى 
كه سّن آنان، بين سى وپنج تا چهل و چهل وپنج است، و هفت هشت 

سال هم درس خارج رفته اند؛ اينها فضلى جوان حوزه اند.«2
از  بدهند-  انجام  كارى  مى رسد  دستشان  كه  كسانى  تمام   « اّما 
طّلب تا فضلى جوان تا مدّرسان و مراجع عظام)اعلى اهلل كلمتهم( تا 
مسئوالن كشور و مؤمنان و ...- هر كدام مى توانند سهمى در اين كار 
داشته باشند ... در اين جمع و در اين صفحة مشترٌک  فيه، سهم طّلب 

چيست؟«3
» طّلب تصّور نکنند كه مى توانند انقلبى را از پايين شروع  كنند و 
حوزه را به  صورتى كه مى خواهند، در بياورند و بعد به مراجع و بزرگان 
بگويند: بسم اهلل، اين حوزه را اداره كنيد! اين كار، نه شدنى است و نه 

جايز مى باشد.«4
طاّلب جواِن امروز كه گاه »مخاطب درجه اّول«5 دغدغه هاي رهبري قرار 
مي گيرند و تحّقق اصالح، »به خصوص« به »اهتمام« و »خواست« آنها 

منوط مي شود6 ، در برابر اصالح و تحّول، دو نوع تكليف مي توانند داشته باشند:

1. تکليف عمليّاتي 
الف. تأّمل و تعميق در انديشة اصلح

نفسِ تأّمل و تدقيق و تعميق به قدري اهّمّيت دارد كه رهبر معّظم، خود پيگير 
اين مهّم مي شوند:

» يکى دو سه ساِل قبل از اين، در سفرى به حوزة علميّة قم، ... 
عرض كردم كه نسبت به حوزه ها امروز سه وظيفه، در مقابل ماست: 
حفظ، ترميم و بالندگى. ... اگر اين حرفها كه آن جا گفته شد، منتشر 
نشده و به دست شما نرسيده باشد، حتماً بايد اين كار بشود. تحقيق 
الزم  نخوانده ايد،  يا  نشنيده  را  حرفها  آن  شما  ديدم  اگر  مى كنم 
آنها را تکثير و چاپ  مى دانم كه به نظر شريفتان برسد؛ مى گويم 

كنند و در اختيار شما عزيزان قرار دهند.«7
اگر از سوى شما مخاطبين  اين مطالبات »  اينست كه  نيز  ايشان  توّقع 
با  و  جوان  طّلب  خصوص  به  طّلب؛  و  فضل  مدّرسين،  سخن-  اين 
نشاط- به چشم اعتبار نگريسته شود، مى تواند منشأ فکر و عمل قرار 

گيرد.« 8

ب. تبيين انديشة اصلح
»در همة مراتب، تبيين مهّم است؛ در برخورد با جاهل، در برخورد 
با غافل، حتّى در برخورد با معاند؛ چون معاندى هم كه عنادش ِصرفاً از 
روى خباثت ذات باشد، بسيار نادر است؛ اگر دّقت كنيد، خواهيد ديد كه 

يک گوشة كارش جهالتى وجود دارد«9

كاالي نقد*
علي گنج بخش**
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» تبيين براى مدّرسان قم ... تبيين براى طّلب و فضل، تبيين 
براى طّلب همشهرى ... تبيين براى شوراى مديريّت«10

خردمندانه  كاِر  و  آگاهى  و  علم  مبناى  بر  بايد  تبيين  البتّه   «
باشد«11

» كار تبيين، كار مستمّر و عميقى است «12
» آن چيزى كه الزم است انجام گيرد، اين است كه نسبت به 

اين قضيّه، بايد همه توجيه شوند.«13
» اميد من به شما جوانان است. بايد اين آرزوها را در دل زنده 
نگهداريد و انگيزه تان را روزبه روز بيشتر كنيد. اين فکر را بايد در 
داخل حوزه گسترش دهيد. وقتى اين فکر گسترش يافت و غالب 
شد، به عمل نزديک خواهد شد و به فضل پروردگار، تحّقق خواهد 

يافت.«14

ج. پيگيري
» بسيارى از بزرگان حوزه هستند كه مى خواهند اقدامات خوبى 
انجام دهند. شما جوانان بايد آنها را پشتيبانى و كمک كنيد. بايد 
از آنها بخواهيد و توّقع داشته باشيد. شما، مانند فرزندان بزرگان 
او،  حوزه هستيد. فرزند هم به پدرش مراجعه و اصرار مى كند تا 
برايش كارى انجام دهد. باألخره، بايد بشود و چاره اى نيست.«15 

نيز  امر  متولّيان  و  شده  بيان  روشني  راه كارهاي  اصالح،  انديشة  در 
اساتيد،  نمايندگان،  مجمع  شوراي عالي،  مدّرسين،  شده اند؛)جامعة  مشّخص 

فضالي جوان و ...(
فرصِت  هر  يا  همايش ها  مراودات،  در  بايد  و  دارند  حّق  جوان  طاّلب 
و  قصور  صورت  در  و  شده  كار  پيشرفت  پيگير  صحيح  شكل  به  مناسبي، 

كوتاهي فرد يا گروهي، توضيح قانع كننده بخواهند.

2. تکليف مقّدمي:
تأثيرگذاري بر مديرّيت و برنامه، نياز به طي مقّدماتي دارد كه »طّلِب 
جواِن امروز« اگر اين مقّدمات را به درستي و كامل طي نكنند، »فضلي 
جواِن مطلوب و تأثيرگذار فردا« نخواهند بود كه: » چشم اميدم به 
طبقة شما؛  به همين  اّما  گروه شما؛  به  نمى گويم  طبقة شماست. 
علمى  مسائل  با  كشيده اند،  زحمت  خوانده اند،  درس  كه  فضليى 
حوزه، با مسائل كشور و مسائل زمان آشنا هستند و نيروِى جوانى 

هم، در آنها هست«16
لذا بايستي فرصت جواني را كه » يک فرصت طليى و تکرار نشدنى 
آموختن  و  يادگرفتن  براى  فرصتى،  هر  از   « و  دانسته  قدر  است،   »
استفاده كرد « 17 بايد » با معارف زمان آشنا شويد؛ معارفى كه در 
مسائل دينى داراى تأثير است. اين هم جز با مطالعه و فکر كردن 
و خواندن و فراگرفتن، عملى نيست؛ از اهلش بايد فراگرفت؛ بعد 
كه انسان اين را فراهم كرد، آنگاه بايستى دامن هّمت به كمر بزند 

و به ميدان بيايد «18
طلبة جوان امروز، تكليفش را از اين كالم - كه خطاب به » فضلي 

جوان « است – درمي يابد:
»آنچه امروز مربوط به فضلى جوان است، خوب درس خواندن 
عقلى-  علوم  و  تفسير  و  كلم  و  فقه  همين  يعنى  دين-  دانش  و 
به صورت  را  تبليغ  و  برايش وقت گذاشتن  و  فراگرفتن  را خوب 
يک فّن و يک هنر دنبال كردن و البتّه معنويّات و صفا و اخلصى 
داشتن  ياد  در  ماست، همواره  يادگار سلف صالح  باالترين  كه  را 
است. اينها مسائِل الزم است. در كنار اين همه، آگاهى از اوضاع 

زمان، آگاهى از پيشرفت هاى جهان، آگاهى از جبهه بندى دشمن، 
آگاهى از موجودِى احياناً شناخته نشده و بسيار ذى قيمت دوست، 
ضرورى به نظر مى رسد. شما فضلى جوان، بايد هم خودتان را در 
اين زمينه تجهيز كنيد و هم به بزرگان، اساتيد، علماى عالى قدر و 
آنهايى كه عمرى را به تحقيقات دينى گذرانده اند، كمک كنيد؛ زيرا 
شما جوان تر هستيد و به مسائل روز، آشنايِى بيشترى داريد. همة 

اين مسائل، بسيار با اهّميّت است.«19

و كلم آخر:
» بايد با نيّت خالص، وارد ميدان شد. هر جا كه شما ملحظه 
مى كنيد توفيقاتى وجود دارد، با اين اخلصهاست و خداى متعال 
زود جواب مى دهد ... دل انسان را به اين حركت و به اين شوق 
ديگر  شد،  آميخته  عشق  و  شوق  با  دل  كه  وقتى  مى كند.  گرم 

احساس خستگى نمى كند«20
»البتّه دعا هم بکنيد و از خدا هم بخواهيد. از حضرت بقية اهلل  
األعظم هم كه سيّد و ساالر همة ماست؛ رئيس و مدبّر امور ماست 
إن شاء اهلل  بخواهيد؛  كمک  اوست،  دست  در  ما  كاِر  رشتة  سر  و 

انجام خواهد شد.«21

پينوشتها:
* چند نكته در مورد يادداشت بنده الزم است مورد توّجه قرار گيرد:

رهبر  بيانات  در  تحّول،  و  اصالح  مورد  در  و مسئولّيت ها  راهكارها  اّواًل 
معّظم به خوبي تبيين شده است؛ لذا تأّمل و تدقيق در اين فرمايشات، كاالي 
نقديست كه نبايد با آزمون و خطا و اشتغال به زوائد، اتالف وقت و سرمايه 

را باعث شد.
معظمُ له  بيانات  از  عينًا  گرفته،  قرار  گيومه  داخل  كه  نكاتي  تمام  ثانيًا 

پيرامون اصالح و تحّول و بايدهاي حوزه و روحانّيت نقل شده است.
** طلبة درس خارج حوزة علمّية قم

1. رهبر معّظم انقالب)حفظهم  اهلل(، در ديدار اعضای شورای عالی حوزه علمّيه قم 1376/06/29
2. در ديدار اعضای شورای عالی حوزه علميه قم 1376/06/29

3. در ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب 1368/09/07
4. در ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب 1368/09/07

5. در ديدار با طاّلب حوزه علمّيه مشهد 1376/04/22
6. در ديدار با روحانيون خوزستان در »حوزه علمّيه اهواز« 1375/12/18

7. در ديدار با طاّلب حوزه علمّيه مشهد 1376/04/22
8. در ديدار با طاّلب حوزه علمّيه مشهد 1376/04/22

9. در ديدار مجمع نمايندگان طاّلب 1379/09/02
10. در ديدار مجمع نمايندگان طاّلب 1379/09/02
11. در ديدار مجمع نمايندگان طاّلب 1379/09/02
12. در ديدار مجمع نمايندگان طاّلب 1379/09/02

13. در ديدار اعضای »جامعه مدّرسين« در »كتابخانه مدرسه فيضّيه« 1374/09/18
14. در ديدار روحانيون و طاّلب - مدرسه فيضّيه قم   1374/09/16
15. در ديدار روحانيون و طاّلب - مدرسه فيضّيه قم   1374/09/16
16. در ديدار با اعضای دفتر همكاری حوزه و دانشگاه 1376/08/12
17. در ديدار روحانيون و طاّلب - مدرسه فيضّيه قم   1374/09/16

18. در ديدار گروه كثيری از علما و روحانيون اراک 1379/08/25
19. در ديدار با روحانيون خوزستان در حوزه علمّيه اهواز 1375/12/18

20. در ديدار گروه كثيری از علما و روحانيون اراک 1379/08/25
21. در ديدار روحانيون و طاّلب - مدرسه فيضّيه قم   1374/09/16
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اشاره:
علی رضا پناهيان، متولّد 1344، ورود به حوزه 1358.

ايشان از همان آغاز دوران طلبگی به مطالعه و سپس تدريس كتب شهيد مطّهری برای جوانان، دانشجويان، طاّلب و دانش آموزان پرداختند. 
حّجت االسالم پناهيان همچنين در كنار تحصيل دروس طلبگی، در رشتة روان شناسی دفتر همكاری حوزه و دانشگاه تحصيل  كردند.

اساتيد دروس خارج فقه و اصول ايشان، مقام معّظم رهبری، آيت اهلل وحيد خراسانی، آيت اهلل جوادی آملی، آيت اهلل سّيد كاظم حائری بودند.
از: معاون فرهنگی لشگر 27 محّمد رسول اهلل)ص(، معاون فرهنگی مركز مديرّيت  ايشان، عبارت اند  از جمله سوابق اجرايي و مديرّيتي 
حوزه های علمّية خواهران، معاون فرهنگی نهاد نمايندگی مقام معّظم رهبری در دانشگاه ها و مسئول نهاد نمايندگی مقام معّظم رهبری 

در دانشگاه هنر تهران.
عضوّيت در هيئت علمی مركز تخّصصی تبليغ، تدريس و طّراحی سرفصل ها و تدوين كتب آموزشی اين رشته، تدريس مباحث معارف 

اسالمی در دانشگاه هنر، پژوهش در زمينة فلسفة هنر، رابطة هنر و دين و نقد هنری، از ديگر فّعالّيت هاي ايشان است.
ايشان هم اينك مسئول اتاق فكر و مشاور رياست محترم نهاد مقام معّظم رهبری در دانشگاه ها هستند.

اوّلين جايى كه طّلب براى 
تأثيرگذارى انتخاب مى كنند، 
بايد خود حوزه باشد
بررسي ويژگي ها و امتيازات طّلب جوان
در گفت وگو با حّجت االسلم و المسلمين علي رضا پناهيان
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خشت اّول: براي اينکه گستره و دامنة تحّول مشّخص شود، نياز 
است كه كمبودها و نارسائي هاي حوزه مشّخص گردد؛ جناب عالي 
با توّجه به تخّصصى كه در زمينة تبليغ داريد و با جامعه و نيازهاي 
آن مواجه بوده ايد، چه كمبودهايى را در عرصة تبليغ حوزه مشاهده 

مى كنيد؟ 
به نظر می رسد برای بررسی كمبودها بايد از مسئولّيت حوزه و اهدافی 
كه بايد مدّ نظر داشته  باشد آغاز نمود؛ امروز حوزه نياز دارد كه مسئولّيت خود 
را در قبال جهانِ بشرّيت به طور عاّم و در قبال جهان اسالم به طور خاّص، 
و در برابر جامعة شيعي به طور اخّص، احساس  كند و ساختارهای مناسب و 
فرهنگ الزم برای ايفای اين مسئولّيت را در محيط خود فراهم  نمايد؛ اين 
مسئولّيت تاريخی و بين المللی بايد به طور دقيق برای آحاد حوزويان تبيين 
شده و عزم عمومی برای برآوردن آن ايجاد گردد؛ حّتی حوزه بايستي تعريف 
دقيقی از خود، متناسب با اين مسئولّيت، به جامعه ارائه  دهد. به تعبير ديگر، 
جايگاه و مسئولّيت خود را در مقام ايفای اين نقش به جامعه معّرفی نمايد تا 
بتواند به جذب عناصر بسيار مستعّد برای تداوم هر چه بهتر حيات اثربخش 

خود بپردازد.

ما در زمينة مسئوليّتي كه در برابر مردم جهان داريم، 
به  ِصرفاً  نه  باشيم؛  جهانى  جامعة  نجات  فکر  به  بايد 
فکر دفاع از دين در مقابل تهاجمات جامعة جهانى عليه 

دين.

به جامعه و روابط  عمومی، مسئلة ساده ای نيست؛  مسئلة معّرفی حوزه 
مسلماً حوزه، نقاط قّوت زيادی در خود دارد؛ منتها در اثر نداشتن آن ارتباط 
كه امروزه آن را تحت عنوان روابط عمومی می دانند، به جامعه ای كه ابتداً 
با آن مواجه است يا به جهان اسالم و يا به جهان بشرّيت، خود را معّرفی 
قّوت،  نقاط  آن  از  صحيح،  معّرفي  عدم  صورت  در  رو،  اين  از  نكرده است؛ 
بهره برداری مناسب نمي شود و طبيعتاً نيروهای خوبی هم به صورت گسترده 
جامعة  برای  مناسب  توليدِ محصول  به  و حوزه هم  نخواهند شد  آن  جذب 

مخاطب نخواهد پرداخت.
فكر می كنم از اينجا بايد بحث را آغاز كرد كه ابتدا حوزه بايد مسئولّيت 
خود را در قبال اين سه حلقه بشناسد و لوازم آن را بپذيرد. وقتی لوازم آن را 
در ساختار خود، برنامه های آموزشی و سياست گذاری ها پذيرفت، از طرفی در 
درون خود، اموری كه مغفول مانده را ايجاد و تأسيس خواهد كرد و اموری 

كه در حّد و اندازة الزم در زمينة آنها، ايفای نقش نكرده را تقويت  خواهد نمود 
و خود را برای ايفای آن مسئولّيتِ گسترده سازمان خواهد داد.

ما بايد ابتدا مسئولّيت ها و وظايف خود را در ارتباط با هر يك از اين سه 
بخش بررسي  كنيم؛ اگر اجازه بدهيد، به طور خالصه در هر بخش، نكته اي 

را عرض كنم كه كمي بحث را جلو ببريم.

درست است كه ساختار فعلي حوزه از ساختار قديمى 
پيشرفته تر  بسيار  انقلب شد،  كه موجب  قبلى خود  و 
اين  نمى شود  هم،  ساختار  همين  با  ديگر  ولي  است؛ 

مسئوليّت ها را پاسخ    داد!

ما در زمينة مسئولّيتي كه در برابر مردم جهان داريم، بايد به فكر نجات 
جامعة جهانی باشيم؛ نه ِصرفاً به فكر دفاع از دين در مقابل تهاجمات جامعة 
جهانی عليه دين. بايستي به جای اهتمامِ ِصرف به نقد افكار و مكاتبی كه 
اداره می كنند -كه به جای خود كار بسيار الزمی است-  را  جهان بشرّيت 
را  بحث  كالن  البّته  ببينيم-  بشرّيت  نجات  مسئولّيت  مقام  در  را  خودمان 
می گويم كه بايد ُخرد آن را هم مورد مطالعه قرار داد- و بعد از آن، بينديشيم 
كه چه رهنمودهايی را به مردم جهان بدهيم كه از اين وضعّيت، نجات پيدا 
كنند كه نتيجه اش، طبيعتاً اين خواهد بود كه ملّت ها به اسالم گرايش پيدا 
كنند؛ اين عملّيات، يك عملّيات تبليغی و تبيينی نجات بخش است؛ نه لزوماً 
دنيا  مردم  نمودن  مسلمان   عملّيات  مستقيماً  را  اسمش  بتوان  كه  عملّياتی 

گذاشت.
نحوة  برای  تئوری هايی  ارائة  با  بايد  نجات بخش،  عملّيـات  اين 
نحوة  فرهنگ ها،  با  برخورد  نحوة  بشری،  جوامع  ادارة  نحوة  زندگی كردن، 
حفظ فرهنگ ها و همة روشهايی كه انسان برای زندگی فردی و اجتماعی 
خود نياز دارد، صورت پذيرد. اگر حوزه خود را مسئول نجات بشرّيت بداند، 
يكی از فوائدش اين خواهد بود كه از الک دفاعی خارج می شود و وضعّيت 

ديگری پيدا می كند.
چيزی  آن  به  و  بينديشيم  بايد  همين گونه  هم،  اسالم  جهان  قبال  در 
برسيم كه نتيجه اش در جهان اسالم، وحدت است؛ نه تنها وحدت سياسی، 
بلكه وحدت فكری و رفتاری و همدلی كه همه، اثر سياسی هم دارند. يك 
روشنگری و بيدارسازی بسيار عميق و فراگير در جهان اسالم الزم است كه 
در بسياری از موارد، با وجوه اختالف هم هيچ ارتباطی پيدا نكند. ما می توانيم 
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بر سر مشتركات خود، بيدارسازی انجام  دهيم و حوزه بايد اين مسئولّيت 
را برای خود احساس  كند. ممكن است در جاهايی ما را راه ندهند و در 
عرصه هايی به ما ميدان عمل ندهند؛ ولي با عملكرد هوشمندانة خود بر 
سر مشتركات، می توانيم اين راه را باز كنيم تا مسلمانان ببينند كه در اثر 

زحمات و خدمات حوزة علمّية شيعی، اسالم آنها رونق يافته است.
در حلقة سوم نيز دربارة مسئولّيت حوزه، به يك نكته اشاره می كنم؛ 
رشد  به  كه  آمده  به وجود  ما  برای  فوق العاده ای  امروزه يك ضرورت 
مؤمنان بپردازيم؛ حوزه نبايد به اينكه عّده ای فقط نماز خوان و با حجاب 
هستند و در خانواده هايشان هم اختالفی وجود ندارد و نظام و انقالب را 
هم قبول دارند اكتفا كند؛ آيا حّداقّل نتايج خدمت حوزه به جامعة شيعی، 
اين شاخصه هاست؟ به نظر شما، شاخصه های حّداقلِّ خدمت حوزه به 
معارف  پذيرش  آمادة  بسيار  و  ُپرزمينه  و  ُپراستعداد  شيعیِ  جامعة  اين 

دينی، چه مي تواند باشد؟
بايد گفت حّداقّل مسئولّيت حوزه، تربيت نخبگان دينی است؛ تربيت 
محوری  عناصر  بتوانند  و  شوند  رشديافته  بسيار  مؤمنانی  كه  كسانی 
جامعة دينی باشند. شما امروزه در جامعه، با جوانهايی مواجه می شويد 
شاخصه های  حّداقّل  گفت  بايد  دارند؛  فوق العاده اي  رشد  استعداد  كه 
موّفقّيت حوزه در ارتقاء فرهنگی جامعه، بسيار بيش از آن  چيزی است 
كه مشاهده می كنيم. حوزه نبايد مسئولّيت خود را در اين  مورد كم و 
سبك بگيرد؛ نبايد بگويد مسئولّيت من، چيزی بيش از رساندن جامعة 
مخاطب خود به برخی از حّداقلّ ها نيست! نه، ما در ميدان اهداف، به 

حّداكثرهای ممكن و الزم بايد بينديشيم.
سطح  همچنان  و  نگيريم  نظر  در  را  بلند  اهداف  اين  اگر  امروزه 
معرفتي مؤمنان جامعة خود را به رشد مطلوب نرسانيم، نابود می شويم؛ 
از  ابتدايی  مثالً ديگر دانستن چند حكم ساده در مورد حجاب و دفاع 
ابتدايی برای رعايت آن، ديگر برای  احكام حجاب و اقدام سطحی و 
ابعاد گستردة تربيتی، اخالقی و  انتقال  بايد  جامعة ما كفايت نمی كند؛ 
عرفانی مسئلة حجاب به اين جامعه را هم مسئولّيت خود بدانيم؛ چون 
اين جامعه، هم تشنه است و هم برای بقای دين خود، در مبارزات و 
اسالمی  احكام  به  هم  كه  دارد  اين  به  نياز  دارد،  وجود  كه  تهاجماتی 
آن  به  هست،  اآلن  كه  وضعّيتی  اين  از  بهتر  هم  و  شود  آگاه  عميقاً 

ملتزم گردد.
اگر  كرد.  گسترده تر  را  بحث  می توان  زدم،  را  حجاب  مثال  من 
بخواهيم مديران جامعة ما، مديران متدّين و باتقوايي باشند، آيا انصافاً 
را در سطوح و  تقواييِ مديران و سياسيون  ما شاخصه های اخالقي و 
حدود مختلف آن، توليد كرده ايم و سپس به تبليغ و حّتی تعليم آن به 
مديران پرداخته ايم؟! يقيناً شما بدانيد مديرانِ متدّين فراوانی داريم كه 
دوست دارند حدود و احكام الهي را رعايت  كنند؛ ولي بين آنها و منابع 
غنی دينی، فاصله ای وجود دارد كه اين فاصله را بايد بنية تبليغی حوزه 

ُپر كند.
نه فقط در بُعد تبليغ، بلكه در جنبة پژوهش نيز ما بايد نسبت به 
جامعة خود، كارهايي را انجام  دهيم؛ اآلن جامعه در طّراحیِ ساختارهای 
تا  گرفته  خود  ساختارهاي  جزئی  و  ريز  فاكتورهای  طّراحیِ  از  نظام، 
كالن آنها، مثل ساختارهای اقتصادی، حقوقی و ساختارهای ديگرِ نظام 
اجتماعي ما، به برنامه ها و احكام اسالمي نياز دارد؛ از اين رو بايستي 
وارد توليـد علم شد و ديگر به رهنمودهای كلّی اكتفا نكرد؛ مثالً اگر 
مي گوييم حكومت بايد عدالت را رعايت  كند، به عنوان نمونه،  چگونگي 
سيستم پرداخت حقوق را بايد از احكام اسالمی استخراج  كرد. اين كار 

وظيفة كيست؟
ارتقای جامعة مخاطب  برای  را  اگر حوزه مسئولّيت خود  بنابراين، 

نبايد  تحّول،  ايجاد  براى  تلش  جريان  در 
پرداخت؛  كاستى ها  و  ضعف  نقاط  به  تنها 
خصوصاً وقتى طّلب جوان مخاطب هستند. 
ويژگى هاى بسيار ممتازى در حوزه وجود دارد 
و  كنند  استفاده  آنها  از  مي توانند  طّلب  كه 
خود را براى ايفاى مسئوليّت هاى بزرگ حوزه 

آماده نمايند. 

به  آزاد،  و  پويا  آموزشىِ  نظام  يک  در  ما 
تصّور،  اين  داريم.  قرار  كلمه  مثبـت  معناى 
در  است.  دفاع  قابل  و  واقعى  تصـّور  يک 
مي توانند  راحتي  به  طّلب  فضايى،  چنين 

پيشرفت كنند.
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در  توليد علم  به  بشناسد، مجبور  است  اّول كه جامعة شيعی  در حلقة  خود 
سطوح بسيار عالی تر و در ابعاد متنّوع تر خواهد شد؛ و اگر مسئولّيت خود را 
برای تحكيم و همچنين ارتقاء وضعّيت دينی در جامعة اسالمی به طور 
اعّم -حلقة دوم- درک  كند، سلسله برنامه ها و بخشهای جديدی را ايجاد 

خواهد نمود تا بتواند به ايفای اين مسئولّيت عمده اقدام  كند.
و در نهايت، حوزه اگر خود را در مواجه با جامعة جهانی، مسئول هدايت و 
نجات بشرّيت ديد، ديگر ِصرفاً كرسی های نقد برای مكاتب الحادی تشكيل 
كرسی های  فرمودند،  تأكيد  رهبری  معّظم  مقام  كه  همان طوری  نمي دهد؛ 
نظرّيه پردازی و حّتی انتقال اين نظرّيات به جامعة جهانی را تشكيل خواهد 

داد.

يا  درسى  كتابهاى  از  كه  طلبه هايي  به  معموالً  بنده 
كليدى  جملة  يک  مى كنند،  گله  آموزشى  برنامه هاى 
برنامه هاي  به  طلبه اى  اگر  اينکه  آن  و  مى كنم  عرض 

آموزشى اعتراض كند، هيچ چيز نمى شود.

اين گسترده شدن و توسعه و تغيير پيدا كردنِ دايرة مسئولّيت هاست كه 
فعلي  آيد. درست است كه ساختار  به وجود  اقتضا می كند در حوزه، تحّول 
حوزه از ساختار قديمی و قبلی خود كه موجب انقالب شد، بسيار پيشرفته تر 
است؛ ولي ديگر با همين ساختار هم، نمی شود اين مسئولّيت ها را پاسخ   داد! 
فكر می كنم در اينجا به بيانات مقام معّظم رهبری می رسيم كه اگر بخواهيم 
ساختار جديدي را تعريف  كرده و برنامه های حوزه را متحّول كنيم، بايد آينده 
را نگاه  كنيم و مقداري توسعه يافته تر، مخاطبان خود را ببينيم. بايد مقداري 
مسئولّيت های خود را عميق تر از حّد ابتدايی آنها نگريست تا بتوان آن تحّول 

مطلوب را ايجاد كرد.

خشت اّول: مسئوليّت هايي كه براي حوزه برشمرديد، حکايت 
بايد به تحّول و اصلح بزرگى در حوزه دست زد.  از آن دارد كه 
تحّول  اين  در جريان  كارويژة طّلب جوان  و  نقش  نظر شما،  به 

چيست؟
اّوالً در تك تك طاّلب بايد شناخت اين مسئولّيت و احساس وظيفه در 
مسئولّيت  اين  حوزه  افكار عمومی  و  فرهنگ  بايد  بيايد؛  وجود  به  آن  قبال 
خطير را بشناسد تا انگيزه ها و اقدامات فردی و حركتهای جمعی را سازمان 

 دهد.
ثانّيًا طاّلب بايد نقاط قّوت حوزه و فرصتهای فراوانی كه در اين فضا از 
آن برخوردارند را به درستي بشناسند. در جريان تالش برای ايجاد تحّول، 
نبايد تنها به نقاط ضعف و كاستی ها پرداخت؛ خصوصاً وقتی طاّلب جوان 
مخاطب هستند. ويژگی های بسيار ممتازی در حوزه وجود دارد كه طاّلب 
بزرگ  ايفای مسئولّيت های  برای  را  نمايند و خود  استفاده  آنها  از  مي توانند 
پيشرفته ترين  در  جهات  بعضی  از  بدانند  بايد  ما  طاّلبِ  نمايند.  آماده  حوزه 
دارند.  حضور  جهان  آموزشی  نظامهاي  با  مقايسه  در  عالی  آموزش  فضای 
وقتی يك طلبة تازه وارد در حوزه، به جای بهره گرفتن از نقاط قّوت حوزه و 
فرصتهای موجود، مدام در انديشة كاستی ها باشد، نه می تواند درس بخواند 

و نه مفيد واقع خواهد شد.
نمی كنم؛ ضمن  انكار  را  در حوزه  از كاستی های موجود  البّته هيچ كدام 
اينكه ممكن است بخشی از كاستی ها را هم كه معموالً افراد مختلف متعّرض 
اينكه  بدون  بدانم؛  حوزه  ُحسن  بلكه  و  ندانم  كاستی  اصالً  را  می شوند  آن 

از  را  درست  تصّور  اين  بايد  بگويم طاّلب  می خواهم  كنم،  رّد  را  كاستی ها 
حوزه داشته باشند؛ اينكه ما در يك نظام آموزشیِ پويا و آزاد، به معنای مثبت 
كلمه قرار داريم. اين تصّور، يك تصّور واقعی و قابل دفاع است. در چنين 
را  ما  نگوييم چرا حوزه،  پيشرفت  كنند.  به راحتي مي توانند  فضايی، طاّلب 
خوب تربيت نمی كند؟ چرا حوزه ما را خوب آموزش نمی دهد؟ چرا حوزه ما 
را خوب به كار نمی گيرد؟ چرا حوزه از ما خوب كار نمی خواهد؟ چرا حوزه 
ما را برای كار كردن، خوب راهنمايی و سازماندهی نمی كند؟ اين كلمات را 
فراموش  كنيم. ممكن است اين كلمات به حّق باشند و از كاستی های نظام 
حوزه حكايت  كنند؛ ولی بيشتر بپرسيم كه چگونه می توانيم در همين فضا 

خوب رشد پيدا كنيم؟
بنده معموالً به طلبه هايي كه از كتابهای درسی يا برنامه های آموزشی 
به  اگر طلبه ای  اينكه  آن  و  كليدی عرض می كنم  گله می كنند يك جملة 
برنامه هاي آموزشی اعتراض  كند، هيچ چيز نمی شود؛ اگر متون درسی، برنامة 
 آموزشی، شيوة امتحان گرفتن و ...، همه غلط اندر غلط هم باشد، اين وظيفة 
مسئولين حوزه است كه به فكر تدوين متون جديد آموزشی و طّراحی دوبارة 
اين  فكر  به  نبايد  می خواند،  درس  كه  طلبه ای  باشند؛  آموزشی  برنامه های 
گاليه مندی ها باشد و ااّل لطمه می خورد. به تو گفته اند كه اين را بخوان و 
امتحان بده؛ تو هم امتحان خود را بده و بيست بگير؛ و بعد در كنارش همة 

كارهای خوب ديگر را هم انجام بده.

انگيزة  باال،  انرژى  با  وارد حوزه شده،  تازه،  كه  كسى 
بيشتر، خّلقيّت جواني، آشنايي بيشتر با مطالبات جامعه 
و نيـازهاى جديدى كه حوزه به آنها كمتر توّجه  كرده، 

مى تواند كمک مؤثّرى به تحّول در حوزه نمايد.

ثالثًا بايد با خاّلقّيت و ابتكار و پشتكارِ شخصی و همكاری و كار گروهی، 
و  ارتباط  برقراری  به  راه،  اين  در  و  برداريم  گام  علم  توليد  و  كسب  برای 
راهنمايی گرفتن از اساتيد به صورت فردی، بدون اينكه كسی اين امور را در 
حوزه مديرّيت كند، به تقويت خود بپردازيم؛ مثالً طاّلب نبايد درِ خانة اساتيد 
و افراد خبرة حوزه را رها كنند؛ نبايد اساتيد، لحظه ای بيكار بمانند. اين بايد 
در حوزه عرف شود كه اساتيد، بخشی از وقت خود را به راهنمايی  خصوصی 
نبايد  و  بگويم  اساتيد  به  نمی توانم  را من  بايد  اين  اختصاص  دهند.  طاّلب 
اين فرهنگ را  آنها هستند كه  بايستي به طلبه ها گفت و  هم بگويم؛ ولي 
می توانند در حوزه ايجاد كنند. با كثرت مراجعة طاّلب به اساتيد و بزرگان، 
حتماً آنها وقتي را به اين امر اختصاص خواهند داد. اين، جزء مسئولّيت هاي 

طاّلب است.
اساساً از قديم االّيام مراجعه و تقاضای طاّلب در حوزه يك رسم برای 
اين  برای  خوب  نمونة  يك  بوده است.  درسها  و  فّعالّيت ها  از  بسياری  آغاز 
موضوع، مراجعة توأم با اصرار حضرت امام به مرحوم شاه آبادی برای درس 
خواندن در محضر ايشان بود كه در نهايت هم موّفق  شدند و آن همه بركات 

داشت.
جداي از اين راهنمايي گرفتن از اساتيد، طاّلب بايد با هم  همكاری كنند 
فّعاليّت هاي علمی  برنامه ريزی در زمينة  و گروه ها و لجنه های كاری برای 
و تبليغی تشكيل  دهند؛ مثالً برای توليد محتوا در زمينة تبليغ، كار گروهي 
انجام دهند؛ اين كار، بايد جزء فرهنگ طلبه ها باشد؛ جريان مباحثه كه سّنت 
حسنه و منحصر به فرد حوزه است، بايد در امور ديگر هم تعميم پيدا كند  و 
طلبه ها هر كدام عضو گروه های كاری و پژوهشی باشند كه خود تشكيل  داده اند. 
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البّته چه خوب است حوزه با عنايت به اين گونه حركت ها و امتياز دادن به 
آنها، اين تشّكلهای كوچك و مؤثّر را رسمّيت بخشد.

خشت اّول: اينکه فرموديد طلبه بايد احساس مسئوليّت كند، 
بيشتر ناظر به آماده شدن او براى ايفاى نقشى است كه در آينده 

به عنوان يک حوزوى دارد.
به اصلح  نسبت  او مى تواند  آيا  كه  اين است  ما  ديگر  سؤال 
حوزه هم، احساس مسئوليّت داشته باشد يا خير؟ و اساساً ويژگى ها 

و امتيازات طّلب جوان نسبت به ديگران در اين زمينه چيست؟
ابتدا بايد به برخی مالحظات توّجه نمود؛ يكی از مسئولّيت های بزرگان 
حوزه، حفظ اصالت ها و سنن بسيار ارزشمند پيشينيان است كه حّتی ممكن 
است اين محافظت، همراه با احتياط هايی باشد كه بقای حوزه تاكنون، بعضا 
را  حوزه  بزرگان  رسالت  اين  بايد  ما  بوده  است؛  احتياط هايی  چنين  مرهون 
خوب بشناسيم. فكر می كنم يكی ديگر از شرايط موّفقّيت طلبه ها در ايجاد 
تحّول حوزه، غير از ايجاد تحّول در خود و هماهنگ ساختن خود با نيازها و 
مسئولّيت های جديد، همين باشد كه به اين مسئولّيت و رسالت بزرگان و به 
اين نگاه محترمانه براي حفظ سّنت های حوزه توّجه  كنند و برای آن، ارزش 

قائل شوند.

در  بااليي  تأثيرگذارى  بسيار  امکان  موّفق،  طلبة  هر 
حوزه دارد و حتّى مهمّ ترين و ارزشمندترين جايى كه 
بايد تأثير بگذارد، ابتدا خود حوزه است كه بايد براى 

اين تأثيرگذارى، برنامه ريزى نمايد.

اّما در كنار اين ويژگی بزرگان، امتيازاتی هم طلبه های جوان دارند كه 
می تواند در تحّول حوزه بسيار مؤثّر باشد و امتيازاتی كه ناشی از نوپا بودن 
باال،  انرژی  با  شده،  حوزه  وارد  تازه،  كه  كسی  است.  حوزه  در  آنها  حضور 
نيازهای  و  جامعه  مطالبات  با  بيشتر  آشنايي  بيشتر، خاّلقّيت جواني،  انگيزة 
جديدی كه حوزه به آنها كمتر توّجه كرده، می تواند كمك مؤثّری به تحّول 

در حوزه نمايد.
بنده ترديد ندارم كه هر طلبة موّفق، امكان تأثيرگذاری  بسيار بااليي در 
حوزه دارد و حّتی مهمّ ترين و ارزشمندترين جايی كه بايد تأثير بگذارد، ابتدا 
خود حوزه است كه بايد برای اين تأثيرگذاری، برنامه ريزی نمايد. وقتی اين 
تأثيرات و نوگرايی های طاّلب جوان، هماهنگ با ارزشهای با ثبات و پايدار 

حوزه شد، موجب تحّول خواهد گرديد.
طاّلب بايد در كنار آن احساس مسئولّيت ها نسبت به مخاطبين، اّولين 
جايی را كه برای تأثيرگذاری انتخاب می كنند، خود حوزه باشد. نمونة كوچك 
اين نگاه، در سّنت های تحصيلی و فرهنگ قديم حوزه هم بوده است؛ وقتی 
طلبه ها درسهايی را كه آموخته بودند به ديگر طلبه ها درس  مي دانند، هميشه 
باب  از  اوقات،  از  بسياری  بلكه  نبوده؛  مباحث  به  خود  بيشتر  تسلّط  براي 
احسـاس مسئولّيت و دلسوزی و تعّهد نسبت به ديگر طلبه ها اين كار را انجام 
برای  كه  را  محيطی  مقّدس ترين  و  اّولين  طلبه ها  بايستي  مسلّماً  مي دادند. 
از  باشد و  انتخاب می كنند، خود حوزه  به عنوان مخاطب خود  ايفای نقش 
خدمت كردن به حوزه، به هر نحوی كه می توانند شروع  كنند. طلبه های موّفقِ 
ما، حّتی می توانند در مورد ساختارهای حوزه فكر كنند و پيشنهادات بسيار 
خوبی به مراكز تصميم گيری حوزه ارائه  دهند. طاّلب مي توانند حلقه هايی را 
به عنوان اتاق فكر به صورت خودجوش ايجاد كرده و كاستی ها و بايسته های 
و  تصميم گيری  مراكز  به  را  خود  مطالعات  نتايج  و  نموده  بررسی  را  حوزه 

مديرّيت حوزه بدهند و بدين صورت،  در امور اساسي هم تأثيرگذار باشند.

ارزشمندى  ميراث  و  ارزشها  اصول،  داراى  حوزه  اّول:  خشت 
اين  همة  مى خواهد  طلبه  برده است.  ارث  به  گذشته  از  كه  است 
احترام ها و جايگاه ها حفظ شود؛ ولى گاهى احساس مى كند كه در 
جاهايى بايد كارهايى انجام شود كه با آنچه از گذشته به او ارث 
رسيده، هم راستا نيست. در اينجـا وظيفة طّلب، با فرض احترام و 

توّجه به همة اين چارچوب ها چيست؟
را چگونه  مشكلی  چنين  ديگر،  محيط های  در  مشابه،  در وضعّيت  شما 
قابل حّل می دانيد؟ وقتی يك نيروی تازه وارد می خواهد با خاّلقّيت، ابتكار و 
نوآوری خود در يك دانشگاه، كارخانه، اداره يا وزارت خانه تأثيری بگذارد، با 

چه موانعی مواجه می شود و از چه راهكارهايی بايد استفاده كند؟
بنده فكر می كنم اگر يك طلبه در حوزه بخواهد تأثيرگذار باشد، طبيعی 
است با موانعی برخورد كند؛ ولی نسبت به هر محيط ديگری با ضعيف ترين 
موانع در اينجا مواجه خواهد شد. در يك دانشگاه، يك دانشجو چقدر  توانايي 
تأثيرگذاري دارد؟ امكان تأثيرگذاری يك دانشجو در دانشگاه نسبت به يك 

طلبه در حوزه، ده به صد است.
اّما برای چگونگي عبور از اين موانع، مي توان از روشي كه در بسياری از 
محيط ها رايج است استفاده كرد؛ امروزه در بعضی از سازمان ها، روشهايی را 
براي ارائة پيشنهادات اعضاي آن سازمان به كار مي برند و سازوكاری به نام 
نظام پيشنهادات تعريف مي شود ؛ به اين صورت كه هر فرد يا گروهی طرح 
و ايدة خود را با ذكر اسم خود، تحويل بخشی در آن سازمان داده و در آنجا 
تحت عنوان اتاق فكر يا مطالعات راهبردی يا هر نام ديگر، اين ايده را مطالعه 
و بررسي مي  كنند. اين پيشنهاد به نام آن شخص ثبت می شود و حّتی امتياز 

هم دارد و اگر پيشنهاد خوبي ارائه دهد، حقوق او را افزايش می دهند.

به  فکر  اتاق  عنوان  به  را  حلقه هايى  مي توانند  طّلب 
صورت خودجوش ايجاد كرده و كاستى ها و بايسته هاى 
حوزه را بررسى نموده و نتايج مطالعات خود را به مراكز 
تصميم گيرى و مديريّت حوزه بدهند و بدين صورت،  در 

امور اساسي هم تأثيرگذار باشند. 

ساختارهای  يا  كارهايي  چنين  مي تواند  نيز  حوزه  مديرّيتی  نظام  در 
جريان  يك  عنوان  به  تحّول،  بحث  باب  كه  كند  ايجاد  را  پيشرفته تری 

هميشگی، مفتوح نگه داشته شود.
و  ايده ها  بيان  و  خود  اساتيد  با  طاّلب  مستقيم  ارتباط  ديگر،  راه  يك  
اساتيد  در  را  اين گفت وگوها كم كم عزمی  آنهاست. طبيعتاً  به  نظرات خود 
افكار عمومی حوزه دربارة يك  ايجاد خواهد كرد. توجيه  انواع تحّول  برای 
پيشنهاد هم، يكی از اقدامات اساسی است كه طاّلب جوان بايد وقت، دّقت 
و هزينة بسياری برای آن در نظر بگيرند. ارائة پيشنهادات در فضای ارتباطی 
و اّطالع رسانی حوزه می تواند زمينه را برای پذيرش هر تحّولی آماده نمايد. 
موقعّيت ها  اين  از  بايد  كه  دارد،  وجود  كار  اين  براي  مختلفی  موقعّيت های 
استفاده نمود. خود مجلّة شما، يكی از اين موقعّيت هاست؛ منتها اگر طاّلب 
با هم، گروه های كاری تشكيل  دهند كه در آنها، مطالعاتی را انجام داده و 
نتايج كار خود را منتشر كنند، بسيار بهتر خواهد بود. يقين بدانيد كه به آن 
به  اگر كسی حرف خوبی  اعتنا خواهد شد و مطمئن هستم كه  پيشنهادها 
ميدان بياورد، دير يا زود به اين حرف اعتنا خواهد شد و آن دير يا زود هم، به 

نظرم، يك روال طبيعی است.
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اشاره:
مجتبي زارعي، متولّد 1346، ورود به حوزه 1366.
و هاشمي شاهرودي  شبيري زنجاني،  جوادي آملي،  ني،  فاضل لنكرا بهجت،  يات  آ حضرات  يشان،  ا خارج  دروس  تيد  اسا
حّجت االسالم و المسلمين الريجاني بوده اند.

ايشان، مسئول سابق دفتر پژوهشي مدرسة معصومّيه و دبير نخستين جشنوارة عاّلمه حلّي)ره( بوده و مسئول فعلي ادارة امور پژوهشي طاّلب 
هستند. تحقيق اإلشارات و التنبيهات، تحقيقي در امر به معروف و نهي از منكر، تفسيري موجز بر قرآن كريم و تدريس دروسي چون منطق، 
فلسفه، اصول و فقه از جمله فّعالّيتهاي علمي ايشان است.

بررسي ظرفيّت ها و توانمندي هاي طّلب جوان   
در گفت وگو با حّجت االسلم والمسلمين مجتبي زارعي

استعدادهاي جواني در حوزه وجود دارد 
كه به آنها توّجه نمى شود



46 خشت اّول      شمارة 12 ،  نقشي بدون نقشه 

خشت اّول: با انقلب اسلمي در ايران، تحّولي عظيم در جامعة 
ما و حتّي جهان رخ داد؛ با توّجه به نيازهاي مختلف به پشتيباني 
و پيشبرد و رشد اين جريان، جايگاه و نقش حوزه نسبت به اين 
نيازها چيست و آيا حوزه نسبت به وظايف خود، به درستي ايفاي 

نقش نموده است؟
از آنجا كه انقالب اسالمي ما، انقالب ريشه دار فرهنگی است، برخالف 
داشته اند،  اقتصادی  خاستگاه  يا  محض  سياسی  صبغة  كه  انقالب هايی 
جرياني مستمّر و همواره ادامه دار و رو به كمال است. شّكي در پيشرفت ها 
و تحّوالت انقالب در جامعه و جهان نيست و نمي توان جهات مثبت انقالب 

را ناديده گرفت.
 ولي آيا دنيا همة پيام انقالب را دريافت كرده است يا بخشی از آن را؟ ما 
يك سری كلّّيات و پيامهای كليدي را به جهان ارائه داده ايم كه خيلی هم تأثير 
داشته است؛ مثالً پيام مهّم عدالت خواهی انقالب را به تمام دنيا صادركرده ايم؛ 
ولي براي ارائة كّل پيام انقالب اسالمي و جذب همة دنيا به اسالم، نياز به 
و  امنيتی  اقتصادی،  حقوقی،  سيستم  كه  نمونه اي  است.  كامل  نمونة  يك 

فرهنگی اسالم را به طور كامل اجرا كند.

همواره نبايد از حوزه مطالبه شود؛ بلکه حّداقّل گاهى هم 
مطالبه از حوزه به سمت نظام بايد باشد ... سؤال اين 
است كه آيا بعد از انقلب، سازوكارى تعريف شد كه 

رابطة نظام و حوزه هاى علميّه دائمي و مستمّر باشد؟

انقالب  پيدايش  بزرگ ترين خاستگاه  نشان مي دهد كه  تاريخی  شواهد 
اسالمي و مهمّ ترين نهادی كه در انقالب تأثيرگذار بوده، حوزه های علمّيه 
 است؛ اّما در بررسي حركت حوزه هاي علمّيه پس از انقالب و اينكه چه اتّفاقی 
افتاده كه امروز احساس می شود حوزه های علمّيه همپای انقالب و يا جلوتر 
از آن حركت نكرده و آن نقش سابق خود را كمتر نشان  داده اند، بايد به سؤال 

مهّمي پاسخ  داد و بدون پاسخ آن، به تحليل و قضاوت نپرداخت:
پس از انقالب، چه پيوند و رابطة نظام مندی بين نظام اسالمی- يعنی آن 
بخش عملّياتي كه جامعه را جلو می برد و به آن جهت می دهد- و حوزه هاي 
علمّيه تعريف كرده ايم كه حوزه بتواند همواره نظام را به لحاظ نظری و عملی 
جهت داده و داده های خود را مورد استفادة جّدی آن قراردهد تا اين حركت 
روابط گسترده،  و  ادامه يابد؟ چه سازوكار  بهتر  به رشد،  رو  اسالمِي  انقالب 

مستمّر و اساسی بين نظام اسالمي و حوزه تعيين  شده است؟
از  مطالبه  هم  گاهی  حّداقّل  بلكه  شود؛  مطالبه  حوزه  از  نبايد  همواره 
و  ايده ها  ديدگاه ها،  به  اجتماعي  نظام  باشد. يك  بايد  نظام  به سمت  حوزه 
برنامه هايی براي پشتوانة علمی و نظری خود در مسائل اقتصادی، قضايی، 
حقوقي، سياسي و ...، و همچنين به نيروهايی تربيت شده برای اجراي آن 
ايده ها و برنامه ها نياز دارد؛ و بدون ترديد، سهم حوزه های علمّيه، هم در ارائة 
برنامه های نظری نظام اسالمي و هم در تربيت نيروهايی كه بتوانند سّكان دار 
برنامه های اجرايی كشور باشند، سهمي عظيم است؛ كما اينكه دانشگاه های 

ما نيز چنين وظيفه ای دارند.
كه  شد  تعريف  سازوكاری  انقالب،  از  بعد  آيا  كه  است  اين  سؤال  ولي 
رابطة نظام و حوزه های علمّيه دائمي و مستمّر باشد تا حوزه، نياز جامعه را در 
هر دو زمينه- هم در جنبه های نظری و هم به لحاظ تربيت نيرو در جهات 

عملی- برطرف كند؟
به نظر مي رسد چنين سازوكاری تعريف نشده  و وقتی چنين سازوكاری 
تعريف نشد، طبيعی است كه بين آن بخش مولّد كار نظری و تربيت كنندة 
نيرو با بخش عملّياتي جامعه، گسستی واقع  شود. نمی خواهم  بگويم كه در اين  
ميان، تعّمدی بر اين امر بوده؛ ولي در مجموع، اين سازوكار، خوب تعريف 
بود  خواهد  اين  نتيجه  ايجاد شده است؛  فاصله اي  نسبتاً  يا  و گسست  نشده 

كه نظام مطالباتی خواهد داشت كه بخش مولّد، نمي تواند توشة مناسب را 
ارائه دهد؛ چون نيازها و اقتضائات را درک نمی كند و نمی داند بايد چه چيزی 
با توّجه به همان  انجام می دهد،  را توليد كند؛ بخشی را هم كه می داند و 

نيازهاي قديمي است كه اين، كافی نخواهد بود.

تعريف  عدم  و  فاصله  اين  آمدن  وجود  به  آيا  اّول:  خشت 
سازوكار بين نظام و حوزه، به خود حوزه برنمى گردد؟ به قول خود 
شما، حوزه محور اصلى و مركزى انقلب بوده، پس چرا اين فاصله 

ايجاد شده است؟
از  ما-  نظام  مسئوالن  كه  است  درست  ندارم.  قبول  را  اين  من  نه، 
و  قضائّيه  قّوة  رئيس  تا  گرفته  رهبری  معّظم  مقام  و  امام)ره(  خود حضرت 
و  جمهوری  رياست  و  قّوه،  اين  مختلف  بخشهای  و  قضايی  شورای عالی 
نمايندگان مجلس و مسئولين دستگاه های  از  بسياري  مقّننه و  قّوة  رياست 
اجرايی در دوره هاي متعّدد- حوزوی بوده اند؛ ولي اگر خوب ديده نشود، به 
يك سری امور كامالً سطحی و غيرعميق قانع می شويم؛ اين مطالبه، براي 
تعريف نوع ارتباط نظام و حوزه، بايد هم از ناحية حوزه و هم از ناحية نظام 
باشد؛ نبايد يك طرفه به قضّيه نگاه  كرد. بنده هم قبول دارم كه كاستی هايی 
وجود داشته؛ ولي بايد اين كاستی ها را دو طرفه ديد و معتقد نيستم كه قضّيه 

يك طرفه است.
البّته اآلن هم نمی خواهم بگويم كه چند درصد كاستی از نظام و چند 
درصد از حوزه بوده است؛ اين را بايد مورد مطالعه قرار داد؛ بحث اصلي بنده 
فعاًل اين است كه اگر اين مطالبه را نسبت به حوزه داريم و می گوييم حوزه 
همراه با تحّوالت جامعه حركت نكرده، نبود اين سازوكار را هم بايد ببينيم. 
اگر می خواهيم يك نمرة منفی به حوزه بدهيم، نمره ای ناعادالنه ندهيم؛ همة 
جوانب را ببينيم و بعد بررسي كنيم كه حوزه در اين بين، چه كاستی هايي 

داشته است؟

تمام  به  ناظر  ما  آموزشى  برنامه ريزى هاى  اگر 
با آن  مؤلّفه هاى يک نظام آموزشى كارآمد و متناسب 
ديرينة حوزه هاى علميّه بود، اآلن بايد شاهد شکوفايى 

بيشترى بوديم.

كار  موضوعي  در  بزرگی  اگر  مثاًل  كه  است  اين  نظام  از طرف  كاستي 
علمی كرد و به لحاظ فتوايی به نتيجه ای رسيد، چه سازوكاری تعريف شده 
كه نظر علمی او اجرا شود و در عين حال، نياز جامعه هم پاسخ داده شده و 
مصالح واقعی جامعه و نظام هم در آن ديده شود؟ به عنوان مثال، در مسائل 
اقتصادی مانند نظام بانكداری و مسئلة ربا، در مسائل فرهنگی مثل سينما 
آيا   ،... و  زنان  قهرمانی  دربارة ورزشهاي  دربارة مسئلة حجاب،  و موسيقی، 

سازوكاري درست تعيين شده كه نظر مراجع و علما اجرا گردد؟
اگر تصاويري از ورزشكاران زن كشور ما در مسابقات جهانی با پوششي 
بيشتر  حّتي  مي شود،  پخش  دنيا  سايت هاي  و  تلويزيون ها  در  غيراسالمي 
از آن، اگر صدا و سيمای ما در معّرفی الگوی برتر زن اسالمی در جامعه، 
دچار ضعفي اساسي است، چه كسانی متولّی اين قضّيه هستند؟ معلوم است: 

دستگاه های كشور.
ولي چه سازوكاری تعريف شده كه از بزرگان تا من طلبه كه حرفهاي 
كنيم؟  نظر  ابراز  بتوانيم  داريم،  اسالمی  قوانين  و  حدود  فضای  در  بسياري 
اشتباه نشود، می توان اعتراض كرد و گاه در جمعي عمومي، انتقادی  كرد؛ ولي 
آيا وظيفه يا نقش حوزه نسبت به نظام، فقط امر به معروف و نهی از منكر 

است يا چيزي بيش از آن مي باشد؟
اگر آن فاضل بزرگ در جلسه ای با مسئولين كشوری به نقل از يكي از 
مراجع عظام تقليد تذّكری دادند كه مراقب باشيد بساط موسيقی در كشور در 
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فرار مغزها
گفتم: »خوبه در حوزه معضل فرار مغزها 

نداريم.«
گفت: » كجاي كاري! در حوزه هم فرار 
مغزها هست؛ اتّفاقاً خيلي هم پيچيده تره.

بعضي از مغزهاي حوزوي فرار مي كنن به 
سمت دانشگاه.

بعضي ديگه از اساتيدشون فراري مي شن 
اونـها  بر  تكيـه  بدون  مي كنن  سعـي  و 

رشد كنن.
بعضي ها هم از بدنة حوزه و صحنة اجتماع 
فرار مي كنن؛ مي شينن توي خونه و براي 
درست  علمي  مشغولّيت هاي  خودشون 

مي كنن.
به  نااميدانه  اّما  مي مونن؛  هم  بعضي ها 
دسته  اين  مي شن.  راضي  موجود  وضع 
فراري  هستن؛  فراري  مغزهاي  جزء  هم 

از افكار تحّول گرا!«

 سّيدعلي احمدي

نگاره - 6

حال زياد  شدن است و فكری به حال اين قضّيه بكنيد، چرا آن مسئول بالفاصله بعد از صحبت های 
ايشان مي گويد اينها، حرفهاي عّده اي پيرمرد است! اين حرف، خيلی حرف تند و توهين آميزي 
است؛ اگر اين ارتباط درست تعريف مي شد، نهايت چيزي كه يك مسئول می توانست بگويد اين 
است كه شما يك فتوا داريد و ما فتوای مرجع ديگری را در مسائل نظام اجرا مي كنيم كه البّته 

فتواي حضرت امام)ره( هم، چنين نبوده است.
اگر سازوكاري صحيح براي ارتباط حوزه با نظام تعريف نشود، چنين چيزهايی اتّفاق خواهد 
افتاد؛ در نتيجه، يك عّده مدام مخالفت مي كنند و يك عّده هم سكوت اختيار كرده و در الک عدم 
ارتباط می روند و عّده اي هم كه می خواهند اين گسست را ُپر كنند، طبق نظر و سليقة مسئولين 
به فكر كار محّققانه، همان چيزی كه مقام معّظم رهبری  آنان هم  از  كار مي كنند، و گروهي 
نيست  معلوم  البّته  كه   رفت  آزادانديشی خواهند  و  نظرّيه پردازی  يعنی كرسی هاي  می فرمايند، 

توفيق عملّياتي شدن و اجرا را خواهند داشت يا نه؟
با شعار و سخنرانی در نماز جمعه و مساجد، اين مسائل حّل نمی شود. كار تبليغی، اثر خاّص 
خودش را دارد؛ ولي احتياج به نظرّيه پردازي در حوزه و وجود سازوكار و ضمانتي براي اجراي 
اين نتايج در نظام است؛ مثالً اگر كاري تحقيقی و علمی انجام شد و سيستم بانكداری فعلي را 
اسالمی ندانستيم و سيستمي اسالمي هم ارائه شد، از چه راهی می توان اين نظرات را به نظام 

ارائه داد و چه ضمانت اجرايی وجود دارد؟

اقتضائات و  با تمام  سه عنصر اصلِي دانش كافى، ديدن وضع موجود 
نيازهايش، و عقلنيّت، براى مديريّت صحيح تحّول، الزم است.

بعد  بررسي  كرد.  بايد  تبليغي  و  آموزشي، پژوهشي  را در مسائل  از طرف حوزه هم  كاستي 
آيت اهلل  نمايندگي  به  حوزه  مديرّيت  شورای  امام)ره(،  حضرت  تالش  با  اسالمی،  انقالب  از 
فاضل لنكرانی)ره( از سوي امام)ره( تشكيل شد. اگر 20 سال قبل حوزه را ببينيد، متوّجه می شويد 

كه خيلی كار شده ؛ ولي نمی توان گفت كه حركت ما متناسب با تحّوالت جامعه و دنيا بوده است.
اگر برنامه ريزی های آموزشی ما ناظر به تمام مؤلّفه های يك نظام آموزشی كارآمد و متناسب 
با آن ديرينة حوزه های علمّيه بود، اآلن بايد شاهد شكوفايی بيشتری بوديم؛ ظرف يكي دو دهه، 
با اين دو محور و غيركارشناسانه، انجام شده تا به اين  يك سری برنامه ريزی های غيرمتناسب 

سؤال رسيده ايم كه چرا گسستي بين نظام و حوزه ايجاد شده است؟
اگر برنامه هاي ما، ناظر به تمام مؤلّفه های نظام آموزشی موّفق- از مؤلّفه هاي استاد گرفته تا 
متون درسي و قوانين آموزشي و ...- بود، طبيعتًا شاهد شكوفايی به مراتب بهتري بوديم؛ مثاًل آيا 
همة مدارس ما بايد به يك سبك باشند؟ آيا بايد خروجی همة مدارس يكی باشد؟ چه درصدی 
از طاّلب فارغ  التحصيل حوزه، پژوهش گر، استاد، مدير فرهنگی، مدير اجرايی و .... می شوند؟ آيا 
مديرّيت آموزشی ما ِصرفًا بايد همين قوانين، مقّررات و بخش نامه ها را اجرا كند و هيچ انعطافی 
در اجرای برنامه ها نباشد؟ آيا متون و برنامه های ما ناظر به نيازها بوده است؟ آيا نظام آموزشی ما 
در مقاطع باال، درست است؟ چطور طلبه تا پاية شش، طبق برنامه، درست درس می خواند؛ ولي 

همين كه از مدرسه بيرون می رود، تمام برنامه اش به هم می ريزد؟
 طاّلب با عشق و عالقه به معارف اسالمي و قرآني به حوزه مي آيند، آيا برنامه های تفسير 
جّدی  سؤاالت  با  امروزی  طلبة  داشته است؟  قرار  ما  كارهای  رأس  در  دين،  معارف  آموزش  و 
كالمی و فلسفی به حوزه  آمده، آيا برنامه  های  آموزشی و كالمی ما قوی و عميق بوده است؟ اين 
مسائل، همه مشكالت آموزشي ماست كه تا به حال، وجود داشته و اين ركود و رخوت را ايجاد 

كرده است.
آيا درست است كه شش سال طلبه را از كمترين آموزش فلسفه محروم  كنيم؛ در حالی كه در 
دنيای امروز، اگر بخواهند فلسفه را آموزش دهند، از دورة ابتدايی و يا قبل از آن، مفاهيم فلسفي 
را مانند مفاهيم رياضی، به كودكان آموزش می دهند؟ به يك كودک چهارساله می توان مفاهيم 
رياضی را ياد داد، چطور نمی توان مفاهيم فلسفی را در سطح  طلبة پاية چهار آموزش  داد؟ برخی 
برنامه ريزان و مديران ما، استيحاش دارند از اينكه فلسفه در پايه های سه و چهار به طاّلب آموزش 
داده شود و آنها دچار لغزش فكری  شوند! مگر بدایة احلکمة چه چيزي دارد؟! ببينيد ما چقدر دور 

از واقعّيت ها هستيم.
اين  اصاًل  و  نشده   ديده  درستي  به  ما  آموزشي  نظام  در  پيش نيازها  اصاًل  كه  است  جالب 
اينكه  با  نظام، نظام آموزشیِ مدّون و كارشناسی  شده اي نيست. كتاب اصول الفقه مرحوم مظّفر 
كتاب بسيار خوبی است؛ ولي مباحثی دارد، مثل بحث مالزمات عقلّيه كه درصد بسيار پاييني از 
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طاّلب درک درستی از اين بحث پيدا می كنند؛ به خاطر اينكه پيش نياز آن 
را نياموخته اند و اندک تفّكر فلسفی ندارند كه بتوانند در آن بحث وارد شوند.

كتاب المنطق مرحوم مظّفر هم كتاب فوق العاده قوی و عميق است؛ ولی 
به درستي دريافت نمی كنند؛ حّتي  را  اكثر طلبه ها مطالب آن  پاية دوم،  در 

بسياري از طاّلب پايه هاي باال هم آن را دريافت نمی كنند.
چرا سه سال وقت طلبه فقط برای روخواني و مسئله خواني در شرح لمعه 
 گرفته مي شود؟ آيا نمی توان كتا بها را متنّوع كرد و طاّلب، كتبي مانند شرايع  
و مسالك را هم درس بگيرند؟ برای اينكه طلبه فقه را بفهمد، آيا نمي توان 

هم تنّوع در متن و هم تنّوع در سطح ايجاد  كرد؟
در بخش اساتيد، امتحانات، ارزش يابی تحصيلی و غيره هم، همين طور 
است. اينها مسائلی است كه ديده نشده و وقتی ديده نشود، طبيعی است كه 
خروجی ما متناسب با نيازهاي جامعه نيست و آن فاصلة بين نظام و حوزه، 

همچنان وجود خواهد داشت.
 

خشت اّول: براي رفع اين فاصله و تحّول حوزه در رسيدن به 
چه  نيرو،  تربيت  و  نظري  زمينة  دو  آن  در  همراهي  براي  آمادگي 

بايد كرد؟
سه عنصر اصلي برای همراهی با تحّوالت و مديرّيت صحيح تحّول، الزم 
است: عنصر اّول، داشتن دانش كافی است؛ عنصر دوم، ديدن وضع موجود با 

تمام اقتضائات و نيازهايش است؛ و عنصر سوم، عقالنّيت است.
اگر اين عناصر، هر سه با هم باشند، مي توان تحّول را مديرّيت كرد؛ ولي 
اگر يكي از آنها نباشد، كار به درستي پيش  نمي رود؛ اگر عنصر اّول نباشد، ما 
دائمًا با يك سری نيازها و سؤاالتی مواجه می شويم كه نمی توانيم پاسخ دهيم 
و سعی می كنيم با مصلحت انديشی آنها را حلّ كنيم و در نتيجه، خروارها و 
بلكه كوهی از مصلحت ها را ترتيب می دهيم كه معلوم نيست اين مصالح، 
چقدر با آن نظام و سيستم فكری ما متناسب باشد و در نهايت، دچار بن بستي 

جّدی خواهيم شد.
الزم  موضوعات  و  موجود  وضع  از  صحيح  شناخت  و  آشنايی  نداشتن 
هم، كار را به جايی می برد كه مانند محّققی كه دائمًا در يك كتا بخانه در 

تحليل   را  مسائل  ندارد،  واقعی  فضای  به  كاری  اصاًل  و  است  مطالعه   حال 
مي كنيم.

حّل  مشكلی  هم  باز  نباشد،  عقالنّيت  ولي  باشد،  عنصر  را  دو  اين  اگر 
نمی شود؛ نهايتًا ممكن است سر از انتقادها و پرخاشهايی در بياورد. ممكن 
است كسانی  عالِم باشند و دانش الزم را داشته باشند و حّساس به موضوعات 
هم باشند؛ ولی آن عقالنّيت الزم را نداشته باشند. لذا مي بينيم حضرت علی)ع( 
َقَتلَُه َجْهُلُه َو ِعلُْمُه َمَعُه الَيْنَفُعه «؛  َقْد  در نهج البالغه فرموده اند: » ُربَّ َعالِمٍ 
يعني فرد عالِم است؛ ولي چون عاقل نيست، به ورطة هالكت مي افتد. در 
اينجا، جهل در مقابل عقل است، نه علم؛ در آيات و روايات، گاهي جهل در 

برابر عقل،  و گاهی هم در مقابل دانش قرار گرفته است.

تحّول، يک امر فرهنگى است و با هياهو و شعاردادن 
حاصل نمى شود؛ تحّول، امري تدريجى است؛ به جاى 
اينکه حرف بزنيم و خيلى شعار تحّول را برجسته كنيم، 
آن صدق مي كند  در  تحّول  مفهوم  كه  روى مصاديقي 

دست بگذاريم.

الحمدهلل حوزه های علمّية ما آن دانش و فهامت را به لحاظ پشتوانه های 
نظری  خود دارند كه اگر آن دانشها را با تجارب خود ضميمه كنند، عنصر اّول 
فراهم مي شود. عنصر دوم می خواهد كه حوزه را با نيازهای واقعی جامعه گره 
زند و با آن آشنا و همراه كند. عنصر سوم، يعني عقالنّيت، بايد در مديرّيت كار 
صورت بگيرد. در واقع مديران حوزه و نظام، بايد متولّی اين كار شوند. اگر اين 

سه عنصر با هم اتّفاق بيفتند، حوزه های ما پيشرو خواهند بود.
جداي از اين سه عنصر، به نكتة مهّمي بايد توّجه داشت كه از هياهو 
برای تحّول بايستي پرهيز كرد؛ تحّول، يك امر فرهنگی است و با هياهو و 
شعاردادن حاصل نمی شود؛ تحّول، امري تدريجی است؛ به جای اينكه حرف 
بزنيم و خيلی شعار تحّول را برجسته كنيم، روی مصاديقي كه مفهوم تحّول 
در آن صدق مي كند دست بگذاريم. يكی از نگراني هاي بسياری از بزرگان، 
همين سروصدا و هياهو كردن است؛ اينكه انسان خود را از اين پوسته ها كنار 

نكشد و به اصل قضّيه نگاه نكند.

خشت اّول: نقش و جايگاه طلب با توّجه به اين سه عنصري كه 
فرموديد در تحّول حوزه چيست؟ طّلب جوان با لحاظ شاخصه هاى 
جوانى و نوپايى آنها در حوزه، چه نسبتى با عناصر سه گانه اى كه 

برشمرديد، مي توانند داشته باشند؟
تعبير طاّلب جوان، هم به طاّلب پاية اّول و هم به طاّلب پاية ده حوزه 
دانش،  تجارب،  متفاوت اند؛  هم  با  خيلی  سطوح،  اين  ولي  می شود؛  اطالق 
اقتضائات سّنی  و روحي طاّلبِ هر كدام از اين پايه ها با هم، بسيار متفاوت 
طلبة  داشت؛  نظر  در  بايد  نيز  را  حوزه  به  آنها  ورود  در ضمن سطح  است. 
سيكل با طلبة ديپلم، و هر دو با طلبة از دانشگاه آمده، بسيار فرق مي كنند؛ 
بنابراين، دربارة طاّلب جوان، بايد جوانب را در نظر داشت و اين تفاوتها را 

لحاظ كرد.
حوزه،  فضالی  با  مقايسه  در  جوان  طاّلب  كه  است  درست  فی الجمله 
دارای دانش و تجارب كمتری هستند؛ مخصوصًا در سطح يك كه بسياری از 
دانشهاي الزم مثل تفسير، علوم قرآنی، فلسفه و رجال نيست و فقه و اصول 
هم، به خصوص فقه، در حّد بسيار مختصری خوانده مي شود. در نگاه به وضع 
موجود هم با تمام اقتضائات آن، يك اشراف كامل نسبت به وضعّيت حوزه 
پژوهشی و غيره الزم است كه طبيعتاً طلبة سطح  تبليغی،  امور علمی،  در 
يك آن را ندارد. به لحاظ عقالنّيت هم ممكن است چه بسا آن جاافتادگی 
و آن عمق فضال، اساتيد و بزرگان را نداشته باشند؛ ولي معنای حرف ما اين 
نيست كه همة طاّلب جوان، فاقد آن حّد نصاب الزم در سه عنصر اصلي 
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تحّول هستند.
البّته به نكات مهّمي بايد دربارة طالب جوان توّجه  داشت و با آنها نقش 

طاّلب را مشّخص كرد:
و  دارند  خوبي  شناخت  خود،  وضعّيت  از  آنها  كه  است  اين  اّول  نكتة 
می دانند چه نيازهايي داشته اند كه وارد حوزه شده اند؛ گرچه نتوانند اين نيازها 

را در يك بيان علمی ارائه دهند.
نكتة دوم اين است كه چون اينها هنوز از محيطهای اجتماعی خود، از 
شهرها، دبيرستانها و دانشگاه هاي خود، به طور كامل جدا نشده اند و با آنها در 
ارتبا ط هستند، نيازهای جامعه را تا حّد زيادی درک می كنند؛ چون خودشان 
هم يكی از آن جامعه ای بودند كه تازه به فضای حوزه پيوسته اند. اين نكته 

خيلی می تواند برای تحّول حوزه، نقش آفرينی مثبت داشته باشد.

طّلب مى توانند ايده هايى را به برنامه ريزان و مديران 
در  ايده ها  نوعاً  باشد.  مؤثّر  بسيار  كه  ارائه دهند  حوزه 
ارتباط با پديده هاى اجتماعى، حّداقّل مى توانند  فضاى 

جديدى را در ذهن برنامه ريزان ايجاد نمايند.

نكتة سوم اين است كه طاّلب می توانند ايده هايی را به برنامه ريزان و 
مديران حوزه ارائه دهند كه بسيار مؤثّر باشد. بخش عظيم برنامه ريزی  حوزه 
برای تربيت نيروهای انسانی در ساحتهای مختلف آموزش، پژوهش، تبليغ، 
مديرّيت، كارهای فرهنگی و ... است؛ بايد قبول كنيم كه طاّلب سطح دو و 
حوزه،  تحّول  در  مي توانند  و  دارند  حوزوی  علوم  با  فی الجمله  آشنايی  سه، 
مبتنی  ايده ها  نبايد  لزومًا  ارائه دهند.  را  در عرصه هاي مختلف نظرات خود 
بر تجارب، دانش كامل و شناخت وضع موجود به بهترين وجه باشد؛ بلكه 
گاهي ايده اي توّسط عقالی يك قوم، خيال پردازی و رؤيا تصّور مي شود؛ ولي 
گاهي هرچه جلوتر مي رويم، بسياری از اين ايده ها يا به تعبير آنها رؤياها، به 

حقيقت نزديك مي شوند.
اگر سی  چهل سال پيش، به ما حوزويان  گفته  مي شد كه تمام متون اين 
علوم فقهی، اصولی و تفسيری را طوری كنيم كه در كمترين زمان، بيشترين 
تحقيقات و مطالعات را انجام دهيم، شايد كسی اين ايده را باور نمی كرد و 
حّتی ردّ  هم می شد. حدود 19 سال پيش يكی از دوستان خود بنده كه در 
زمينة انفورماتيك كشور فّعال بود، همين ايده را مطرح كرد؛ ولي خيلي ها هم 
كه با انديشه های نو ارتباط داشتند، بين اين ايده و آن چيزی كه در حوزه 
انكار كردند؛ ولي چند  را  ايده  اين  می فهميدند، فاصله اي بسيار مي ديدند و 
سال بعد ديديم كه اين ايده ، توّسط مركز كامپيوتري نور، عملی شد و متون 
پژوهشگران  دسترس  در  بهترين شكل  به  علمّيه  حوزه هاي  علمي  و  ديني 

قرار گرفت.
فضای  حّداقّل   می توانند  اجتماعی  پديده های  با  ارتباط  در  ايده ها  نوعًا 
جديدی را در ذهن برنامه ريزان ايجاد نمايند تا آنها نسبت به اينها فكركنند؛ 
گرچه در بررسی ها و كارشناسی ها بگويند اين ايده ها، علمي و عملی نيستند؛ 
ولي خود اين ايجاد فضاي جديد، بسيار مهّم است؛ لذا مي بينيد مقام معّظم 
رهبری در سفرهای متعّدد خود در دانشگاه های كشور روی اين نكته خيلی 
تأكيد دارند كه حركت دانشجويی، بايد بدون هيچ نوع مصلحت انديشی انجام 
كار  غيره،  و  الزم  بسترهای  شرايط،  موانع،  اقتضائات،  بررسي  يعني  شود؛ 
مديران است؛ شما ايده هايتان را مطرح بفرماييد؛ گاهی اين ايده ها كه مطرح 

مي شود، خّط مشی يك مدير را عوض مي كند.
نكتة چهارم، داشتن شور و نشاط جوانی براي اين نيروهاست؛ گرچه گاهی 
اين ويژگي ها، فرد را از آن عقالنّيت شخص كهنسال و جاافتادة حوزوي دور 
را  آنها  نبايد  بركات دارد كه  اين شور و نشاط يك سری  می كند؛ ولي خود 
ناديده  گرفت؛ همين شور و نشاط، موجب ابتكار عمل و موجب ديدن نيازها 

و راه های متنّوع اطراف خود ما مي شود كه همينها، راههای بسياری را برای 
برنامه ريزان تحّول آفرين حوزه باز مي كند.

خشت اّول: يکي از اقدامات مهّم حوزه در زمينة طّلب جوان، 
اين  دبير  عنوان  به  بوده است؛  حلّي)ره(  عّلمه   برگزارى جشنوارة 
جشنواره، بفرماييد كه چه اهداف و انگيزه هايي باعث برگزارى آن 

شد؟
استعدادهای  شناسايی  حلّي)ره(،  عاّلمه  جشنوارة  اصلی  و  اّولّيه  ايدة 
كه  دارد  وجود  حوزه  در  جواني  استعدادهاي  بود؛  طاّلب  پژوهشی  و  علمی 
به آنها توّجه نمی شود و الزم بود بستری فراهم گردد تا به طور رسمی، اين 

استعدادها شناسايی شوند.
هدف دوم، گسترش فرهنگ پژوهش، به خصوص در قالب مكتوب آن، 
در ميان طاّلب و در كالن حوزه بود. می دانيم كه فرهنگ پژوهش در ميان 
از  برخی  ولي  بوده و هست؛  مانند كتاب،  قالبهاي مختلف،  در  ما  حوزويان 
پايان نامه، بسيار ضعيف هست. الزم  يا  قالبهاي ديگر پژوهش، مانند مقاله 
بود فرهنگ پژوهش را در ميان طاّلب گسترش دهيم و اصل اين تفّكر را جا 

بيندازيم و الگوسازی كنيم.
هدف سوم، حمايت از فّعالّيت های پژوهشی طاّلب است؛ گاهی طلبه ای 
مقاالت متعّددی می نويسد كه نسبتًا قوي هم نيستند؛ ولي اگر مورد حمايت 
قرار بگيرد و او راهنمايی و دستگيری شود، ارتقاء می يابد و در آيندة نه چندان 
دور، تبديل به يكی از پژوهشگران برتر مي شود؛ گاهي هم طلبه هايي دست 
چون  ولي  می كنند؛  خلق  هم  توّجهي  قابل   آثار  و  می زنند  پژوهش  به  كار 
نمی توانند  می نويسند،  كه  هم  مقاله ای  يا  كتاب  گاهي  نمی شوند،  حمايت 
منتشر كنند و حّتي نمي توانند كار پژوهشی خود را در يك جلسه و نشست 
علمی عرضه نمايند؛ لذا اين استعدادها، شناسايی نمی شوند و پس از سالها، 
تازه اواخر عمرشان معلوم می شود چقدر آثار داشته اند و در نهايت، يك تجليل 
خشك و خالی از آنها انجام مي شود؛ ولي اگر از اّول اينها را شناسايی كنيم و از 
آثار آنها حمايت نماييم، طبيعتًا آنها رشد كرده و كارهاي قابل عرضة بسياري 

را ارائه  خواهند داد.

ايدة اّوليّه و اصلى جشنوارة عّلمه حلّي)ره(، شناسايى 
استعدادهاى علمى و پژوهشى طّلب بود؛ استعدادهاي 
جواني در حوزه وجود دارد كه به آنها توّجه نمى شود و 
اين  رسمى،  طور  به  تا  گردد  فراهم  بسترى  بود  الزم 

استعدادها شناسايى شوند.

در خود جشنوارة عاّلمه حلّي، بسياري از برادران و خواهران، آثاري در 
زمينه های مختلف فرستادند كه به عنوان آثار علمی- ترويجي، حّتي قابل 

ارائه به جوامع علمی و مراكز فرهنگي است.
و  مديران  به  طاّلب  ظرفّيتهاي  نشان دادن  جشنواره،  چهارم  هدف 
برنامه ريزان حوزه است. گاهي در موضع گيری برخي مدّرسان يا برنامه ريزان 
حوزه، احساس می شود كه به ظرفّيتهای علمی طاّلب كم توّجهی می شود؛ 
هيچ  نمي توانند  و  درس بخوانند  بايد  فقط  سال  پانزده  ده  فقط  طاّلب  گويا 
خروجي و اثري داشته باشند؛ بله، بايد طاّلب در هر دوره ای، دروس خاّص 
البّته كه پژوهش فرع  خود را طی  كنند و تمام دانش الزم را كسب  كنند؛ 
تحصيِل دانش است؛ ولي نبايد به توانمندی های فكری، عقالنی، مهارتی و 

دانشها و بينشهاي آنها در هر دوره  و مقطعي توّجه نكرد.
چطور طلبة پاية هشتم می تواند تبليغ برود و حرف دين خدا را برای مردم 
بيان  كند و حّق دارد دربارة دين خدا حرف بزند و تبليغ   نمايد؛ ولي در همين 
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اندازه ها، دانشها و مهارتهای او در پژوهش ديده نمي شود؛ بايد اين توانايي ها 
را ديد و براساس آنها، برنامه ريزی كرد.

هدف پنجم جشنواره، معّرفى ظرفيّتها و توانمندى هاى 
خود  بـود.  كشور  علـمى  مجامع  ديــگر  به  طّلب 
مديران  دانشگاهى،  نخبگـان  ذهنيّتهاى  معّرفي،  اين 
عرصه هاى علمى و فرهنگى، و دانش آموزان كشور را 

نسبت به حوزه عوض خواهد كرد.

مجامع  ديگر  به  طاّلب  توانمندی های  و  ظرفّيتها  معّرفی  پنجم،  هدف 
ديد  به  علمّيه  حوزة  به  علمی،  مجامع  نوع  در  متأّسفانه  بود.  كشور  علمی 
يك مركز علمی كه اساتيد و پژوهشگران آن كار علمی می كنند و طاّلب 
آن، آموزش می بينند و ارتقاء دانش و مهارت علمی- پژوهشی دارند، نگاه 
تبليغی حوزه هم متأّسفانه بسيار سطحی نگاه  نمی شود؛ حّتی به جنبه هاي 
علمی  مجامع  به  را  طاّلب  علمی  ظرفّيتهای  می توانيم  وقتی  ما  می شود! 

معّرفی كنيم، چرا اين كار را انجام نمي دهيم؟
عرصه های  مديران  دانشگاهی،  نخبگان  ذهنّيتهای  معّرفي،  اين  خود 
علمی و فرهنگی، و دانش آموزان كشور را نسبت به حوزه عوض خواهد كرد. 
برتر دانش آموزي ما، جذب مراكز  استعدادهای  از نخبگان و  امروز بسياری 
آن  واقع  در  است كه  اين  آن،  علّتهای  از  يكی  دانشگاهی می شوند؛  علمی 
توانمندی ها، ظرفّيت ها، قابلّيت ها و جهت گيری های علمی حوزه های علمّيه 
كه  می كنيد  مشاهده  شما  را  استعدادها  همين  از  برخی  نشده است.  معّرفی 
تازه متوّجه  يا حّتي دكترا،  يا كارشناسی  ارشد  در دوره هايی مثل كارشناسی 

ظرفّيت هاي حوزه می شوند و به سمت حوزه می آيند.
معنوی  بلكه  و  علمی  مثبت  جنبه های  تمام  كه  ايجادكنيم  بستری  اگر 
نخبه  و  مستعدّ   انسانی  نيروی  به جذب  نسبت  نماييم، هم  معّرفی   را  حوزه 
به حوزه، و هم در ارتباط برقرار كردن مناسب خروجي هاي حوزة علمّيه- از 
استاد و پژوهشگر و مبلّغ و غيره- با جامعه، و هم در ارتباط علمی بين كالن 
حوزه های علمّيه و نيازهای فرهنگی، اجتماعی، مديرّيتی، سياسی، اقتصادی 

و برنامه ريزی نظام، گامهايي جّدي مي توان برداشت.
شناخت  بود،  جشنواره  شكل گرفتن  اساسی  هدف  كه  ديگري  هدف 
تحصيل  كه  علومی  همه  اين  با  طاّلب  آيا  است.  حوزه  علمی  كاستی های 
می كنند، توانمندِی علمی و مهارتی برای تبليغ دين خدا در يكي از عرصه هاي 
آن را كسب مي كنند؟ بدون تعارف بگوييم اگر مثاًل مجموعة ره توشه را به 
مبلّغان ندهند، آيا خود مبلّغان مي توانند مطالب الزم براي تبليغ را آماده  كنند؟ 

آيا فكر كرده ايد چرا ما چيزی مثل ره توشه براي مبلّغان تهّيه می كنيم؟!
حرف من به كاستی هاي علمي حوزه است. اگر طلبة پاية هشت و نُه ما 
نمی تواند كار پژوهشی بكند، به كاستی هاي علمي حوزه برمي گردد. منظور 
من از  پژوهش در اينجا به معناي فّعالّيت علمی است كه نتيجه اش دسترسی 
به گزاره هايی مي باشد؛ گرچه اين گزاره ها جديد هم نباشند. اگر كاستی ها از 
ناحية دانش است؛ اين دانشها بايد تأمين شود؛ و اگر از ناحية مهارت الزم 
آموزشی  برنامه های  اين مهارتها در  بايد  فّعالّيت پژوهشي است،  برای يك 

تأمين گردد.

خشت اّول: جشنواره چه ارتباطى با بحث نقش آفريني  طّلب 
در تحّول حوزه داشته  است؟

و  عمده  بخش  اين  يعني  طاّلب،  كاستی های  و  ظرفّيتها  ما  اگر  اّوالً 
آنها  از  تحّول،  برنامه ريزی های  در  می توانيم  شناسايی كرديم،  را  حوزه  اميد 
نقش آفرينی،  اين  با  حلّي)ره(  عاّلمه  جشنوارة  می توان گفت  استفاده كنيم. 
از  علمی  واقعي  انعكاس  جشنواره،  اينكه  برای  داشته است؛  وسيعی  ارتباط 

نتايج  است.  در حوزه  تحصيل  نشاط  و  ُپرشور  و  و سرنوشت ساز  مهّم  دورة 
آن، ظرفّيتها و كاستي هاي طاّلب را نشان مي دهد كه بازخورد آن، در برنامة 

تحّول حوزه، بسيار مي تواند تأثيرگذار باشد.

علمى،  ظرفيّتهاى  ما  جوان  طّلب  كه  نشان داد  جشنواره 
كارآمدى   طّلب،  دارند.  برجسته اي  تجـارب  و  كارآمدي 
بسيار بااليي در زمينة آموزش، پژوهش، تربيت، تبليغ و 

كار فرهنگى و مديريّتى دارند.

ثانيًا جشنواره، فضاي مناسبي را براي ارائة ايده های طاّلب ايجاد مي كند؛ 
طاّلب مي توانند ايده های خود را در زمينة مؤلّفه های نظام آموزشی، در زمينة 
نظام تربيتی و ...، در قالب مقاله، پايان نامه و كتاب ارائه دهند و در مديرّيت 

درست تحّول، نقش آفرين باشند.
و ثالثًا جشنواره نشان داد كه طاّلب جوان ما ظرفّيتهای علمی، كارآمدي 
و تجارب برجسته اي دارند. طاّلب، كارآمدی  بسيار بااليي در زمينة آموزش، 

پژوهش، تربيت، تبليغ و كار فرهنگی و مديرّيتی دارند.
به لحاظ علمی، 2249 اثر از حدود 2100 طلبة برادر و خواهر ارائه شده 
كه بسياری از اين موضوعات، به لحاظ فرهنگی و علمی قابل توّجه است و 
دربارة برخی از آنها به جرأت می توان گفت به معنای دقيق كلمه، پژوهش 
انجام شده است و به گزاره هاي جديدي رسيده اند. طلبة پاية سوم ما با سّن 
17 سال، توانسته كتاب ارائه دهد؛ با روحّيه اي كه از دوره های نوجوانی  برخی 

بزرگان شنيده ايم.
اين  از  بسياری  ميان  در  كه  است  فكری  و  روحی  استعدادهای  اينها 
طلبه ها وجود دارد و  نشان دهندة كارآمدی آنها در عرصه های مختلف است. 
نتايج  در مجموع،  و  ديده می شود  طلبه ها  در  روحِی سرشاري  استعدادهای 

بسيار خوب و مثبتی در زمينه هاي مختلف به  دست آمده است.
در زمينة اجرايي جشنواره، با اينكه اّولين جشنواره بود، همين طاّلب جوان 
بودند كه اين كار را كردند؛ دبيرخانة ما را طلبه های جوان اداره  مي  كردند. 
با نهايت تالش و كوشش، و در عين نداشتن يك تجربة خاّص به عنوان 
و  تشكيالتی  كار  نشان دهندة  اينها  دادند.  انجام  خوبی  به  را  كار  جشنواره، 
مديرّيتی آنها بود. همين نشرّية خشت اّول و ساير فّعالّيتهاي دوستان واحد 

ترويج پژوهش، نتيجة توانايي ها و تالش خوب طاّلب جوان است.
اندوختن دانش و كسب تجارب  به  نياز  درست است كه طاّلب جوان، 
بايد ظرفّيتهای علمی و استعدادهای آنها را باور كنيم. حوزه  دارند؛ ولي ما 
باال  به  پايه هاي هفتم و هشتم  براي طاّلب  را  تبليغ  همان طور كه فضای 
آنها  براي  و  انجام دهند  تبليغی  كار  كه  مي دهد  اجازه  آنها  به  و  ايجادكرده 
سطح تبليغی و مخاطبان خاّص خودشان تعريف می شود، در زمينه  های ديگر 
را فراهم  كرد. در عرصة آموزش هم عينًا همين طور  اين زمينه ها  بايد  هم 
است؛ مدارسی موّفق اند كه از طاّلب موّفِق پايه های باالتر خود براي تدريس 
اينها،  كه  مي كنند  ايجاد  را  زمينه  اين  و  می كنند  استفاده  سبك تر  دروس 

مدّرسين آيندة آن مدرسه و حوزه شوند.
در عرصة پژوهش هم بايد همين كار را كرد. ما انتظار نداريم يك طلبة 
سطح يك، پژوهش به معنای خاّص كلمه را انجام  دهد و گزاره اي جديد در 
ميان گزاره های يك علم توليد كند؛ ولي بايد بسترهای الزم را فراهم  كنيم 

كه اين استعدادها و توانمندی های علمی رشد كنند و شكوفاتر شوند.
طاّلب ما نوعًا با هوش سرشار و حّس مسئولّيت پذيری، آن هم از نوع 
تدريس  می كنند،  تالش  هم  ما  اساتيد  می شوند.  حوزه  وارد  دينی،  تعّهد 
دارند، آموزش می دهند و تربيت می كنند. اگر نابسامانی است، بايد از ناحية 
برنامه ريزان تلّقي شود و اين نابسامانی ها و چالشها را با برنامه ريزی خوب، 

يعني واقع بين و رو به وضع مطلوب، مي توان به نتيجة مناسب رساند.



51 شمارة 12 ، نقشي بدون نقشه       خشت اّول    

1. روحانى
و  برداشتم  يادداشت  دفتر  يه  بشم،  معّمم  گرفتم  تصميم    كه  وقتی  از 

شروع كردم به نوشتن مسائلی كه آدم بايد قبل از معّمم شدن بدونه؛
كدوم نوع از عبا چروک نمی شه؟

جنس پارچة عمامه چی باشه بهتره؟
عمامه را چه جوری می پيچن؟

. ... 
روزي تو صّف نون، يه روحانی با نفر جلوييش دعواش شد؛ حّتی نزديك 
بود كار به بزن بزن بكشه. يه نكتة جديد كشف كردم؛ »يك »روحانی«، بايد 
در برخوردهای اجتماعی، حليم و بردبار باشد و به احترام لباسی كه پوشيده، 

از حّق خود بگذرد.«
وقتی می خواستم اين نكته رو به دفترم اضافه كنم، به يه كشف خيلی 
باعث شد تمام نكات قبلی، پيش چشمم رنگ  مهمّ تر رسيدم؛ كشفی كه 

ببازن.
جنس  از  عمامه ای  و  داشت  چروكيده ای  عبای  می توان   « نوشتم: 
نامرغوب و يا نامرتب، اّما »روحانی« بود. بدون داشتن خصلتهای روحانی و 

پيامبرانه، نمی توان يك طلبة معمّم را »روحانی« خواند!«

2.لباس انزوا
دربه در دنبال وام بود. می خواست يه ماشين بخره. می گفت »از وقتی 
می شم.  اذّيت  خيلی  تهران،  اتوبوسهای  و  تاكسيها  اين  توی  شدم،  معّمم 
ايرادی پيدا كنن؛ بعضی ها تيكه  بعضی ها مدام آدمو زير نظر دارن كه يه 
طلبه ها  انگار  كه  می كنن  انتقاد  و  سؤال  جوری  هم  بعضی ها  می ندازن؛ 

تصويرهايى از طلبه و لباس روحانيّت
لباس  »پيام «  بر

مقداد صلواتى

مسئول تمام مشكالت أرضی و سماوی هستن.«
پوشيدنش  كه  لباسی  بوده!  زود  براش  شدن  معّمم  احساس كردم 
سنگين ترين مسئولّيت های اجتماعی رو روی دوش آدم می ذاره، برعكس 

داشت باعث می شد از واقعّيتهای جامعه فراری بشه.

3.لباس »پيام« بر
چند سالی بود كه معّمم شده بود؛ ولی همش سرش تو كار خودش بود؛ 

اصاًل طرف فّعالّيت فرهنگی و تبليغی نمی رفت.
يه  بار بهش گفتم: »آشيخ! تو كه نمی خواستی فّعالّيت اجتماعی كنی، 

پس چرا لباس پوشيدی؟!«
پيامبره؛ اين لباس، خيلی بركت داره؛ روزِی  گفت: »اين لباس، لباس 
گناه  راحت تر  لباس،  اين  توی  آدم  می كنه؛  زياد  آدمو  معنوی  و  ماّدی 

نمی كنه.«
گفتم: »همة اينها درست؛ ولی لباس پيامبر، فقط لباس معنوّيت نيست؛ 
لباس مسئولّيت هم هست. مگه می شه رسالت ابالغ پيام الهی رو از پيام بر 

تفكيك  كرد؟!«

4. سرباز رسمى
هر وقت اعالمّيه های دعوت به مراسم عمامه گذاری رو می بينم، اشك 
در چشمام حلقه می زنه. ياد روزهايی می افتم كه تازه ملّبس شده بودم. ياد 
روزهـايی كه احساس می كردم رسـمًا سرباز امام زمان عليه السالم شدم. 
كاش می تونستم حال و هوای آن روزها رو در وجودم زنده نگه دارم. كاش 

می تونستم مثل اون وقت ها، شبانه روز مهيای خدمت و مبارزه باشم.
كاش می شد مشمول مرور زمان نشد!
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بايد تنـدي و تيـزى جـوان را   از مــــداركماندارى بـا سـابقه گـذرانـد 
بررسي نقش طّلب جوان در مجموعه تحّوالت حوزه

در گفت وگو با حّجت االسلم و المسلمين مرتضي جوادي آملي

اشاره:
مرتضي  واعظ  جوادي آملي، متولّد 1337.

تحصيالت ايشان، حدود ده سال درس خارج و ليسانس حقوق است.
سوابق اجرائي ايشان عبارت اند از: مديرّيت مدرسة  علمّية  امام  حسن عسكري )ع( آمل، رياست مؤّسسة فرهنگي تحقيقاتي اسراء، رياست پژوهشكدة علوم وحياني معارج، 

عضوّيت در كميسيون فرهنگي شوراي عالي انقالب فرهنگي، عضوّيت در مجمع عالي حكمت اسالمي.
كتاب فلسفة  زيارت و آئين آن و تقريرات درس اشارات حضرت آيت اهلل  جوادي آملي، از جمله آثار ايشان است.
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بايد تنـدي و تيـزى جـوان را   از مــــداركماندارى بـا سـابقه گـذرانـد 
بررسي نقش طّلب جوان در مجموعه تحّوالت حوزه

در گفت وگو با حّجت االسلم و المسلمين مرتضي جوادي آملي
خشت اّول: يکي از نقاط مبهم دربارة تحّول حوزه، سهم و نقش طّلب جوان است؛ به نظر جناب عالي، سهم طّلب در جريان 

تحّول و اصلح حوزه چيست؟
حضور طاّلب جوان و سهم آنان در قلمرو تحّول و توسعه، سهم مهـّم و تعيين كننده اي است كه به بعضي از آنها اشاره مي كنم؛ اّولين سهم طاّلب، 
قابلّيت هايي كه به  به لحاظ  بزرگان حوزه دارند و  با ديگر طاّلب، فضالء، علما و  ارتباطي كه در تمام سطوح  به خاطر  نيازسنجي است. طاّلب جوان 
اقتضاي شادابي و نشاط جواني در آنان وجود دارد، مي توانند نيازها و خأل ها را كامالً بيابند و نظام مند كنند. حوزه به برنامه هايي كه مبتني بر زيرساختهاي 

برنامه هاست، از جمله نيازسنجي، احتياج دارد. اين سهم براي طاّلب جوان، سهم كمي نيست.

طّلب جوان به لحاظ قابليّت هايي كه در آنها وجود دارد، مي توانند نيازها و خأل ها را كامًل بيابند و نظام مند نمايند. اين 
سهم براي طّلب جوان، سهم كمي نيست.

در حوزه، به دو جريان نياز است: يكي جريان علمي و دانشي؛ و ديگري، جريان ارزشي و انگيزشي است. گاهي ما دانش الزم براي تحّول را داريم؛ 
ولي روان شناسي الزم براي آن را نداريم. امروزه مباحثي از اين قسم دوم، مانند اراده و شوق و عشق، در بحث روان شناسي تحّول مطرح مي شود و يكي از 

عوامل بسيار مؤثّر در بخش روان شناسي تحّول، بحث نيازسنجي است و طاّلب جوان مي توانند در اين راستا، بسيار مؤثّر و مفيد باشند.
بسيار اتّفاق افتاده كه مديران، برنامه ريزي مي  كنند و در سطوح عالي، تصميمي هم مي گيرند؛ اّما چون ظرفّيت ها، قابلّيت ها، خألها و نيازها به درستي 
ديده نشده ، آنچه بايد رخ   دهد، اتّفاق نمي افتد و نمي دانند مشكل هم از كجاست؟ اآلن تصميم هاي مهّم و كالن، فراوان است؛ ولي بايد بين نيروها و 
توسعه ها، تناسبي باشد؛ به نظر مي رسد در حـوزه در دو مرحله كمبود وجود دارد؛ يكي مرحلة فنّ آوري و تكنولوژيِ اجراي برنامه هاست و ديگري هم، بحث 

انگيزشي يا به اصطالح، روان شناسي تحّول است كه طاّلب جوان در هر دو، سهم بااليي مي توانند داشته باشند.
طاّلب جوان به مراتب بيش از بخشهاي ديگر جامعة حوزوي، فّعال ترند و احساس انگيزة بيشتري دارند. انگيزه است كه اراده را ايجاد مي كند و دارابودن 
انگيزة باال براي حركت و فّعالّيت، از بهترين ويژگي هاي تحّقق اراده است. هر مديري كه تصميمي مي گيرد، نيروها و قدرت  اجراييِ با اراده اي مي خواهد كه 
آن كار را انجام  دهند و بهترين قدرتهاي اجرايي، جوانان هستند؛ گرچه زمام امور و كنترل آن  در دست افراد خردمند و مجّربي است كه ساليان متمادي 

سرد و گرم حوادث و فراز و فرود وقايع حوزوي را رصد كرده اند.
است.  باز فرصت حضور طاّلب جوان  دارد،  انگيزشي وجود  نيز چون حيثيت ها و جهات  در فرهنگ سازي  است؛  مسئلة ديگر، بحث فرهنگ سازي 
طاّلب جوان به خوبي مي توانند انگيزه هاي ديگران را برجسته كرده، بپرورانند و زمينه را براي ايجاد تحّول آماده كنند. كساني كه حرفهاي بزرگ مي زنند 
زيادي مي توانند  نقش  ارادة جمعي،  اين  ايجاد  در  و جوانان  دارند،  ارادة جمعي  به يك  نياز  اين تصميمات،  اجراي  براي  بزرگي مي گيرند،  و تصميمات 

داشته باشند.

طّلب جوان به مراتب بيش از بخشهاي ديگر جامعة حوزوي، فّعال ترند و احساس انگيزة بيشتري دارند. انگيزه است 
كه اراده را ايجاد مي كند و دارابودن انگيزة باال براي حركت و فّعاليّت، از بهترين ويژگي هاي تحّقق اراده است.

ـِم  اگر واقعاً ارادة جمعي در مقبولّيت و پذيرش برنامه ها نباشد، كارها به ثمر نمي رسد. در بحثهاي انگيزشي، گاهي حّتي ديده شده كه حرف يك عال
بزرگ هم در جامعه مقبولّيت نداشته ؛ ولي وقتي جوانان وارد تبليغ و فرهنگ سازي مي شوند، تاثيرگزار بوده اند. شما تاثير اقدامات انگيزشي جوانان را در 

انتخابات ديده ايد. سهم طاّلب جوان در فضاسازي و ايجاد يك زمينة مناسب و مستعّد براي پذيرفتن حرفها و تصميم هاي بلند، خيلي زياد است.
در بحثهاي دانشي، تجربه و علم، نقش زيادي دارد. نمي گويم همة جوانها در آن سطح از تجربه و دانِش الزم نيستند؛ ولي همة آنها هم نمي توانند 
در مقام تصميم گيري كالن وارد شوند. به هر حال، تصميمات جوانان به اقتضاي جواني  و تحّوالت وجودي آنان، نوعًا تصميماتي مقطعي و بر حسب 

مصلحتهاي روزانه است؛ البّته نوعًا تصميمات آنها اين گونه است و بعضاً ممكن است كه اين طور نباشد.
اوقات  يك تصميم بزرگي گرفته  انجام مي شود، خيلي خوب است؛ گاهي  اين تصميم ها و مصلحتهاي روزمّره براي زمانهايي كه كارهاي مقطعي 
مي شود؛ ولي براي رسيدن به هدف نهايي، نياز به تصميمات مقطعي نيز داريم؛ مثاًل وقتي مي خواهند اتوباني بسازند، يكي دو سال راهي مقطعي ايجاد 
مي كنند كه از آن طرف ترّدد شود تا آن باند نهايي ساخته شود. به نظر بنده، طاّلب جوان در اين تصميمات مقطعي، با مشورت و رايزني  با بزرگان، 

پيشنهادات و راهكارهايي شدني و اجراييِ خوبي مي توانند ارائه دهند كه براي كارهاي مقطعي نتيجه بخش باشد.
مثالي كه بزرگان در اين باب يادآور مي شوند، اين است كه با تقسيم نيروها و افراد جامعه به پير و جوان، اگر حلقة وجودي پير را به كماندار و جوانان 
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را به تير تشبيه كنيم، اگر اين تير از چلّة كمانداري قدخميده، يعني باسابقه 
و باتجربه رّد شود، به هدف مي رسد؛ بايد تندي و تيزي جوان را از مدار يك 

كمانداري با سابقه گذراند تا به نتيجه اي سالم رسيد.
در  و  اوست  وجودي  اّول  اولوّيت  كه  است  تير  تيزيِ  جوانان،  انگيزة 
بخشهاي انگيزشي، فراوان نقش دارد؛ در فضاي اجتماعي، در فرهنگ سازي 

و ايجاد مناسبتهاي اجتماعي، نبايد نقش جوانان را ناديده گرفت.
 

از  مي توانند  چگونه  طّلب  جناب عالي  نظر  به  اّول:  خشت 
وضعيّت موجود براي تحّول حوزه استفاده كنند؟

طاّلب بايد تمام كارها و رسالتهاي خود را طبقه بندي و سطح بندي كنند 
و در هر زمينه، اقدامات الزم را بررسي و مطالعه نمايند؛ مثالً در عرصة  تبليغ، 
و  بررسي  با  روبه رو مي شوند كه  اصناف مختلف جامعه  و  با سطوح  طاّلب 
تحليل اين فرصتها، مي توانند برنامه هاي الزم را در حوزه و براي مديران و 
شوراي تصميم گيري آماده ساخته و آنها را براي تاثير بيشترِ كارهاي ترويجي 

و تبليغي و عمومي كردن دين در همة بخشهاي جامعه ارائه نمايند.
آن  شاهد  كمتر  بنده  كه  مسائلي  از  يكي  تبليغ،  عرصة  همين  در  مثالً 
بوده ام، كـاركردن در زمينة نظـام اجتماعي و مردم داري طلبه ها و چگونگي 
تعامل طاّلب با مردم است. درصد كمي از طاّلب كه دو سه سال درس خارج 
امام جمعة استانها و شهرستانها شوند! به نظر مي رسد  خوانده اند، مي توانند 
رابطة  ايجاد  تبليغ، يعني  به تحّول در عرصة  نياز  از مسائل عمده كه  يكي 
اجتماعي و نظام مردم داري براي حضور دين در جامعه دارد، تحّول در فضاي 
بايستي تحـّولي براي آن در نظر گرفته شود. اگر اين  تبليغ است كه واقعاً 

اصالح نشود، خروجي هاي ما موّفق نخواهند بود.
شما يك آمار بگيريد كه در سال، چقدر از طاّلب و فضال براي كارهاي 
تبليغي و ترويجي، به خارج از قم نمي روند؟ اگر بررسي  كنيد خواهيد ديد كه 
درصد قابل توّجهي از اين امر به عدم  توانايي تعامل و ارتباط  و مردم داري آنها 
برمي گردد. اآلن خيلي  جاها مسجد دارد؛ ولي امام جماعت ندارد و وقتي سؤال 
مي كنيم چرا در اين مساجد نماز جماعت اقامه نمي كنيد و مگر شما نمي دانيد 
گاهي  بياوريم؟!  را  مي گويند چه كسي  دارد؟  ثواب  مقدار  چه  نماز جماعت 
با مردم و جوانها برخورد بدي دارند و عصباني  را كه مي آوريم،  طلبه هايي 
مي شوند و موقع سخنراني، اگر سر و صدايي شود، بي احترامي مي كنند و ... ! 
همة طاّلب نمي توانند تعاملي قوي و مناسب با سطوح مختلف مردم انجام 

دهند و اين فقط يكي از ضعفهاي ما، آن هم در عرصة تبليغ است.

كساني كه حرفهاي بزرگ مي زنند و تصميمات بزرگي 
مي گيرند، براي اجراي اين تصميمات، نياز به يک ارادة 
جمعي دارند، و جوانان در ايجاد اين ارادة جمعي، نقش 

زيادي مي توانند داشته باشند.

بنابراين، براي بررسي راهكارهاي تحّول، طلبه ها در هر سطح و در هر 
موقعّيتي كه براي آنها حاصل مي شود، بايد آن موقعّيت را مورد توّجه قرار 
داده و تحليل كنند و در نهايت با جمع آوري مطالعات و نظرات آنها، بررسي 
و تحليل نهايي صورت  گيرد تا روشن شود چگونه مي توان دين را در تمام 
عرصه ها به جامعه عرضه كرد؛ مثالً در همين عرصة تبليغ، طلبه هايي هستند 
كه با به كار بردن شعر و ادبّيات نوين، مردم را به حقايق ديني جذب مي كنند؛ 
لذا هر طلبه بايد در هر عرصه، به دنبال راهكارهاي تحّول براي ارائة دين 

به جامعه باشد.
بنده معتقدم كه اّول بايد همة راهكارهاي گذشته  را بازبيني و بازخواني 
 كنيم؛ اگر به عنوان نمونه، صنايع پنج گانة منطق مورد مالحظة مجّدد قرار 
اگر مثالً صنعت  داشته است؛  گيرد، معلوم مي شود كه حوزه چه مقدار رشد 

غني بودن  به  كنيد،  بررسي   را  مغالطه  و  سفسطه  صنعت  يا  فّني  خطابة 
داشته هاي خود پي مي بريم. در صنعت مغالطه خواهيد ديد كه همة حرفهايي 

كه بعضي ها امروزه طرح مي كنند، همان شبهات معروف قديمي است.
به نظر مي رسد دو كار را بايد در امر تحّول مّد نظر قرار داد: اّولين امر، 
بررسي تمامي راهكارها و زمينه هاي كاري گذشته و تفكيك آنها و در نهايت 
به روز رساني آن نتايج است؛ مثالً  در همين بحث تبليغ، در گذشته طلبه ها 
گلستان سعدي را از ابتدا تا انتها و كتابهايي مانند كليله و دمنه را مي خواندند. 
يكي از بهترين اهرم ها براي كار تبليغ، ادبّيات فارسي است كه اهرم بسيار 
مؤثّري هم است. اگر ما امروزه بياييم با تحقيقاتي كه دربارة كتابهاي مانند 
گلستان، بوستان، ديوان حافظ و مولوي حاصل شده كار كنيم، ببينيد چقدر 

بيشتر مي توان مؤثّر بود؟

بايد دغدغه هاي بزرگان را كاملً مّد نظر قرار  جوانان 
دهند و اگر بخواهند تغييرات و اصلحاتي را در برنامه ها 
كاملً  بايد  كنند،  مطالبه  آموزشي  متون  در  و  نگاه ها  و 

دغدغه هاي اساتيد و بزرگان را شناسايي كرده باشند.

راهكار دومي كه طاّلب بايستي در نظر داشته باشند، اين است كه آنچه 
امروز در جهان- چه در عالَم اسالم و چه بيرون از آن- در خصوص شيوه هاي 
تبليغ آزموده شده و اجرا مي شود و فراوان نيز هست، شناسايي كنند. مخصوصاً 
در مدلهاي تجربي، حوزه مي تواند آنها را در زمينه هاي كاري خود وارد كرده 
و به روز رساند. اين كار، يكي از راهكارهاي مهّم تحّول در حوزه است كه 

جوانان در آن، سهم و نقش بسيار عالي مي توانند داشته باشند.

امر  به  نسبت  حّساسيّت هايي  حوزه،  در  هميشه  اّول:  خشت 
هم  حوزه  بزرگان  از  بعضي  براي  گاهي  كه  داشته  وجود  تحّول 
مي تواند  اولي  طريق  به  مشکلت،  اين  شده  است.  مشکل ساز 
طّلب  جناب عالي،  نظر  به  بشود؛  هم  جوان  طّلب  گريبان گير 
اين  با  تا  نمايند  نقش  ايفاي  تحّول،  جريان  در  مي توانند  چگونه 

موانع مواجه نگردند؟
ما بايد ابتدا تعريف درستي از تحّول ارائه كنيم تا اين اتّهامات گريبان گير 
نشود. اصطالح تحّول، هم شامل دگرگوني ذاتي و حركت جوهري است و 
به معناي دگرگوني جريانهاي  هم شامل اصالحات است؛ تحّول در حوزه، 
دروني و اصيل آن، مثالً حذف علوم اصيل حوزه، مانند فقه و تفسير و حديث، 
در  شيمي  و  فيزيك  مانند  حوزه،  رسالت  از  خارج  علومي  اضافه كردن  يا  و 
بخشهاي آموزشي نيست؛ قطعاً آنچه را كه ما امروز به عنوان بحث تحّول به 
آن مي پردازيم، تحّول در ساختار بيروني، مديرّيت، نگاه ها، برنامه ها، راهكارها 

و نحوة اجراي برنامه هاست.
از گذشته ريخته شده،  ما  نظام حوزوي  براي  اساسي كه  و  بنيان  واقعاً 
از هزار  ما، فقها بيش  براي همين نظام فقهي  استوار است.  بنياني قوي و 
سال زحمت كشيده اند تا اين نظام متقن را تدوين كرده اند. اآلن نياز دنيا به 
اكثر رشته ها، به اين علم گره مي خورد.  اين نظام كامالً محسوس است و 
بحثهاي فقهيِ فرا زمان و مكان، در فقه ما بسيار است؛ البّته تحّول در اين 
حوزه، به معناي جهت دادن، كاربردي كردن، به روز رساني نمودن، با توّجه به 
نيازها مطالعات را انجام دادن است، و همة اينها اصالحاتي است كه بايستي 

شكل  گيرد.
علم كالم و فلسفه و عرفان نيز، همين طور است. اين علوم به مسائل 
بر  ما  حوزة  بنيانهاي  و  اصلي  مؤلّفه هاي  واقعاً  كه  مي پردازند  عمده اي 
از  نشان  دارد،  جريانها  اين  به  جهان  امروزه  كه  نيازي  اتّفاقاً  همين هاست. 
فقه،  به  دنيا چقدر  نگاه  كنيد كه  بنيان ماست. اآلن شما  صّحت و درستي 
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يعني تشخيص وظايف انسانها، چقدر به حكمت و فلسفة صحيح، اخالق، عرفان ناب و به 
تبيين چگونگي ارتباط انسان با خدا و خود نياز دارد.

بنابراين در استوانه ها و مؤلّفه هاي اصلي نظام حوزه، دغدغه اي نيست؛ و آنچه كه امروز 
مسئله  اين  به  نگاه هاي  و  مديرّيتي  اجرايي،  ساختارهاي  بحث  است،  تحّول  بحث  محّل 

است.

خشت اّول: به نظر مي رسد بيشتر اختلف نظرها، روي چيستي تحّول نيست؛ 
است.  معرکةاآلراء  درسي،  متون  تغيير  همين  مثلً  است!  مصاديق  روي  بلکه 
عّده اي پافشاري شديدي بر حفظ كتب موجود دارند و عّده اي آنها را پاسخگوي 

نيازهاي فعلي نمي دانند.
به نظر جناب عالي، طّلب با توّجه به روحيّة تحّول خواهي خود، چگونه بايد 

برخورد كنند تا با واكنش شديد از سوي بزرگان مواجه نگردند؟
مّد نظر قرار دهند و اگر بخواهند تغييرات و  جوانان بايد دغدغه هاي بزرگان را كامالً 
اصالحاتي را در برنامه ها و نگاه ها و در متون آموزشي مطالبه كنند، بايد كاماًل دغدغه هاي 
اساتيد و بزرگان را شناسايي كرده باشند؛ مثالً در همين بحث متون آموزشي، بزرگان براي 
كتابهايي مانند رسائل، مشّخصاتي را بيان مي كنند كه آن مشّخصات و ويژگي ها، بايد در 
تحّول كتب مّد نظر قرار بگيرد؛ مثالً مي گويند يكي از ويژگي هاي كتاب رسائل، اين است 

كه سير اصولي از ابتدا تا زمان شيخ در آن تعقيب شده است.

يکي از آفت هايي كه جوانان را تهديد مي كند، دارابودن ظرفيّت كمتر 
نسبت به بزرگان است و لذا جوانها از ابتدا بايد ظرفيّت سازي كنند، 
شرح صدر براي كساني كه مي خواهند چنين كاري را انجام دهند، از 

مؤلّفه هاي اصلي است.

بحث روان سازي كتب آموزشي، يكي از بحثهاي مهّم و خوب است كه البّته بايد اين 
با  طلبه  مثالً  داشت؛  نظر  در  هم  را  گذشته  متون  با  ارتباط  توانايي  يعني  بزرگان،  دغدغة 
داشتن سطحي مناسب از ادبّيات گذشته، مي تواند متون فقهي و فلسفي و عرفاني گذشته را 
بخواند؛ اّما امروز، اين توانايي را ندارد. خواندن برخي از متون فقهي يا اصولي، تمام توانايي 
نيست؛ بلكه بايستي در حّد خواندن كتابهايي با متن قديمي، مثل اشارات، اسفار و ...، خود 

را توانمند سازند.
بايد به هدف گذاري اساتيد و سياست هاي آنها تّوجه كرد؛ چون يكي از مسائلي كه آنها 
كفايه  كتاب  مثالً  براي  را  طلبه  برنامه،  فالن  و  كتاب  فالن  كه  است  اين  دارند،  نظر  مّد 
توّجه  با  تحّول حوزه تالش مي كنند  امر  در  اگر طاّلب جوان كه  به هر حال،  آماده  كند؛ 
به اهداف، نظرها، سياستها و مخصوصاً دغدغه هاي اساتيد تالش  كنند، در تحّول و تغيير 
ساختار مي توانند موّفق باشند. طاّلب جوان اين دغدغه ها را كامالً شناسايي كرده و مواردي 
كه اساتيد هدف گذاري مي كنند را هم بيابند و با توّجه به اينها، به دنبال تعقيب اصالحات 

و تحّول باشند.

خشت اّول: در حركت طّلب جوان در راه تحّول، از ظرفيّت هاي طّلب بحث  
در  داشته باشند.  مي توانند  امتيازاتي  و  ظرفيّت ها  چه  جوان،  طّلب  كه  كرديد 

مقابل، چه آفت هايي ممکن است در اين مسير براي آنها ايجاد شود؟
يكي از آفت هايي كه جوانان را تهديد مي كند، دارابودن ظرفّيت كمتر نسبت به بزرگان 
است و لذا جوانها از ابتدا بايد ظرفّيت سازي كنند؛ البّته اين كار، مختّص به جوانان نيست؛ ولي 
چون جوانان، تحّول خواه هستند و مي خواهند مبدأ تحّول باشند، بايد اين كار را انجام دهند. 
شرح صدر براي كساني كه مي خواهند چنين كاري را انجام دهند، از مؤلّفه هاي اصلي است.

نكتة ديگر اين است كه حركتهاي اجتماعي، حركت هاي تسهيمي است؛ يعني سهم بندي 
است و در نتيجه، زمان بَر است. ما نبايد انتظار داشته باشيم كه اگر طرحي آماده شد، صد در 
صد اجرا شود؛ اگر 20 درصد آن هم اجرا شود، بايد راضي و خرسند بود. بايد براي اجراي هر 
طرح، زمان بندي كنيم و اگر بحث زمان بندي در طرحها لحاظ شود، جوانان نگران نمي شوند. 
گاهي برخي از طلبه هاي با استعداد مي آيند و كارهايي هم مي كنند؛ ولي بعد از مّدتي مي بينند 

قّوة بازو
مي گفتند: » من مي خواهم تو زور پيدا كني؛ 
اگر بيل را به دستت مي دهم و مي گويم برو 
بيل بزن، مقصودم اين نيست كه تو زراعت 

كني؛ مي خواهم قّوة بازو پيدا كني.«
اين  وقتي  كه  مي گفتيم  همان جا  ما  البّته 
به  مي دهيد،  جوان  اين  دست  به  را  بيل 
جاي اينكه بگوييد برود در كوير يا در بيابان 
اين  ندارد- بگوييد  فايده اي  بزند- كه  بيل 
فايده اي  كه  بزند  بيل  را  خانه تان  باغچة 
كاشت  دانه اي  بشود  يعني  داشته باشد؛  هم 
پيدا  زور  اينجا هم،  در  البّته  نشاند؛  يا گلي 

مي شود.
اّما حاال چه؟ حاال در  بود؛  اين، در گذشته 
حوزه هاي علمّيه، درس گفتن و درس خواندن، 

دقيقاً بايد به دنبال نيازها باشد.

مقام معّظم رهبري
1371/11/8
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كه به نتيجة نهايي نرسيدند و برمي گردند؛ اين بحث زمان بندي براي كارها و 
تحّمل پذيري بسيار مهّم است. واقعًا تحّول، تحّمل مي خواهد.

آنچه كه واقعاً در حوزه به عنوان سنّت شمرده مي شود، 
نوعاً سنّت خوب و حسنه است؛ چون هاضمة حوزه با 

سنّت بد آشنا نيست و آن را برمي گرداند.

است؛  جوان  كمِ  تجربة  شود،  واقع  رهزن  است  ممكن  كه  ديگر  نكتة 
البّته  است؛  از ديگران  بيش  براي جوان،  رفتن،  به كج راه  و  انحراف  تهديد 
در بزرگ ترها هم كه با احتياط حركت مي كنند، كج راه  رفتن و وسوسه شدن 
هست؛ نه اينكه نباشد؛ اّما چون آن جرأت و جسارت و قدرت قدم نهادن در 
آنها كمتر از ديگران است، طبعاً انحراف و اعوجاج نيز كمتر وجود دارد؛ ولي 
جوان به لحاظ جسارت و تحّول آفريني كه دارد، به محض اينكه راهي به او 
آموخته شد يا خود به راهي رسيد، بسيار زود پي جويي كرده و خيلي زود به 

آن راه مي رود.

خشت اّول: يکي از موانع تحّول، حساسيّت بسيار بااليي است 
باال  حساسيّت  اين  منشأ  دارد؛  وجود  تحّول  اصل  به  نسبت  كه 

چيست؟
نكتة اّول اين است كه آنچه كه واقعًا در حوزه به عنوان سّنت شمرده 
مي شود، نوعاً سّنت خوب و حسنه است؛ چون هاضمة حوزه با سّنت بد آشنا 
در  مورد،  اين  در  جوادي آملي  آيت اهلل  برمي گرداند؛ حضرت  را  آن  و  نيست 
مثال خيلي جالبي مي فرمودند: »معده، طبيبانه آفريده شده است؛ كما اينكه 
آفريده شده است«؛ معدة طفل، مثل ظرف غذا نيست كه  فطرت، حكيمانه 
هر چه بخواهيم در آن بريزيم؛ و هر چيزي را هم نمي توان به عنوان حّق 
به انسان ارائه نمود. به نظر مي رسد هاضمة حوزه نيز، واقعاً با سّنت هاي غلط 
جور درنمي آيد؛ البّته ممكن است سّنت هايي ناقص باشند و يا احياناً عيب ها 
و ضعف هايي داشته باشند؛ ولي درمجموع، سّنت هاي حوزه صحيح است و هر 

يك مطابق با زمان خود، سّنت  مؤثّري بوده است.
اينها  مي گوييم  حوزوي  مسائل  و  موارد  بعضي  در خصوص  اكنون  اگر 
فايده ندارد؛ منظور اين است كه بايد آنها را اصالح كرده و تغييراتي در آنها 

المجتهدين،  ايجاد نمود. زماني كه شيخ انصاري، به عنوان خاتم  الفقهاء و 
را  آنها  فقه مطرح كرد، هاضمة حوزه  اصول  زمينة  در  را  حرفهاي جديدي 
كامالً پذيرفت؛ بنابراين، نمي توان  گفت سّنت غلط در حوزه وجود دارد. اصالً 
هاضمة حوزه با سّنت هاي غلط و انحرافي سازگار نيست. نمي توانيم بگوييم 
كتاب هايي كه فقها، فالسفه، عرفا و اديبان ما نوشته اند، اآلن ديگر پاسخگو 

نيست؛ بلكه بايستي اين سّنت ها و كتب را اصالح و تكميل نمود.

كه  مهارتي  آن  كه  است  اين  حوزه،  در  ما  ضعف 
از  و  كرده  به روز  را  قديمي  برنامه هاي  و  بتواند سنّتها 
برنامه هاي  براي  پُلي  گذشته،  دانشهاي  و  تجربيّات 
آينده تبديل نمايد را نداريم؛ فکر مي كنيم قديم را بايد 

بشکنيم و از بين ببريم تا به جديد برسيم.

برانگيز است. در  بپنداريم، حساسّيت   را غلط  ما گذشته  خود همين كه 
حوزه، فرزانگان، مراجع و مرزبانان دين وجود داشته اند كه آنها، استوانه هايي 
بودند كه اجازه نمي دادند سّنت هاي غلط در حوزه راه  يابد. اينكه اكنون براي 
مي شود،  داده   نشان   حساسّيت  اندازه  اين  به  برنامه ها،  و  ساختارها  تغيير 
حاكي از همين است كه هاضمة حوزه، هر برنامه اي را به راحتي نمي پذيرد؛ 
مي خواهد چيزي را در درون خود بپروراند كه اين دستگاه، در درون خود آن 

را پذيرا باشد.
همين  بر  هم  كار  اصل  و  نشود  ايجاد  حساسّيتي  اينكه  براي  بنابراين 
است، بايد يك فنّ آوري داشته باشيم و آن تكنولوژي، اين است كه آن سّنتها 
 ،... و  امروز در صنعت هواپيماسازي، كشتي سازي  به روز كنيم؛  و  را تحليل 
به  مي كنند.  كار  آنها  نواقص  روي  و  داشته  نگه  را  گذشته  امتيازات  تمامي 
تعبيري در حكمت و فلسفه مي گويند: » حركت جوهري، هيچ چيزي را دور 
نمي اندازد و همه را زير پاي خود مي آورد«. به عنوان مثال، »  اگر هواپيمايي 
يك تّكه آهن را همراه خود باال ببرد، فقط آن را تا آسمان باال برده؛ ولي هيچ 
تحّولي در آن ايجاد نكرده  است؛ اّما يك درخت، هرچه كه دارد، زير پاي خود 
مي گذارد؛ حّتي آن چيزهاي فرسوده و ريخته شده را كنار خود نگه مي دارد و 

به صورت كود استفاده  مي كند تا تقويت شود.«
ضعف ما در حوزه، اين است كه آن مهارتي كه بتواند سّنتها و برنامه هاي 
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قديمي را به روز كرده و از تجربّيات و دانشهاي گذشته، ُپلي براي برنامه هاي 
بين  از  و  بشكنيم  بايد  را  قديم  مي كنيم  فكر  نداريم؛  را  تبديل  نمايد  آينده 
ببريم تا به جديد برسيم. اگر اآلن بخواهيم مثالً به كتاب و متن علم اصول 
جديدي برسيم، بايد تمام امتيازات كتب گذشته را حفظ كرده و ضعفهاي آن 

را برطرف كنيم؛ اين كار، نياز به مهارت دارد.
مثاًل امروز جاي بحثهاي هرمنوتيك، در علم اصول ما و در بحث الفاظ 
خالي است و واقعاً بحثهاي فوق العاده اي در مباحث هرمنوتيكي مطرح است 
كه بايد بياييم به عنوان مكّمل، در مباحث اصولي آن را قرار دهيم و مباحث 
را گسترش دهيم؛ يكي از بهترين راهكارها طرح مباحث جديد و رو در رو 
ساختن علوم جديد، شبهات و نظرات ديگر انديشمندان است كه راه را براي 

تحّول هموار مي سازد.
ضعف ديگر اين است كه ما براي تحّول، جسارت الزم را نداريم؛ بعضي ها 
متاّسفانه جسارت ها و ايده ها را از بين مي برند. براي رسيدن به اين جسارت، 
بايد فرهنگ سازي كنيم؛ برگزاري همايش ها و كنفرانس ها، نوشتن  مقاله ها و 

خيلي كارها ديگر، مي تواند فضا را آماده  كند.

يکي از ضعف هاي عمومي حوزه، نداشتن فرهنگ تحّول 
است. اين فرهنگ را بايد ايجاد كرد. شما در دانشگاه، 
اين حساسيّت را نمي بينيد؛ فرهنگ تحّول در دانشگاه 

باالست.

انجام نمي شود، در  از كارهاي الزمي كه در متن حوزه  اكنون بسياري 
حواشي و در اين مراكز اقماري انجام مي گردد! چرا؟! چون آنها در تاب و توانِ 

روبه رويي با كساني كه برخوردهاي چالشي دارند نيستند.
اين  است.  تحّول  فرهنگ  نداشتن  حوزه،  عمومي  ضعف هاي  از  يكي 
فرهنگ را بايد ايجاد كرد. شما اگر بهترين كتاب را هم در بحث اصول يا فقه 
به بهترين قلم و از بهترين شخصّيت ها بياوريد، چون فرهنگ تحّول وجود 
ندارد، مورد پذيرش واقع نمي شود؛ گرچه ممكن است كم كم در گذر زمان 

جاي خود را باز كند.
در حوزه به خاطر مرز دار بودن از دين و وجود دغدغه ها و حساسّيت هاي 
مباحث ديني، واقعاً حساسّيت ها باالست. شما در دانشگاه، اين حساسّيت را 
نمي بينيد؛ فرهنگ تحّول در دانشگاه باالست. در حوزه، زمينه هاي تحّول كم 
نيست؛ اّما اين دغدغه هاي مخالف تحّول هم زياد است كه البّته بعضي از آنها 
قابل تقدير است و اگر اينها نباشد، ممكن است به فرهنگ ديني و اعتقادات 
و مباحث ديني آسيب برسد؛ ولي به هر حال، بايد بپذيريم كه فرهنگ تحّول 

در حوزه خيلي كم است.
بحثهاي  ما،  علمي حوزوي  ارزشمندترين جهت هاي  و  بهترين  از  يكي 
حكمت و فلسفه و عرفان است و اين مباحث در نظام آموزش ما چقدر جاي 
را  بخشها  اين  در  تحّول پذيري  ظرفّيت  حوزه،  متاّسفانه  اينكه  براي  دارد؟! 

خيلي كم دارد. ما در فقه نيز بايد فرهنگ تحّول را ايجاد كنيم.
به نظر من، مراكز حاشيه اي و اقماري سهم قابل توّجهي در اين امر دارند 
و مخصوصاً طلبه هاي جوان، به خاطر اينكه با اساتيد ارتباط دارند، با طرح 
اين اساتيد  سؤاالت و شبهات، در ايجاد چنين فضايي خيلي مؤثّرند و طبعاً 
هم، مطالبات را به اساتيد ديگر منعكس كرده و إن شاءاهلل زمينه براي تحّول 

فرهنگي ايجاد خواهد شد.

خشت اّول: در پايان اگر توصيه اي به طّلب در جريان تحّول 
در حوزه داريد بفرماييد؟

قبالً جاي مجموعة خشت اّول كه فّعالّيت هاي خيلي خوب و ارزشمندي 

را ارائه مي دهد، در حوزه خالي بود. نگاه فراگيري كه در اين بخش وجود دارد 
و الحمدهلل آن جرأت و جسارتي كه اين بخش با كارهايي كه انجام مي  دهد 
پيدا كرده، همه امتيازاتي است كه براي حوزه اميدواركننده است؛ ولي پيمودن 

اين راه، سخت است.
حوزه  اگر  و  كرد  بيشتر  را  و صبر  مقاومت  بايد  كه  توصيه مي كنم  من 
بخشهاي  تمام  در  تحّول  كند،  پيدا  مناسب تري  ساختارهاي  و  اصالح شود 
جامعه رخ خواهد داد. اگر گفتند »إذا َفَسَد العالُِم َفَسَد العالَُم«، حرف صحيحي 
است. ما اگر كّل حوزه را عالِم بدانيم، اصالح اين حوزه، اصالح عالِم و به تبع 

آن، هيچ ترديدي نيست كه اصالح عالَم اتّفاق خواهد افتاد.
ما بايد نگاه علمي و دانشي را باال ببريم؛ اّما نگاه ارزشي را هم نبايستي 
كم رنگ كرد. شما مجاّلتي كه در قم منتشر مي شود را مالحظه كنيد كه چه 
مقدار به مباحث ارزشي مي پردازند؟! وارستگي، تقوا، زهد، اخالق و همچنين 
علم، در حوزه كم نيست؛ اّما آنچه كه دقيقاً ممكن است ما را از جريان اصلي 
دور كند، بحث اخالق است. شما به موازات باالبردن نگاه علمي و دانشي، و 
بلكه بيشتر از آن، به مباحث و جريانهاي اخالقي، اجتماعي، ادب و معاشرت 
حوزويان هم بپردازيد. علم باألخره راه خود را پيش مي گيرد؛ اّما آن چيزي 
كه ما و مخصوصاً آيندة جهان اسالم با آن به عنوان خأل جّدي روبه رويم، 

بحثهاي اخالقي، تهذيب و طهارت نفس است.
نوعاً مباحثه ها، مناظره ها و حرفهاي حوزويان، حرفهاي قوي و مستحكمي 
است؛ البّته نه اينكه در اين بخش ضعف نداشته باشيم؛ ولي ضعف ما، واقعاً در 
مباحث اخالقي است. به همين دليل در قرآن در بحث تعليم و تربيت، در سه1 
جا تزكيه را مقّدم بر تعليم، و فقط در يك2 جا تعليم كتاب را مقّدم بر تزكيه 
ذكر كرده است. اين عبارت از استاد معّظم آيت اهلل جوادي آملي معروف است، 

فرمودند: » گرچه تعليم مقّدمه است؛ ولي تزكيه مقّدم است.«
انتظار و رسالت حوزه است كه در بخشهاي اخالقي،  اين  به هر حال، 
كارهاي جّدي انجام  دهد و الحمدهلل چون شما با مخاطبين جوان و حوزويان 
جوان بيشتر در ارتباط هستيد، اين موارد را مي توانيد مورد توّجه قرار دهيد؛ 
از سنين ديگر پذيرش مسائل اخالقي  اين سنين، بيش  افراد در  اين  چون 

را دارند.

»إذا َفَسَد العالُِم َفَسَد العالَُم«، حرف صحيحي است. ما 
اگر كّل حـوزه را عالِم بدانيم، اصلح اين حـوزه، اصلح 
عالِم و به تبع آن، هيچ ترديدي نيست كه اصلح عالَم 

اتّفاق خواهد افتاد.

بنابراين فكر مي كنم الاقّل به موازات بحثهاي علمي، بحثهاي اخالقي، 
اجتماعي، ادب اجتماعي، برخورد و تعامل با مردم هم، جزء مسائلي باشد كه 
مّد نظر قرار گيرد و سعي شود وارستگي و نزاهت، به طاّلب و جامعه ارمغان 
گردد و كتاب ها، نشرّيات و مجاّلت  شما از توصيه هاي اخالقي خالي نباشد. 
از زندگي بزرگان استفاده   كنيد و زندگي طاّلب جواني كه در كمال نزاهت 
زندگي مي كنند و از اين علم اندوزي لّذت مي برند را به طور برجسته بيان  كنيد 
و آن چيزي كه واقعاً هدف نهايي اين مجموعه باشد را همان بحث هدايت 

حوزه و جامعه قرار دهيد.

_______
1 . سورة بقره، آية 151؛ سورة آل عمران، آية 164؛ سورة جمعه، آية2.

2. سورة بقره، آية 129.
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مجتبي مصباح، متولّد 1346، ورود 
به حوزه 1364.

آزاد  دروس  با  هم زمان  ايشان 
حوزوي، در برنامة درسي مؤّسسه 
از  راه حّق شركت كردند و پس  در 
گذراندن دورة كارشناسي الهّيات و 
موّسسه،  اين  در  اسالمي  معارف 
در  تحصيل  به   1373 سال  از 
سال  در  و  پرداختند  فلسفه  رشتة 
كارشناسي ارشد  مقطع  در   1379
مقطع  در   1386 سال  در  و 
آموزشي  مؤّسسه  فلسفة  دكتراي 
خميني)ره(  امام  پژوهشي  و 

فارغ التحصيل گرديدند. 
اصول  و  فقه  خارج  درس  اساتيد 
و  جوادي آملي  آيت اهلل  ايشان، 
حّجت االسالم و المسلمين سّيداحمد 

خاتمي  بودند.
اسالمي،  فلسفة  دروس  تدريس 
و  اخالق  فلسفة  معرفت شناسي، 
تأليف دو كتاب با عناوين »فلسفة 
اخالق« و »بنياد اخالق«، از جمله 

فّعالّيت هاي ايشان است.
ايشان هم اينك عضو هيئت علمي 
امام  پژوهشي  و  آموزشي  مؤّسسة 

خميني)ره( هستند.

سهم اصلي طّلب جوان در تحّولِ 
حوزه، تحليل وضعيّت موجود است

بـررسي جـايگاه 
طّلب جــوان در 

تحــّول حــوزه
در گفت وگو با 

حّجت االسلم و 
المسلمين مجتبي 

مصباح يزدي
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خشت اّول: بيانات اخير مقام معّظم رهبري در جمع حوزويان 
با  بود.  حوزه  مديريّت  كلن  سطح  به  ناظر  بيشتر  تحّول،  دربارة 
طّلب  آنها  از  يکي  كه  دارد  مختلفي  ابعاد  تحّول  اينکه  به  توّجه 
چگونه  تحّول،  در  را  جوان  طّلب  سهم  جناب عالي  است،  جوان 

ارزيابي مي كنيد؟
براي تعيين نقش نيروهاي انساني يك مجموعه، بايد ابعاد آن مجموعه 
را به طور كامل مشّخص كرد؛ مثالً براي درک نقش يك بسيجي در ميدان 
جنگ  از صحنة  درستي  تصّور  اگر  و  بوده  چه  جنگ  ابعاد  ديد  بايد  جنگ، 
نداشتيم و رده هاي مختلف نيروهاي آن را ندانستيم، نمي توانيم نقش يك 
بسيجي تازه آموزش ديده را مشّخص  كنيم؟ عمدة سهم يك فرد در مجموعة 
و  نيرو  نقش يك  تعيين  براي  و  است  ديگران  با  او  تعامل  به  مربوط  خود، 
شناخت جايگاه او، بايد نقش ديگران نيز تا حّدي مشّخص گردد و در مورد 

كّل مجموعه و ابعاد آن، آشناييِ هر چند اجمالي داشته باشيم.

چگونه  و  كسي  چه  كه  است  اين  اصلي  دغدغه هاي 
اين تحّول را مديريّت كند تا آسيبهاي احتمالي تحّول، 

رخ  ندهد. 

الحمداهلل در سالهاي اخير، تقريباً اتّفاق نظري در حوزه نسبت به لزوم تحّول 
در اين مجموعه ايجاد شده  كه شايد اين گونه همفكري  اجماعي نسبت به 
تحّول، در حوزه كم سابقه بوده است. از زمان آيت اهلل بروجردي، تحّول خواهي 
در حوزه بوده؛ ولي اين اتّفاق نظر وجود نداشت و شايد يكي از مشكالت اصلي 
حوزه هم در هميين 20 - 30 سال قبل، نبود اتّفاق نظر در اين نقطة اّول كار 
بود؛ زيرا بعضي  نظرشان اين بود كه هيچ نوع تحّولي در حوزه الزم نيست 
از  از داشته ها و محاسنمان را  و اگر بخواهيم دست به تحّول بزنيم، خيلي 
دست مي دهيم؛ و بعضي ديگر، اگر تحّولي را هم قبول داشتند، آن را به خاطر 
نداشتن امكانات انساني و ماّدي، غيرممكن مي دانستند؛ ولي در سالهاي اخير، 
اين اتّفاق نظر به وجود آمده كه نمي توان به وضع موجود اكتفا كرد و حفظ 

وضع موجود با همة ابعادش، موجب آسيب هاي زيادي خواهد بود.

شود؛  انجام  مهّم  كار  سه  بايد  مطلوب،  تحّول  براي 
ابتدا بايد وضعيّت موجود را خوب تحليل  كرد و سپس، 
براي  آنگاه  و  درست شناخت،  نيز  را  مطلوب  وضعيّت 
رسيدن به آن وضعيّت مطلوب، بايد ديد چه تغييراتي 

الزم است؟

از طرف ديگر، يكي از دغدغه هاي اصلي اين است كه چه كسي و چگونه 
اين تحّول را مديرّيت كند تا آسيب هاي احتمالي تحّول، رخ ندهد؛ زيرا، آنچه 
مسلّم است اين است كه هر تحّولي مقصود نيست و ِصرف ايجاد تغييرات، 
مطلوب نمي باشد. اگر طرحي براي تحّول آماده شود كه اين دو نكته را به 
دّقت مّد نظر داشته باشد، دغدغه هايي كه در ذهن بزرگان هم هست به كلّي 

از بين مي رود و راه براي اجرايي شدن تحّول باز مي شود.
وضعّيت  بايد  ابتدا  شود؛  انجام  مهّم  كار  سه  بايد  مطلوب،  تحّول  براي 
موجود را خوب تحليل كرد و سپس، وضعّيت مطلوب را نيز درست شناخت، و 
آنگاه براي رسيدن به آن وضعّيت مطلوب، بايد ديد چه تغييراتي الزم است؛ 

البّته شايد خيلي چيزها را هم الزم نباشد تغيير بدهيم. اين تحليل وضعّيت 
و  راهكارها  پيدا كردن  براي  تبيين وضعّيت مطلوب و كارشناسي  موجود و 

امكانات الزم، الفباي برنامه ريزي تحّول است.
اين كارها را به طور فردي يا توّسط گروه خاّصي نمي توان انجام داد و 
حّتي امكان چنين كاري به صورت فردي و بدون مشاركت ساير اعضاي اين 
مجموعه نيست. براي تبيين جايگاه طاّلب جوان در تحّول حوزه، بايد اين 
سه كار الزم براي ايجاد تحّول را توضيح دهيم تا جايگاه آنان در هر قسمت، 

معلوم شود.
اّولين كار، تحليل جامعي از وضعّيت موجود است؛ يعني اآلن حوزه چه 
جايگاهي دارد و چه كارهايي در آن انجام مي شود؟ ما وقتي در دامنة يك 
كوه قرار داريم و مي خواهيم تا قلّه باال برويم، اّول بايد ببينيم كجا هستيم و 
بعد موضع قلّه و در نهايت، راه رسيدن به آن را پيدا كنيم. ما اگر خودمان را 
گم كرده باشيم و ندانيم كجا هستيم، ِصرف دانستن موضع قلّه، كافي نيست؛ 

بنابراين اين مرحله، خود يك كار مستقلّي َصرف نظر از دو كار ديگر است.
لذا بايستي تحليلي از همة نيروها، نهادها، مؤّسسات، رشته ها، برنامه ها و 
كارها داشته باشيم؛ اينكه چند نيرو داريم؟ اين نيروها چقدر كيفّيت دارند؟ با 
چه سطح سوادي وارد حوزه مي شوند؟ چه معلوماتي در حوزه مي آموزند؟ چه 
كارهايي انجام مي دهند؟ اين روند، چه خروجي هايي تا به حال داشته  است؟ 

و ... .

ما وقتي در دامنة يک كوه قرار داريم و مي خواهيم تا قلّه 
باال برويم، اّول بايد ببينيم كجا هستيم و بعد موضع قلّه 

و در نهايت، راه رسيدن به آن را پيدا كنيم.

كارهاي  تحليل،  اين  از  زيادي  بخش  مي كنيد  مالحظه  كه  همان طور 
آماري و تحقيقات ميداني است. اين كار، از مسئولين و مراجع و بزرگان انتظار 
نمي رود؛ اين كاري است كه طاّلب جوان مي توانند انجام  بدهند و يكي از 

سهم هاي اصلي طاّلب جوان در تحّول حوزه، تحليل وضعّيت موجود است.
كار دوم، تعيين وضعّيت مطلوب و آرمانهاي حوزه است. براي رسيدن به 
تعريف جامعي از اهداف و آرمانها، بايد ابتدا خود حوزه را تعريف  كرد؛ حوزه بر 
اساس نيازهايي در يك برهه از تاريخ تاسيس شده و نيازهايي اجتماعي در 
آن دوره احساس  شده كه اين نهاد اجتماعي براي پاسخگويي به آنها شكل  
پيدا  يا گسترش  مانده  باقي  ثابت  نيازها همان طور  آن  آيا  ولي  گرفته است؛ 
از حوزه الزم نيست و تعريف  آيا تعريف دقيقي  كرده و متحّول شده  است؟ 
سابق آن، نياز به بازنگري ندارد؟ امروز، نه تنها در جامعة خومان، بلكه در 

جامعة جهاني چه انتظاراتي از حوزه مي رود؟
ما امروز، احتياج مبرمي به بازتعريف حوزه داريم كه در اين كار، بايد از 
بزرگان كمك گرفت و آرمانها را از آنها پرسيد. آنها با سابقه اي كه در حوزه 
دارند و با درک نيازها و به خاطر مراجعات مختلفي كه براي پاسخگويي به 
سمتي  چه  به  بايد  ما  كه  بگويند  مي توانند  مي گيرد،  آنها صورت  به  نيازها 
از  مي توان  كرد.  استفاده  بخش  اين  در  آنها  از  بايد  حتماً  لذا  كنيم؛  حركت 
برنامه هايي، جزء  و  اهداف حوزه چيست و چه كارها  و  پرسيد رسالتها  آنها 

رسالت هاي حوزه است؟

خشت اّول: در همين بخش دوم، يعني در تعيين وضعيّت مطلوب 
و آرمانهاي حوزه، آيا طّلب هم مي توانند نقشي داشته باشند؟

ما اگر بخواهيم در اصل اين كار، از افرادي استفاده كنيم كه تجربة زيادي 



60خشت اّول      شمارة 12 ،  نقشي بدون نقشه 

نكرده اند،  لمس  نزديك  از  را  حوزه  نيازهاي  و  ندارند  حوزوي  كارهاي  در 
چندان موّفق نخواهيم بود؛ ولي بايد توّجه  داشت كه خود اين كار، احتياج به 
بزرگان  انتظار داشته باشيم كه  نبايد  ما  نيز دارد.  يك سري تحليلهاي بعدي 
ما در تعيين وضعّيت مطلوب، همة مؤلّفه هاي آن را يك جا ذكر كنند؛ بلكه 
ممكن است هر كدام از بزرگان نكاتي را بگويند كه اين نكات، بايد جمع آوري 
شده و روي آنها، كار تحليلي انجام شود. بزرگان در اينجا فقط مي توانند نقش 

رهنمود دهنده داشته باشند.

يکي از سهم هاي اصلي طّلب جوان در تحّول حوزه، 
تحقيقات  و  آماري  كارهاي  با  موجود  وضعيّت  تحليل 

ميداني است.

گام بعدي در همين بخش دوم، بعد از مشّخص كردن آرمانها و رسالت ها 
با توّجه به تعريف جديد از حوزه، بررسي فاصلة ما با آن اهداف و آرمانهايي 
است كه از حوزه انتظار مي رود به آنها دست يابد. ما با آن تحليل و بازتعريف 
انتظار تحّول داشت.  نبايد  حوزه، مي توانيم فاصله را احساس كنيم و گرنه، 
تحّول وقتي متوّقع است كه هر چند به اجمال و مبهم درک  كنيم كه وضعّيت 
موجود نمي تواند ما را به آن اهداف مقصود برساند. در اين صورت مي توان 
فهميد كه چرا ما به آن اهداف نمي  رسيم؟ مشكل در كجا وجود دارد؟ حوزه 
اآلن به چه نيازهايي نمي تواند پاسخگو باشد؟ مگر امكانات حوزه چه كمبودي  
آيا كمبودها  را برآورده نمي كند؟ كاستي ها در كجاست؟  نيازها  دارد كه آن 
به خاطر برنامه ريزي غلط است؟ آيا كمبود در جهت امكانات ماّدي است؟ 
آيا كمبود در جهت نيروي انساني است؟ آيا به لحاظ كيفي و كّمي مشكل 
داريم؟ آيا سيستم آموزشي يا پژوهشي  ما مشكل دارد؟ آيا تبليغات ما دچار 
ضعف است؟ آيا زبان و بيان ما قوي نيست؟ آيا كتاب كم داريم؟  يا اساساً به 

يك سري نيازها تا اآلن اصالً توّجه نكرده ايم؟!

در بخش سوم، بعد از مشّخص شدن اين كمبودها و براي پاسخ گويي 
بايد سراغ  كه  اينجاست  كرد.  برنامه ريزي  بايد  ُپركردن خألها،  و  نيازها  به 
ما  آموزش  بازدهي  مثالً   اگر  كه  كرد  بررسي  و  رفت  مختلف  كارشناسان 
نامناسب است يا طول دورة آموزشي ما بسيار طوالني است و يك نيرو كه 
وارد حوزه مي شود، بايد 20 سال منتظر بماند تا مفيد واقع گردد و بتوان از او 
استفاده  كرد، آيا نمي توان اين زمان را كوتاه تر نمود؟ آيا نمي شود براي تربيت 
نيروها در رشته ها و شاخه هاي مختلف، جهت پاسخگويي به نيازها، دوره هاي 
آموزشي كوتاه تري طّراحي كرد ؟ آيا در آموزش زبان عربي، حّتي براي همان 
استفاده از متون، روش سّنتي را بايد پيش گرفت و روشهاي مفيدتر و ساده تر 
ديگري وجود ندارد؟ آيا نبايد ديد مراكز آموزش زبان عربي از چه روشهايي 

استفاده مي كنند و كارشناسان اين بحث چه مي گويند؟

حوزه بر اساس نيازهايي در يک برهه از تاريخ تاسيس 
شده؛ ولي آيا آن نيازها همان طور ثابت باقي مانده يا 

گسترش پيدا كرده و متحّول شده  است؟

اين  دارد.  نياز  متعّدد  تجارب  از  استفاده  و  كارشناسان  نظر  به  كار  اين 
روشهاي ما، چيزهايي نيست كه بخواهيم بر آنها جمود داشته باشيم و بگوييم 
اجرا مي شده، حتماً هميشه همان روش  اين روش در حوزه  قبالً  كه چون 

بايد اجرا گردد.
شيوه هاي  آيا  دارد؛  كارشناسانه تر  بسيار  بررسي  به  نياز  پژوهش،  بحث 
پژوهش ما درست است؟ آيا همين كه مثالً استادي  سر كالس درس تذّكري 
بدهد كه اين مسئله احتياج به تحقيق دارد و نظرات مختلفي در آن مطرح 
يا  انجام پژوهش كافي است؟  براي  انگيزه در يك طلبه  ايجاد  براي  شده، 
طرحهاي  در  بايد  اينها  مجموعة  يا  مي خواهد؟  ديگري  انگيزه هاي  اينكه 
پژوهشي كالن تعريف شود تا به جايي برسد؟ آيا پژوهشهاي پراكندة امروز، 
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آيا  باشد؟  جوابگو  را  بزرگ  نيازهاي  آن  و  برساند  جايي  به  را  ما  مي تواند 
مي توان به اين دل خوش بود كه طلبة با انگيزة  ما، فقط نظرات مختلف دربارة 
امروز ما چيست؟  اولوّيت هاي پژوهشي  را جمع آوري كند؟  يك فرع فقهي 
نبايد انتظار داشته باشيم كه يك فرد از طاّلب جوان به تنهايي همة اينها را 

تشخيص   دهد.
تعيين  و  برنامه ريزي  جهان،  آموزش عاليِ  مراكز  از  بسياري  در  امروز 
براي خود  آنها  از  بهره برداري  و  تحقيقات  پژوهش، ساماندهي  اولوّيت هاي 
آن مركز يا براي رفع نيازهاي مراكز ديگر و جامعه انجام مي شود؛ ولي آيا 
 ... امروز بررسي كرده ايم كه چه مسائل عمدة فقهي، كالمي، تربيتي و  ما 
مورد نياز است كه بايد حّل شود؟ اينها كارهايي است كه شوراي پژوهش 
بايد انجام  دهد و براي آنها برنامه ريزي كرده و طلبه را الزام كند به اينكه 
اگر مي خواهد اين دورة آموزشي را بگذراند، بايد فالن مقدار پژوهش، آن هم 
پژوهشهايي كه ما تعيين مي كنيم و زير نظر استاد، انجام  دهد تا براي جامعه، 

دولت، مجلس يا خود حوزه مفيد باشد.
در اين كار با اين سطح وسيع و گسترده، احتياج به مديرّيت قوي داريم 
و مسئول اين كار بايد مركزي باشد كه پشتوانة اجرايي هم داشته باشد و اگر 
فعلّيت  به  تقريباً  اين دغدغه ها  بحمداهلل  انجام دهد.  بتواند  تصميمي گرفت، 
نزديك شده  و شورايي به نام شوراي پيشبرد و ارتقاي حوزه تشكيل شده كه 

اميدواريم اين كارها، با نظم و سامان بهتري انجام شود.

خشت اّول: پس طّلب در بخش اّول و مقداري هم در بخش 
اين نقشها، بيشتر در وضعيّتي قابل  ايفاي  دوم نقش دارند؛ ولي 
اين  و  شود  آماده  تحّول  ايجاد  براي  شرايط  همة  كه  اجراست 
حركت با همة ويژگي ها آغاز گردد؛ تا ايجاد يک وضعيّت مناسب 

چه بايد كرد؟
البّته يك وضعّيت مناسب براي ايجاد تحّولي فراگير، سريع و برنامه ريزي 
اقدام،  براي  مناسب  زمان  رسيدن  تا  ولي  شده است؛  ايجاد  حوزه  در  شده، 
كمي فاصله داريم. در مديرّيت تحّول و برنامه ريزي و اجراي برنامه ها، نبايد 
منتظر وضعّيت آرماني بود؛ اگر منتظر چنين وضعّيتي باشيم، هيچ وقت تحّولي 
اتّفاق نمي  افتد؛ اگر بگوييم براي تحّول در حوزه، يك وضعيت ايده آل از جهت 
ملزومات، كّمّيت و كيفّيت افراد، اختيارات و امكانات، بودجه و پشتوانة اجرايي 
بايد وجود داشته باشد تا ما كار را آغاز كنيم، هيچ گاه حركت ما شروع نخواهد 

شد. طاّلب نبايد از انجام فّعالّيتها و نقشهاي خود، دست بردارند.

كه  داريم  حوزه  بازتعريف  به  مبرمي  احتياج  امروز،  ما 
در اين كار، بايد از بزرگان كمک  گرفت و آرمانها را از 

آنها پرسيد.

اگر دشمن به كشور ما حمله كند، آيا بايد منتظر بود همة ارگانهاي نظامي 
به يك هماهنگي كامل برسند و بعد هم يك مديرّيت واحد تشكيل شود و 
همة امكانات فراهم آيد تا ما اقدام  كنيم؟! اگر اين شرايط فراهم نشد، چه بايد 
كرد؟ معلوم است كه بايد خودمان اسلحه برداريم و بجنگيم؛ همان كاري كه 
در خّرمشهر اتّفاق افتاد. بايد آن حّداقلّهاي ممكن را به ميدان بياوريم؛ بله، اگر 

آن حّداقلّها را هم نداشتيم، در آن صورت تكليفي هم نداريم.
اگر ضرورت تحّول حوزه، با توّجه به اين همه نيازها، سؤاالت، درخواستها 
و مطالبات فراوان را احساس كنيم، خواهيم  فهميد كه اگر اآلن اقدام نكنيم، 
فردا دير است؛ ديگر معلوم نيست كه در آينده اساساً اقبالي در اين زمينه ها 

به حوزه وجود داشته باشد و حّتي معلوم نيست در آن صورت، حوزه اي باقي 
بماند!

اگر ما تا 10 سال آينده، برنامة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيِ يك جامعة 
اسالمي را ارائه نكنيم، از كجا معلوم كه جامعه سراغ مدلهاي غربي نرود و 
آنها را حاكم نكند؛ كما اينكه اآلن هم به طور نيم بند به آنها عمل مي شود. 
ناخواه مي افتد و مدلهاي ديگر  اتّفاق خواه   اين  اگر روش جايگزين نداديم، 
جايگزين مي شود و معلوم نيست كه اگر حرفي هم 10 سال بعد داشته باشيم، 

حرف ما شنونده اي داشته باشد.

تعيين  در  ما  بزرگان  كه  داشته باشيم  انتظار  نبايد  ما 
وضعيّت مطلوب، همة مؤلّفه هاي آن را يک جا ذكر كنند؛ 
بلکه ممکن است هر كدام از بزرگان نکاتي را بگويند 
كار  آنها،  روي  و  شده  جمع آوري  بايد  نکات،  اين  كه 

تحليلي انجام شود.

شناخت سطح ضرورت ايجاد تحّول، خيلي مهّم است. ما بايد درک بكنيم 
با  قدري  بعضي ها  اينكه شما مي بينيد  است.  اين ضرورت عميق  كه چقدر 
احتياط عمل مي كنند و بعضي  با جّدّيت بيشتري وارد كار مي شوند، به خاطر 
تفاوت سطح درک آنها از ضرورت تحّول حوزه است. همه، اصل اين ضرورت 
به همين دليل،  آنها متفاوت است و  را احساس مي كنند؛ ولي سطح درک 
بعضي ها مي گويند كه إن شاءاهلل ديگران انجام مي دهند و الحمدهلل كساني 
اين چند سال هم، خيلي ها همين طور  در طول  اينكه  كما  فكر هستند؛  به 

فكر مي كردند!
به  دارد،  زيادي  بسيار  ضرورت  تحّول،  ايجاد  كه  رسيديم  اينجا  به  اگر 
امكانات  همة  كرد،  درنگ  نمي شود  هم  ديگر  سال  يك   حّتي  كه  طوري 
موجود، اعّم از مديران و برنامه ريزان و طاّلب جوان را شناسايي كرده و از 

همة آنها استفاده مي  كنيم.
با  ما  اگر  شود؛  ملموس تر  بحث  تا  مي زنم  را  جبهه  مثال  دوباره  من 
اگر  مي كنيم؟  كنيم، چه  مقابله  برابر دشمن  در  بخواهيم  ُعّدة كمي  و  ِعّده 
امكانات ما محدود و ضرورت كار باال باشد، چگونه شروع مي كنيم؟ آيا بايد 
نقطه اي كه  در  اينكه همگي  يا  بروند،  به شرق  عّده اي  و  به غرب  عّده اي 
ضرورت بيشتري دارد متمركز شوند؟ اآلن در حوزه هم، بايد با همين ديد و 
با اولوّيت بندي كار كرد؛ بايد ببينيم كجا نياز و مطالبة بيشتري وجود دارد و 

به همان جا سريع تر  رسيدگي كرد.

برنامه ها،  اجراي  و  برنامه ريزي  و  تحّول  مديريّت  در 
چنين  منتظر  اگر  بود؛  آرماني  وضعيّت  منتظر  نبايد 

وضعيّتي باشيم، هيچ وقت تحّولي اتّفاق نمي  افتد.

ضرورت  احساس  اين  افزايش  در  طّلب  نقش  اّول:  خشت 
تحّول و در ابتداي كار چيست؟

نكتة مهّمي كه در تحّول حوزه، حتماً بايد در نظر داشت، اجراي برنامه ها 
و تصميمات در يك نمونة عيني كوچك است. براي خيلي ها، برنامه ريزي هاي 
روي كاغذ، هر چند متقن باشد، اين ابهام را دارد كه در عمل چگونه اجرا 
خواهد شد؟ اين مسئله، يك امر طبيعي است و مخالفت مديران در خيلي از 
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طرحهاي اجرايي و اداري، نه به خاطر  بدي طرحها، بلكه به خاطر نداشتن 
تصّور روشن از نحوة  پياده سازي و اجراي طرحهاست؛ بدين جهت، نمونه و 
مدل براي شروع كار بسيار مفيد و الزم است؛ مثالً براي اجراي طرحهاي 
ساختماني، ابتدا يك مدل مي سازند تا كارفرما تصميم بگيرد كه اين پروژه 

انجام بشود يا نه.
ما اگر بتوانيم يك مدل از آن تحّولي كه انتظار داريم و فكر مي كنيم بايد 
انجام شود را در بخشي از حوزه انجام داده و نشان دهيم، خيلي از مقاومت ها 
و در سطح  بزرگ تر  تحّولهاي  ايجاد  براي  بيشتري  تجربة  و  كم تر مي شود 
وسيع تر فراهم مي شود تا اينكه بخواهيم از ابتدا آرماني فكر كنيم و بگوييم 

همة اين نقشه بايد يك جا فراهم شود تا بعد شروع  كنيم.

همه  اين  به  توّجه  با  حوزه،  تحّول  ضرورت  اگر 
را  فراوان  مطالبات  و  درخواستها  سؤاالت،  نيازها، 
احساس كنيم، خواهيم فهميد كه اگر اآلن اقدام نکنيم، 

فردا دير است.

از باب مثال،  تأسيس مدرسة حّقاني، الگويي براي توسعة مؤّسسة در راه حّق 
مؤّسسات  ديگر  و  خميني  امام  مؤّسسة  تاسيس  براي  شروعي  آن،  و  بود 

حوزوي در رشته هاي مختلف تخّصصي شد.
ابتدا مقاومتهاي خيلي زيادي براي تأسيس رشته هاي دانشگاهي در حوزه 
بود! اّما اآلن كه نمونه هايي وجود دارد، هم مي توان كار را ارزيابي و اصالح 
سطحهاي  در  و  داد  توسعه   را  طرح  نقايص،  حذف  با  مي توان  هم  و  كرد 

وسيع تري اجرا كرد و برنامه هاي دقيق تري با حذف نقايص ارائه داد.

اجتماعي  اقتصادي،  برنامة  آينده،  سال   10 تا  ما  اگر 
كجا  از  نکنيم،  ارائه  را  اسلمي  جامعة  فرهنگيِ يک  و 
را  آنها  و  نرود  غربي  مدلهاي  سراغ  جامعه  كه  معلوم 
آنها  اينکه اآلن هم به طور نيم بند به  حاكم نکند؛ كما 

عمل مي شود. 

اجرايي،  كارهاي  است؛  برجسته  جوان  طاّلب  نقش  باز  موارد،  اين  در 
هميشه بر دوش نيروهاي بانشاط، ُپرتوان، پرتالش و پرانگيزه است و  نبايد 
توّقع داشت كه مراجع آستين هاي خود را باال بزنند، مدرسه اي داير و خودشان 
البّته كلّّيات و اصول و  اداره كنند؛  برنامه ريزي كرده و آن را هم  براي آن 
راهبردها را هميشه بايد با آنها چك كرد و از نظرات آنها استفاده نمود؛ ولي 

توقع برنامه ريزي و اجرا از بزرگان، توّقع نابه جايي است.

خشت اّول: فکر مي كنم يکي از كارهايي كه ما طّلب جوان بايد 
انجام  دهيم، مطالبة تحّول از بزرگان است. شيوة مطالبة منطقي و 
شايسته و درخور شأن طّلب، چه نوع مطالبه اي است و تعامل ما 
با بزرگان در سطوح مختلفِ برنامه ريزي تحّول تا چه اندازه بايد 

باشد؟
ما  بگوئيم  آنها  به  يعني  است؛  ابتدايي  گفت وگوي  همان  سطح،  يك 
مي خواهيم چنين كاري بكنيم و شما به ما رهنمود بدهيد. آنها هم مطالب و 

نكاتي را به صورت كلّي به ما خواهند فرمود؛ اين، قدم اّول است كه اگر اين 
قدم نباشد، هيچ كار ديگري پيش نخواهد رفت.

اّما قدم بعدي، استمرار ارتباط با بزرگان است؛ اينكه جمع بندي كارها را 
خدمت آنها گزارش داده و از راهنمايي هاي آنها استفاده  كنيم. تأييد گرفتنِ 
را  به كارفرما بگويد من ساختمان  اگر مهندسي  اجمالي، خيلي مفيد است؛ 
كارفرما را در جريان ساخت و ساز  يك ساله تحويل شما مي دهم، ولي اصالً 
قرار ندهد، حالت اطمينان را از او خواهد گرفت؛ ولي با ارائة گزارش از مراحل 
مختلف كار، مي تواند از نظرات او استفاده كند؛ البّته او نمي خواهد نظرات ريز 
كارشناسي و برنامه ريزي  بدهد؛ ولي كارها را با نيازهاي كلّي و اهداف خود 
مي سنجد و ممكن است واقعاً در مواردي نقايصي وجود داشته باشد كه بايد 

رفع شود.
ما هم در برنامه ريزي هاي خود بايد همين كار را بكنيم؛ قدم به قدم كار 
را با بزرگان چك كنيم؛ مثالً بگوييم چنين شورايي با نام شوراي پيشبرد و 
ارتقاي حوزه تشكيل  شده و از اين افراد دعوت كرده ايم و ... . آنها هم نكاتي 
مي دانند كه خواهند گفت و اگر جايي كج رفته ايم ما را راهنمايي خواهند كرد؛ 
از طرف ديگر، آنها هم دلگرم  شده و مطمئن مي شوند كه انحرافي در كار 

نيست و بنا نيست اين تحّول، حركت نزولي داشته باشد.

نظر  مّد  را  نکاتي  چه  بايد  مسير،  اين  در  طّلب  اّول:  خشت 
داشته باشند؟

بايد مراقب بود سرمايه هاي عميق حوزه كه در طول تجربّيات گذشته به 
دست آمده ، حفظ شود و آنها را از دست ندهيم. يكي از دغدغه هاي بزرگان 
حوزه، هميشه اين بوده و احتياط هاي آنها، بيشتر از اين باب است؛ لذا اين 
مسئله براي خود ما هم بايد دغدغة اصلي باشد. كوهنـوردي كه ذوق حركت 
بسيار دارد، بايد مراقب باشد به جاي حركت به سمت قلّه، به دّره سقوط نكند 

و پايين نيفتد. خود حركت  كردن و تغيير ايجادكردن، مطلوب نيست.

انتظار  كه  را  تحّولي  آن  از  مدل  يک  بتوانيم  اگر  ما 
از  بخشي  در  بشود  انجام  بايد  مي كنيم  فکر  و  داريم 
از مقاومت ها كم  انجام داده و نشان دهيم، خيلي  حوزه 

مي شود.

مثاًل در بحث آموزش اگر اشكال شود كه دورة آموزش حوزه، به علّت 
برنامه ريزي نامناسب، خيلي طوالني است يا داراي پيچيدگي هايي است كه 
بايد متحّول شده و ساختارمند گردد و كتابها، طبق ساختارهاي كتب درسي و 
آموزشي نوشته شود، نبايد اين نواقص، ما را از داشته هاي خومان هم دوركند 

و طلبه نگويد اينها چون كتاب درسي نيست، آنها را نمي خوانم.
از طرف ديگر، كساني كه مي خواهند كتاب درسي بنويسند، خودشان بايد 
تسلّط كامل به اين متون موجود داشته باشند تا بتوانند آنها را در يك قالب و 
ساختار بهتر، با قلم مناسب تري تدوين كنند. اگر سهل انگاري كنيم، بعداً هم 
نمي توانيم متون مناسبي جايگزين كنيم و قّوت علمي كتابهاي موجود را هم 
از دست خواهيم داد و اين موجب خسارتهاي جبران ناپذير مي شود. اگر ما در 
اين قدمهاي اّولّيه، بد حركت كرده و خسارتهايي ايجاد كنيم، خود اين ممكن 

است مانع تحّول شود.
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طلبة جواني در بيش از هزار سال پيش، در سّن 24 سالگي1 شروع به نوشتن 
كتابي كرد كه بعدها به عنوان يكي از كتب اربعة شيعه، شهرة آفاق  گرديد.

اين طلبة كوشا كه به حّق از مفاخر جهان اسالم محسوب مي شود، مؤّسس 
افتخارات  تارک  بر  ابد  تا  كه  است؛ حوزه اي  اشرف  نجف  هزارسالة  علمّية  حوزة 
بالندگي شيعة  و  جهان علم و دانش، چون خورشيدي فروزان موجب سرافرازي 

اثني عشري است.
سير تدوين احاديث

اصحاب ائّمه عليهم السالم تا دوران امام حسن عسكري عليه السالم كوشيدند 
لذا  و  نمايند  ثبت و ضبط  روايي  اصول  قالب  در  را  بيت  اهل  روايي  ميراث  تا 
هر كس به سليقه و ميزان حضور در جلسات ائّمه عليهم السالم به ثبت پاره اي از 
روايات توفيق يافت و برخي همچون يونس بن عبدالرحمن در همان زمان، اقدام 

به جامع نويسي و تنظيم بخشهايي از اين اصول نمودند.
رشد و تعالي جامعة شيعي و نياز روزافزون عالمان فقه و كالم و تفسير در عصر 
غيبت به ميراث روايي مدّون، سبب تأليف و تدوين جوامع حديثي شيعه گرديد و 
لذا بزرگان شيعه و در رأس ايشان محّمدون ثالث2، اقدام به تدوين جوامع روايي 
نمودند و كتب اربعه، يعني كتابهاي كافي، من اليحضره الفقيه، تهذيب األحكام و 

استبصار به رشتة تأليف درآمدند.3
عصر تأليف كتب اربعه

اين  امامّيه،  در مذهب شيعة  فقه  به سير  توّجه  و عطف  اجمالی  نظر  با يك 
نكته مسلّم می شود كه فقهای اين مذهب در پايان قرن سوم و طليعة قرن چهارم 
هجری، روش ديرين خود را در فقه تغيير داده و شيوة تازه ای در تدوين اين علم، 

پيش گرفتند.

تهذيب األحکام
يادگار جواني شيخ طوسي)ره(
علي رضا  ْآرين جاه*
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پيش از اين تاريخ، كتب فقه اين طائفه، عبارت بود از يك سلسله مجموعه های روايت و حديث 
اهل بيت)عليهم السالم( دربارة احكام حالل و حرام و عبادات و معامالت و ديگر مباحث فقهی، و طی 
سه قرن، تدريجاً كتابـهايی به نام اصل، جامع، نوادر، مسائل و امثال آن، برخی مبسوط و مفّصل و 
برخی مختصر، به طور منّظم و مبّوب، يا نامنّظم و متفّرق به هّمت محّدثان و فقهای مذهب كه عّده ای 
از آنان در عداد ياران نزديك ائّمه)عليهم السالم( بودند، فراهم گرديده بود. بعضی از اين كتب ، حاوی 
روايات يك موضوع، مانند صالة، حّج، صوم و بعض ديگر، موضوعات گوناگون و احياناً كلّّية مباحث 

مذهبی يعنی احكام، اخالق، معارف، عقائد و تفسير قرآن را در برداشت.
به طور كلّی فقه امامّيه، در آن دوره عبارت بود از متن كلمات ائّمة اطهار)عليهم السالم( كه به 

كيفّيت مذكور، تدوين و تأليف گرديده بود.
اّما شيوة جديد كه پس از سه قرن از آغاز هجرت اتّخاذ گرديد، اين بود كه فقها مطالب فقهي را از 
قالب روايت و حديث و ذكر سلسلة سند، خارج  كردند و استنباط خود را از آن روايات، در هر مسئله به 
صورت فتوا به رشتة تحرير كشيده و به پيروان خود عرضه نمودند و به طوری كه نقل كرده اند، نخستين 
فقيه شيعی كه اين شيوه را برگزيده و با اتّخاذ اين روش، باب جديدی در مذهب گشوده، ابوالحسن 
علی بن بابويه قمی)متوّفی 329( والد شيخ صدوق است و پس از وی، ديگران به وی تأّسی كرده و 

كتب و رساالتی بدين روش تأليف شد.
البّته معنی اين گفتار، آن نيست كه در دورة جديد نقل احاديث و روايات فقهی و سير صعودی 
تأليف، در آن باب موقوف و متروک گرديده باشد؛ خير، نه تنها اين رويه از بين نرفت؛ بلكه با اتقان و 
استحكام بيشتر و با شعاع عمل وسيع تری دنبال  گرديد و تا عصر حاضر متداول است. هر چند در طول 
داشته  فراز  و  نشيب  دانشها،  همة  مانند  نيز  علم  از  رشته  اين  مكان،  و  زمان  اقتضای  به  اعصار، 
و گاه به گاه ركودی در آن اتّفاق می افتاده است؛ اّما در هر حال، سير آن متوّقف نشده و نخواهد شد 
و مادامي  كه فقه و اجتهاد باقی باشد، اين رشته باقی خواهد بود؛ زيرا حديث، متن سخن و فرمايش 

پيشوايان معصوم ماست و پس از قرآن مجيد، مهمّ ترين مأخذ و مصدر فقه می باشد.
جوامع بزرگ و معتبر حديث شيعه از جمله كتب  أربعه، پس از اين تحّول، تدوين شده است. اين نوع 
از فقه، كه آن را در قبال سائر رشته ها و فنون فقه، فقه مأثور يا فقه مستند می نامند، بايد فّن خاّص و 
شعبة مخصوصی از فقه به شمار آيد؛ در حالي كه پيش از آن، فقه شيعه منحصر به اين رشته بوده و 
اگر برخی از رشته های ديگر وجود داشته، منحصر به درس و محاوره بوده و در آن باب، نوشته ای وجود 
نداشته و اگر هم وجود داشته، بسيار نادر و مخصوص به مسائل انگشت شمار مورد اختالف ميان شيعه 

و اهل سّنت يا ما بين خود شيعه بوده است؛ و در هر صورت، اثر معتنابهی از آن به ما نرسيده است.4

نگاهي بر تهذيب األحکام
شيخ طوسي اين كتاب را در عنفوان جواني به عنوان شرح كتاب المقنعة استاد خود شيخ مفيد 
نوشت؛ همـان طور كه مرحوم شيخ حّر عاملي وسايل الشيعة را به عنوان شرحي روايي بر كتاب فقهي 

شرايع اإلسالم محّقق حلّي نوشته است.
تهذيب األحكام مشتمل بر متن كتاب المقنعة و مستندات روايي آن و همچنين روايات متعارض، و 

در نهايت رواياتي است كه شاهد جمع و برطرف كنندة تعارض هستند.
شيخ طوسی در مقّدمة كتاب تهذيب، انگيزة خود را از نگارش اين كتاب اين گونه بيان می فرمايد:

ََّدُهُم اللُ َو  ْن أُوِجَب َحقُُّه َعَلْينَا بَِأَحاِديِث أَْصَحابِنَا أَي ََّدُه اللُ ِممَّ »... َذاَكَرنِي بَْعُض اْلَْصِدقَاِء أَي
َلَف ِمْنُهْم َو َما َوقََع فِيَها ِمَن اِلْختَِلِف َو التَّبَايُِن َو الُْمنَافَاةِ َو التََّضادِّ َحتَّى َل يََکاُد يَتَِّفُق َخبٌَر  َرِحَم السَّ
ُه َو َل يَْسَلُم َحِديٌث إِلَّ َو فِي ُمَقابََلتِِه َما يُنَافِيِه َحتَّى َجَعَل ُمَخالُِفونَا َذلَِك ِمْن  إِلَّ َو بِِإَزائِِه َما يَُضادُّ
َلُف  َُّه لَْم يََزْل ُشيُوُخُکُم السَّ قُوا بَِذلَِك إِلَى إِبَْطاِل ُمْعتََقِدنَا َو َذَكُروا أَن ُعوِن َعَلى َمْذَهبِنَا َو تََطرَّ أَْعَظِم الطُّ
َِّذي يَِدينُوَن اللَ تََعالَى بِِه َو يَُشنُِّعوَن َعَلْيِهْم بِاْفتَِراِق  َو الَْخَلُف يَْطُعنُوَن َعَلى ُمَخالِِفيِهْم بِالْختَِلِف ال
ا َل يَُجوُز أَْن يَتََعبََّد بِِه الَْحِکيُم َو َل أَْن يُبِيَح الَْعَمَل بِِه الَْعلِيُم  َكلَِمتِِهْم فِي الُْفُروِع َو يَْذُكُروَن أَنَّ َهَذا ِممَّ
َو قَْد َوَجْدنَاُكْم أََشدَّ اْختَِلفًا ِمْن ُمَخالِِفيُکْم َو أَْكثََر تَبَايُنًا ِمْن ُمبَايِنِيُکْم َو ُوُجوُد َهَذا اِلْختَِلِف ِمْنُکْم 
ٌة فِي  ْن لَْيَس لَُهْم قُوَّ َمَع اْعتَِقاِدُكْم بُْطَلَن َذلَِك َدلِيٌل َعَلى فََساِد اْلَْصِل َحتَّى َدَخَل َعَلى َجَماَعٍة ِممَّ
الِْعْلِم َو َل بَِصيَرةٌ بُِوُجوِه النََّظِر َو َمَعانِي اْلَلَْفاِظ ُشْبَهٌة َو َكثِيٌر ِمْنُهْم َرَجَع َعِن اْعتَِقاِد الَْحقِّ لَِما اْشتَبََه 

ْبَهِة فِيِه ...«5 َعَلْيِه الَْوْجُه فِي َذلَِك َو َعَجَز َعْن َحلِّ الشُّ
سپس شيخ در مورد نحوة كار خود در نگارش تهذيب مي نويسد: »در اينجا بود كه تصميم گرفتم 
درخواست آن دوست عزيز را اجابت كرده و اين كتاب را به نگارش درآوردم و اخبار و روايات متعارض 
را جمع آوری نموده و راه جمع ميان آنها را بيان  كنم و احاديث صحيح و معتبر را از روايات غيرمعتبر 
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جدا سازم. من در اين كتاب، رسالة استادم شيخ مفيد را متن قرار داده ام و در شرح هر بخش از آن، به 
روايات و احاديِث وارده و جمع ميان آنها اشاره دارم.

در آغاز، شيوة من اشاره به تمام روايات بود؛ اعّم از روايات اصحاب و مخالفين؛ ولی بعد ديدم كه در 
اين صورت نگارش كتاب خيلی به طول خواهد انجاميد؛ لذا فقط به روايات اصحاب اكتفا كردم .«6

به طور خالصه روند كار شيخ طوسي در شرح مزبور به اين گونه است كه ابتدا متن كتاب المقنعة 
را آورده و به شرح و بيان مستندات روايي آن مي پردازد؛ البّته در پاره اي موارد، شيخ عباراتي را از خود 
آورده و به اصطالح، نقص فروع املقنعة را جبران كرده است و حّتي گاهي با وجود فروع در المقنعة، 

خود به بيان فروع پرداخته و از نقل عبارات شيخ مفيد خودداري كرده است.7
در ادامه، اقوال مخالفين و روايات متعارض را ذكر كرده و در نهايت رواياتي را ارائه مي كند كه 
شاهد جمع و رافع اختالف هستند؛ البّته روند كار در طول زمان دچار تغيير مي شود. شيخ خود در جلد 
آخر تهذيب از اين تغييرات خبر داده است. او در اثناي كار به اين نتيجه مي رسد كه در نقل روايات هر 

آنچه در موضوع مورد بحث وارد شده را بياورد و خود نيز كمتر به استدالل و نقض و ابرام بپردازد.
در حقيقت، تهذيب از يك كتاب استداللي فقهي، به منبعي روايي براي مباحث فقه بدل مي گردد. 
به بيان ديگر، تهذيب األحكام از صورت شرح بر يك كتاب فتوايي خارج شده و چهرة استقاللي يك 

متن حديثي- فقهي را با  393 باب و 13590 حديث گرفت.
شيخ ديگر به بيان نظر مخالفين نپرداخته و در عوض، روايات متعارض را نقل مي كند.8

شيوة ارائة اسناد نيز دچار تغيير مي شود؛ شيخ از نقل سند كامل خودداري كرده و روايات را به 
صورت معلّق نقل مي كند و در اين تعليق، دو نكته را رعايت مي نمايد؛ اّول اينكه همواره سند را با 
او نقل  كرده و سند خويش به صاحب كتاب را حذف  از كتاب  را  نام كسي آغاز مي كند كه روايت 

مي نمايد.
استناد  مورد  روايات  اسناد  ذكر بخش حذف شدة  اوست،  رعايت  و  عنايت  مورد  كه  دومي  نكتة 
خويش در پايان كتاب به عنوان مشيخه است. او در آخر كتاب خود، سند خويش به هر يك از صاحبان 

كتبي كه كتاب آنها مصدر تهذيب األحكام است را ذكر مي كند.
شيخ در مورد روايات معارض و روايات شاهد جمع، چنين دأبي ندارد و مشيخه، شامل اسناد روايات 

مزبور نمي شود.
تذّكر اين نكته الزم است كه شيخ در تعليقات اّولّية خود بر اسناد قبلي تكيه دارد و قسمتي از اّول 
سند را كه در سند قبلي آمده حذف كرده؛ ولي پس از تغيير روش، ِصرفاً بر مشيخه تكيه داشته و اّولِ 

سند را به اتّكاء نقل آن در مشيخه حذف مي كند.
شيخ پس از تغيير هدف و روش كار، به اصالح و هماهنگ سازي  قسمتهاي قبلي پرداخته و روايات 
جديدي را بر مجموعة قبل افزوده و تحت عنوان زيادات آن باب قرار مي دهد. اسناد در بخش زيادات، 

معلّق و متناسب با روية تازة شيخ است.
يكي از مصادر مهّم تهذيب، كتاب ثقة اإلسالم كليني است؛ البّته بسياري از موارد اخذ شيخ از 
كليني در سند، نام كليني نيامده؛ ولي در سند شيخ در مشيخه، نام كليني در طريق شيخ به صاحب 
كتاب ذكر شده است و در حقيقت، شيخ از كتاب مزبور با واسطة كليني نقل كرده و روايت را از متن 
كافي برداشت نموده است. اين نكته با مقايسة موارد متعّدد به دست آمده و همساني دو نقل، حّتي در 

اشتباهات، جز بر اين پايه قابل توجيه نيست.
بر اين كتاب، بيش از 30 شـرح و حاشيه نگاشته شده است كه غالبًا بعد از قرن دهم بوده اند؛ از آن 

جمله مي توان به مالذ األخيار عاّلمه مجلسي و حاشية عاّلمه وحيد بهبهاني اشاره  كرد.9
از  بغداد كه مملو  بزرگ آن زمان در شهر  از دو كتابخانة  اين كتاب  نگارش  برای  شيخ طوسی 

كتابهای معتبر و نسخه های اصلی بوده، بهره مند بوده است:
1. كتابخانة استاد بزرگوارش سّيدمرتضی كه شامل 80 هزار جلد كتاب بوده است.

2. كتابخانة شاپور كه بسيار بزرگ تر از آن بوده و برای علمای شيعه در منطقة كرخ بغداد تأسيس 
شده بود.

اين دو كتابخانه، شامل بهترين و ارزشمندترين كتابهای معتبر روايی و نسخه های اصلی و اّولّيه 
كه به خّط مؤلّفين آنها نگاشته شده، بوده است.10 

در اين مجال الزم است اشاره اي هم به كتاب ديگر شيخ در حديث، يعني »االستبصار فيما اختلف 
من األخبار« داشته باشيم تا تفاوتهاي اين  دو كتاب روشن شود.

 شيخ در استبصار تالش كرده است تا همة موارد تعارض در فقه را جمع آوري كند؛ البّته در اين 
موارد، همة رواياتي كه اطراف تعارض هستند نيامده و به ذكر برخي از اطراف معارضه اكتفاء شده است. 

مجموعة روايات معارض در كتاب تهذيب گرد هم آمده اند.
از توضيحات شيخ در انتهاي كتاب استبصار روشن مي شود كه در استبصار نيز در جزء اّول و دوم، 
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اسناد كامل هستند؛ ولي از جزء سوم، تعليقات شيخ آغاز مي شود.
استبصار، مشتمل بر روايت تازه اي نسبت به تهذيب نيست؛ مشيخة آن 
نيز كامالً همسان تهذيب بوده و ظاهراً مصدري به جز كتاب تهذيب ندارد؛ 
از اين رو در فهم پيچيدگي هاي سند در كتاب استبصار بايد به تهذيب رجوع 

 كرد.
سند روايات مؤّيد نظر شيخ، كامل است؛ ولي سند روايات معارض، همگي 
ناقص ذكر مي شود. در خصوص روايات شاهد جمع نيز روية واحدي به چشم 

نمي خورد.
اين كتاب در سه بخش و 925 باب، داراي بيش از 5500 حديث در همة 

ابواب فقهي است.
هنگام  به  كه  مي آيد  دست  به  استبصار  كتاب  پايان  در  شيخ  بيانات  از 

نوشتن اين قسمت، تأليف تهذيب و نهايه پايان يافته است. 
استبصار متني ندارد و ِصرفاً روايات متعارض و شاهد جمع ها را شامل 

مي شود. بر اين كتاب بيش از 20 شرح و حاشيه نگاشته شده است.11
شيخ اين طائفه كيست؟

از  محّمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی، معروف به شيخ الطائفه، 
جمله اعاظم علمای اسالم و سرآمد فقها و محّدثين و متكلّمان شيعة امامّيه و 
مجّدد اين مذهب در اواسط قرن پنجم بوده و خود از بنيان گذاران و مؤّسسين 
رشته های مختلف علوم تفسير، حديث، رجال، فهرست و كالم، و سرفصلی در 

تاريخ اين علوم و به طور كلّی در تاريخ مذهب تشّيع به شمار می رود.
سناباد  همان  يا  طوس  شهر  در  هـ .ق   385 سال  مبارک  ماه  در  شيخ 
قديم تابيدن گرفت)چهار سال بعد از وفات شيخ صدوق( و در شب 22 ماه 
محّرم سال 460 هـ .ق در نجف اشرف غروب كرد و پس از يك عمر تالش 
السالم(  اميرمؤمنان)عليه  خود  موالي  جوار  در  حّق  كلمة  اعالي  در جهت 

آرام  گرفت.12
رحلت  از  بعد  سال  دو  سالگی)   23 در  يعنی  هـ .ق  سال 408  در  شيخ 
سّيدرضي( به بغداد كه در آن زمان مهد علم و دانش بود مهاجرت كرد13 و 
در درس زعيم و مرجع بالمنازع شيعه در آن دوران، يعني شيخ مفيد شركت 
پنج   در عرض  و  گرفت  قرار  استاد  توّجه  مورد  بود،  آنكه جوان  با  و  جست 
سالي كه توفيق درک محضر وي را داشت، بسياري از كتابهاي شيخ استاد 

را پيش او خواند.
ايشان با اينكه فقط حدود 5 سال، آن  هم در سنين جواني، شاگرد شيخ 
مفيد بوده؛ اّما در زمرة بزرگ ترين شاگردان معلّم اّمت قرار گرفت و نزد استاد 
خود، جايگاه ويژه اي يافت؛ به طوري كه يكي از كتابهاي شيخ مفيد پاسخ به 

مسائلي است كه شيخ طوسي از ايشان پرسيده است.14
شيخ مفيد شخصّيتی است كه بارها توّسط شخص امام زمان)عّجل  اهلل 
در  حضرت  آن  و  گرفته  قرار  احترام  و  عنايت  مورد  الشريف(  فرجه   تعالی  
نامه هايی به ايشان، از وی تجليل به عمل آورده است. در فرازي از توقيعي 
كه از ناحية مقّدسه براي شيخ مفيد صادر شده، آمده است: »لالخ السديد و 
الولّي الرشيد الشيخ المفيد ...« و يا در توقيع ديگري چنين آمده: » بسم الل 
بکلمة  اليه  الداعي  للحّق  الناصر  أيّها  الل عليك  الرحيم سلم  الرحمن 

الصدق ...«.15
شيخ در همان اّيام، شروع به شرح كتاب المقنعة استاد خود، شيخ مفيد 
نمود. اين شرح، همان كتاب تهذيب األحكام است كه سومين كتاب از كتب 

اربعه مي باشد.
مصيبت  السالم(  زمان)عليه  امام  فرمايش  به  كه  مفيد  شيخ  رحلت  با 
زعامت حوزة  الرسول عظيم«16،  آل  بود »يوم علي  پيامبر  آل   براي  بزرگي 
علمّية بغداد به اعلم شاگردان شيخ مفيد، يعني سّيدمرتضی علم الهدی منتقل 

شد و سّيد بر كرسي رياست علمی و فتوايی شيعه نشست.
سال   23 اّما  شده بود؛  صاحب نظر  اسالمي  علوم  اكثر  در  اينكه  با  شيخ 
مالزم شاگرد مبـّرز شيـخ مفيد، سّيدمرتضی گرديد تا جـايي كه نوشته اند:   

» فلم يكد ليغيب يومًا واحداً عن درس أستاذه األعظم، هّمه االستماع آلرائه 
و أفكاره، و التدقيق في معانيها و نقضها و إبرامها«17

سّيد مرتضی در سال 436 هـ .ق درگذشت و شيخ 24 سال بعد از سّيد، 
يگانه رهبر و مرجع شيعيان گرديد. 12 سال منزل شيخ در محلّة كرخ بغداد، 
و  علما  او،  محضر  درک  جهت  بود.  مسلمانان  مقصود  و  مقصد  و  پناهگاه 
تا  می نمودند  بغداد  قصد  اسالمی،  سرزمين  سراسر  از  بسياری  دانشمندان 

افتخار مجالست و شاگردی او را دريابند.
آوازة علم و دانش و ورع و زهد و تقوای شيخ طوسی، همچنان كه از 
مرزهای عراق گذشته و به اقصي نقاط دنيا رسيده بود، از ديوارة هزار كنگرة 
با  عّباسی،  خليفة  كه  به طوری  گذشت؛  نيز  عّباسی  خليفة  با عظمت  قصر 
همكاری آل بويه، كرسی تدريس كالم را در مركز خالفت به او داد. در آن 
روزگار برای اين كرسی، عظمت و رتبة وااليی قائل بودند؛ به طوری كه آن 
را به بزرگ ترين دانشمند كشور واگذار می كردند و اين نشانة آن است كه در 
آن زمان، باالتر و واالتر از شيخ طوسی در تمام بغداد و سرزمين های اسالمی، 

دانشمند ديگری نبود كه شايستگی اين كرسي را داشته باشد.18
از قديم گهگاه رخ  در دورة زعامت شيخ طوسي، منازعات فرقه اي كه 
برپا  عزاداري  مراسم  شيعيان  كه  زماني  در  و  رسيد  خود  اوج  به  مي نمود، 
كرده بودند، برخي از متعّصبين عاّمه بر آنان حمله بردند؛ عّده اي كشته شدند 

و خانه ها و مغازه ها ويران شد و اموال به تاراج رفت.19
و  مفيد  شيخ  خود،  سلف  دو  خالف  بر  طوسي  شيخ  بزرگ  مشكل 
سّيدمرتضي، اين بود كه نه از نژاد عرب بود و نه علوي نسب، تا از اين جهت 
از وقوع حوادث پيش گيري كند؛ از آن مهمّ تر در سال 447 هـ .ق با هماهنگي 
خليفة عّباسي، طغرل  سلجوقي بغداد را اشغال  كرد و سلسلة آل بويه كه از 
مهمّ ترين حاميان شيعه بود، برچيده شد. سختگيري و تعّرض عليه شيعيان رو 
به فزوني نهاد تا آنكه خانة شيخ طوسي نيز مورد هجوم قرار گرفت و كتابها 
و كرسي درس او را در برابر ديدة عموم آتش زدند و در اقدامي وحشيانه تر 
كتابخانة بزرگ بغداد و كتابخانة سّيدمرتضي كه نوشته اند مشتمل بر هشتاد 

هزار كتاب بود را نيز به آتش كشيدند.20
در چنين شرايط بحراني، شيخ به نجف اشرف مهاجرت كرد و تا پايان 

عمر در آنجا ماند.
اميرمؤمنان  مرقد  كنار  در  شيخ،  كارداني  و  بردباري  و  متانت  اثر  در 
علي)عليه السالم(، دانشگاه عظيمي بر پا شد. حوزه اي كه تا چندي پيش، 

همواره بزرگ ترين مركز علمي شيعة امامّيه به شمار مي رفت.
ُحسن  اّطالعات،  وسعت  رأی،  اصابت  دّقت نظر،  لحاظ  از  شيخ طوسي، 
سليقه، اسلوب نگارش، جامعّيت و همچنين در سالمت نفس و روشن بينی 
در بين رجال مذهب، كم نظير و شايد بي نظير باشد. آثار او در زمينة دانشهای 
مانند  او،  نامدار  اساتيد  حيات  حال  در  حّتی  و  حيات وی  دوران  در  نامبرده 
تا  و  داشت  معطوف  خود  به  را  دانشمندان  نظر  علم الهدی،  سّيدمرتضی 
عصر حاضر از موثّق ترين اسناد و منابع علمي محسوب می شود و علی  رغم 
پيشرفتهای علمی و ظهور نوابغ و دانشمندان بي شمار در رشته های گوناگون، 
باز هم نوشته های شيخ طوسی در اين علوم، نه تنها به مرور زمان ارزش 
خود را از دست نداده، بلكه با پيشرفت زمان، طی تحّوالت و تطّورات علمی، 

اهّمّيت بيشتری كسب نموده است.21
من  أنّه  في  أحٌد  يشّك  لم   « كه  حلّي، كسي  عاّلمه  تشّيع،  عالَم  نابغة 
عظماء العالم و نوادر الدهر«، در خالصة األقوال في معرفة أحوال الرجال، 
صفحة 73، در توصيف شيخ  الطائفه مي نويسد: » شيخ اإلمامّية و وجههم، 
و رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم املنزلة، ثقة، عين، صدوق، عارف 
بالخبار و الرجال و الفقه و الصول و الکلم و الدب، و جميع الفضائل 
تنسب اليه، صنف في كل فنون اإلسلم، هو المهذب للعقائد في الصول 

و الفروع، الجامع لکمالت النفس في العلم و العمل إلخ.«
عاّلمة شهير سّيدمهدي بحرالعلوم در فوائد الرجالّية در توصيف شيخ 
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نگاره - 8

موجودي
جّدي  را  جوان  طاّلب  حوزه،  »بايد  گفتم: 
بگيرد؛ چرا كه آنان تمام هستي و موجودي 
آيندة حوزه در  آينده هستند. مگر  حوزه در 
جوان  طاّلب  از  غير  ديگري  كس  دست 

امروز است؟!«
در  اآلن  كه  ديروز  جوان  »طاّلب  گفت: 
نگاه  همين  هم،  گرفته اند  قرار  امور  مصدر 
اشتباه تو را به مسئله داشته اند! شايد همين 
باعث شده كه  آنان  روزگار جواني  در  نگاه 
طاّلب جوان امروز حوزه، جايگاه واقعي خود 

را نداشته باشند.
زماني كه نسل شما هم پا به سّن گذاشت 
و به صدر امور رسيد، طاّلب جواني خواهند 
بود كه جزئي از هستي و موجودي آن زمان 

حوزه هستند.«
سّيدعلي احمدي

مي نويسد: » شيخ الطائفة احملقة، و رافع أعلم الشريعة احلقة، إمام الفرقة بعد األئمة 
المعصومين عليهم السلم، و عماد الشيعة اإلمامية في كل ما يتعلق بالمذهب و الدين، 
محقق الصول و الفروع، و مهذب فنون المعقول و المسموع، شيخ الطائفة على اإلطلق، 
و رئيسها الذي تلوي اليه العناق، صنف في جميع علوم اإلسلم، و كان القدوة في 

ذلك و المام.«22
شيخ در شاخه هاي اصلي علوم اسالمي، آثار بي نظيري تأليف نمود؛ شيخ آقابزرگ تهراني 
تفسير،  در  تبيان  جمله،  از  مي برد؛  نام  طوسي  شيخ  براي  نهايه  مقّدمة  در  اثر   50 حدود 
و  كتاب شناسي  در  الرجال  اختيار  و  فهرست  و  رجال  ادعّيه،  و  أعمال  در  مصباح  المتهّجد 
شناخت محّدثان و راويان احاديث، الغيبة و تلخيص الشافي در كالم، التهذيب، استبصار و 
امالي در حديث، عّدة األصول در اصول فقه، نهايه در فقه منصوص، مبسوط در فقه تفريعی 

و الخالف در فقه تطبيقی.23
از ديگر توفيقات اين عالِم بزرگ، تربيت شاگردان بسياري است كه هر يك در آسمان 
تبيان شيخ طوسي  تهراني در مقّدمة كتاب  افتخارات شيعه، ستاره اي درخشان اند. محّدث 
مي نويسد: » شاگردان شيخ از شيعيان، بيش از 300 مجتهد و از عاّمه ما ليحصى كثرة 

بودند.«24
فرزندان شيخ نيز همگي اهل فضل بوده و حّتي طبق نقل، دختران او نيز فقيهه و فاضله 
بوده اند. پسرش شيخ ابوعلی، ملّقب به مفيد ثانی، فقيه جليل القدری است و كتاب النهاية 

پدرش را شرح كرده است.25 
شيخ اين طائفه، پس از عمري سراسر نور، در ماه عزاي سـاالر شهيدان در سـال 460 
هـ .ق در جوار مرقد نوراني اميرالمومنين)عليه السالم( دعوت حّق را لبيك گفته و در خانه اش 
دفن شد. خانه اي كه بنا به وصّيت شيخ، تبديل به مسجد شد. اين مسجد هم اكنون در شمال 

بقعة علوي معروف است.26
______________

پي نوشت ها:
*. از طاّلب سطح حوزة علمّية قم

1 . در مورد سال شروع تأليف تهذيب األحكام اقوال ديگري نيز وجود دارد. براي تحقيق بيشتر به مقّدمة معجم بحاراألنوار 
ص69 رجوع نماييد؛ به نقل از آشنايي با علوم حديث، علي نصيري، ص 69.

ثقة االسالم كليني)متوّفي 329 هـ .ق( مولّف  به  ابوجعفر محّمد بن يعقوب معروف  از:  2. محّمدون ثالث عبارت اند 
بابويه قمي معروف به شيخ صدوق)متوّفي 381 هـ .ق( مولّف كتاب  ابوجعفر محّمد بن علي بن  كتاب شريف كافي، 
من اليحضره الفقيه و ابوجعفر محّمد بن حسن طوسي ملّقب به شيخ الطائفه)متوّفي 460 ه.ق( صاحب تهذيب األحكام و 

استبصار فيما اختلف من األخبار.
3 . به نقل از آشنايي با علوم حديث، علي نصيري، ص 69 

4 . ر.ک مقّدمة الجمل و العقود في العبادات، صص 10 - 13
5. تهذيب األحكام، شيخ طوسي، ج 1، ص2

6. همان ،ص3
7 . براي مثال به كتاب التجاره و سراسر مجلّد ششم نگاه  كنيد.

8 . ر.ک درس نامة رجال، امير غنوي، صص112- 114
9. همان

10. به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل بيت)ع(، معّرفي تهذيب األحكام، مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسالمی
11. ر.ک درس نامة رجال، امير غنوي، صص114- 115

12. ر.ک گلشن ابرار، ج1، ص80 و ص86
13. ر.ک الخالف، ج 1، ص7

14. ر.ک املسائل الطوسّية
15. به نقل از گلشن ابرار، ج1، ص 55 و آن هم از مستدرک الوسايل، ج3، صص518-517

16. ر.ک گلشن ابرار، ج1، ص 59
17. ر.ک. الخالف، ج 1، ص8 

18. به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل بيت)ع(، معّرفي شيخ طوسی، مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسالمی
19. تاريخ فقه و فقها، حسن طارمي راد، ص48

20. مدخل علم فقه، رضا اسالمي، ص 294
21. ر.ک مقّدمة الجمل و العقود في العبادات، ص10

22. به نقل از مقدمة النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ آقابزرگ تهراني، ص10 
23. همان، ص 29

24. مقّدمة التبيان في تفسير القرآن، شيخ آقابزرگ تهراني، ج1، ص 39 
25. به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل بيت)ع(، معّرفي شيخ طوسی، مركز تحقيقات كامپيوتری علوم اسالمی

26. مقّدمة التبيان في تفسير القرآن، شيخ آقابزرگ تهراني، ج1، ص 41
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طّلب براي ترسيم جهت حركت خود 
به بيانات مقام معّظم رهبـري توّجه كنند
بررسي جايگاه و نقش طّلب جوان در تحّول حوزه
در گفت وگو با حّجت االسلم و المسلمين رضا اسلمي
رضا اسالمی، متولّد 1342 در تهران.

ايشان در سال 1361 پس از اخذ ديپلم، وارد حوزة علمّية چيذر تهران شد و بعد از گذراندن مقّدمات، در سال 1365 به حوزة 
علمّية قم هجرت كرد و از محضر حضرات آيات محفوظی، اعتمادی، ستوده و محامی استفاده برد. سپس در سال 1368، 
وارد دروس خارج فقه و اصول شد و از محضر بزرگانی چون آيات عظام مكارم شيرازی، مرحوم ميرزا جوادآقا تبريزی و 
سّيدكاظم حائری بهره برد و در سال 1383 موّفق به اخذ مدرک سطح چهار از حوزة علمّية قم شد.
ايشان صاحب تأليفات و كتابهايی چون منطق اجتهاد، قواعد كلّی استنباط)در 3 جلد(، ماهّيت حكم ظاهری،

 كلّّيات اخالق اسالمی، نظرّية حّق الطاعة، درآمدی بر فقه اسالمی، چهل حديثِ مسجد، مدخلِ علم فقه و 
مقاالت متعّددی در باب مسائل فقه و اصول است.

حّجت االسالم اسالمی هم اكنون عضو هيئت علمی پژوهشكدة فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی وابسته به 
دفتر تبليغات اسالمی حوزة علمّية قم و از اساتيد سطح عالی حوزة قم هستند.
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خـشت اّول: تحــّول مطلــوب و ايـده آل چـه شـاخصه هـا و 
ويژگي هايي دارد و طّلب جوان چه نقشى مى توانند در اين تحّول 

داشته باشند؟
نياز  از آن،  را در صورتی می توانيم تعريف كنيم كه قبل  تحّول مطلوب 
به تحّول را حّس كرده باشيم؛ يعنی بايد باور داشته باشيم كه كاستی هايی در 
نظام حوزه و در ابعاد مختلف آن وجود دارد؛ لذا بايد ببينيم زمينه های موجود و 
اقتضای كار چيست؟ نيروهای ما در چه جهتی هستند؟ اهداف را ترسيم كنيم 
بتواند  زودتر  طلبه  كه  است  اين  مطلوب  تحّول  مثالً  بسنجيم؛  را  نيازها  و 
بازدهی داشته باشد، وقتش كمتر گرفته شود، مديرّيت  توانمندتر شود و تعامل 

حوزه با نظام قوی تر شود. اينها همه شاخصه هاي تحّول مطلوب است.
اين است كه مبانی، زمينه ها و عوامل، شاخصه ها،  بحث كلّی تر تحّول 
موانع و مشكالت اجرايی تحّول را كشف كنيم و ببينيم حساسّيت ها متوّجه 
كدام نقاط است؟ برخی از شاخه ها، حساسّيت بيشتري ايجاد می كند؛ مانند 

تحّول در متون حوزه، به خصوص در بخش فقه و اصول.
از طاّلب جوان چه كساني هستند؟  منظور  ببينيم  بايد  ديگر  از سوي   
و سپس  ابتدايي  دورة سطحِ  در  مدارس  جوان، طاّلب  از طاّلب  ما  منظور 
در  مديرّيتي  يا  استادي  جايگاه  به  هنوز  كه  است  عالي  دورة سطح  طاّلب 
حوزه نرسيده اند؛ و گرنه دربارة آنها از جايگاه استاد يا مدير حوزه بودن بايد 
سخن گفت. حال سخن از نقش طاّلب جوان در تحّول مطلوب حوزه است 
كه بايد به اصل ضرورت تحّول حوزه كه مقام معّظم رهبري فرمودند، توّجه 

ويژه شود.

مقام معّظم رهبرى بيش از هر كسى به مسائل بيروني 
حوزه و در عين حال به مسائل درون حوزه اشراف دارد، 
و مى داند كه حوزه اآلن در دنيا با چه مشکلتى مواجه 
است و ... در چه عرصه هايى بايد وارد شود و نيازها و 
كمبودهايش چيست و حركت تکاملى اش بايد به كدام 

جهت باشد؟

به نظر من، مقام معّظم رهبری به خاطر اينكه بيش از هر كسی به مسائل 
بيروني حوزه و در عين حال به مسائل درون حوزه اشراف دارد، و می داند 
كه حوزه اآلن در دنيا با چه مشكالتی مواجه است و چه ديدي در بيرون به 
حوزه هست و حوزه چه مسائلی را بايد پاسخگو باشد و در چه عرصه هايی 
بايد وارد شود و نيازها و كمبودهايش چيست و حركت تكاملی اش بايد به 

كدام جهت باشد؟
به خاطر همة اين جهات، بايد رهنمودها و محورهای سخنان ايشان مّد 
نظر باشد. اگر طلبه های جوان خواستند ببينند كه تحّول مطلوب، چه تحّولی 
است و آنها به كدام سمت بايد حركت كرده و چه اهدافي را برای آيندة خود 
ترسيم  كنند، بايد به بيانات ايشان بيش از هر كس توّجه  كنند؛ چون آراء و 
انظار در حوزه فراوان است و اختالف نظرهاي زيادي وجود دارد و اين برای 
حفظ   را  سّنتی  كتابهای  مي گويد  ديدگاه  يك  مي كند.  ايجاد  تحّير  طلبه ها، 
كنيم و طلبه  را از مطالعات خارجی نهی  كنيم و چند سال اّول هم، او را از 
ورود به فّعالّيت های اجتماعی منع  كنيم؛ در مقابل، ديدگاه ديگري مي گويد 
كه طلبه بايد مثالً روزی دو ساعت برای روزنامه خواندن وقت بگذارد؛ بايد 
ورزش كند و در مسائل اجتماعی دخالت كرده و حضور فّعال داشته باشد؛ پس 
مي بينيد كه رهنمودها مقابل هم هستند و يك طلبه نمی داند بايد چه كار 
كند؛ بنابراين، بايد همة اينها را به يك عالِم رجوع داد كه اشراف او به مسائل 

داخلي و بيروني حوزه، از همه بيشتر است.

خشت اّول: حال اگر طّلب جوان مبناى مقام معّظم رهبرى را 
در نظر بگيرند، كدام مسئله مستقيماً نقش جّدى طّلب جوان را 

مى طلبد؟
آن چيزی كه در وهلة اّول به ذهن می آيد، اين است كه طاّلب نقش 
طاّلبِ  براي  جديدی  برنامه هاي  اگر  يعنی  داشته باشند؛  نمی توانند  فّعال 
با جان و دل  برنامه، خوب حركت  كنند و  اين  آنها تحت  مدارس داده    شد، 
به اين برنامه ها بپردازند. اين نقشی است كه اسمش را » نقش منفعالنه« 
می گذارم؛ ولی اگر يك مقدار دّقت  كنيم، می بينيم كه نه، می توان نقش فّعالي 

هم برای طاّلب ترسيم  كرد.
 البّته آن نقش منفعالنه هم، نقش كمی نيست و فقط اسمش منفعالنه 
است. از اين اسم، واهمه نكنيم؛ بنده در عين حال معتقدم كه همين نقش، 
بسيار مهّم است. درست است كه خودِ اين اصطالح »نقش منفعالنه«، داللت 
بر اين دارد كه فرد، نقشي ندارد- چون نقش براي وقتي است كه انسان يك 
ابتكار عملی داشته باشد- ولي در عين حال، معتقدم كه نقش منفعالنه، نقش 

مثبتی است! براي زدوده شدن بارِ منفي واژه، يك مقدار توضيح مي دهم:
اّولين نقش منفعالنه، در زمينة درسي است؛ يعنی طاّلب جوان به برنامة 
با نظام  اگر  ببندند؛ چون  آنها تدوين می شود، دل  برای  درسی جديدی كه 
جديدی كه برايشان طّراحی می شود، سازگاری پيدا نكنند و دل به آن ندهند، 
آن برنامه، هر چه هم كه خوب باشد، شكست می خورد؛ مثالً اگر يك طلبه كه 
می خواهد ادبّيات عرب بخواند، از همان ابتدا بيايد با مديران آموزشی مناقشه 
كند و بگويد: »اين برنامه های شما، معلوم نيست كه نتيجه  بدهد؛ بعضی ها 
می گويند برنامه هاي قديمی خوب است يا اصالً برخی آقايان كتاب سومی را 
پيشنهاد داده اند و چرا آن را نگذاشته ايد؟ و ...« اين حرفها بي معناست و بايد 
آن برنامه ها را با جان و دل پذيرا شد و با آنها حركت  كرد و به آنها دل دهد. 

اين يك تعّبد منطقی و معقول است؛ چون او، احاطه و اشراف ندارد.
از يك راه منطقی می توانيم بگوييم تعّبد وی مثبت است؛ آن راهِ منطقی، 
اعتقاد به تحّول مطلوب داشتن است؛ يعنی اّوالً كاستی های حوزه را باور كند 
و ثانّياً به مديران آموزشی- از مديران كالن تا ُخرد حوزه- اعتماد داشته باشد؛ 
و  بحث  با  و  دلسوزند  اينها  كه  داشته باشد  اعتقاد  حوزه،  سيستم  به  يعنی 
بررسی، اين برنامه  ها را تنظيم  كرده اند؛ بنابراين، بايد با جان و دل و با تمام 

توان حركت  كنيم و سعی  كنيم اين برنامه ها را به ثمر بنشانيم.
بنابراين، طلبه تا اين دروس را نخواند و باال نيايد و احاطه اي به دروس 
و علوم پيدا نكند، كاری نمی تواند بكند. بنده معتقدم حضرت آيت اهلل مصباح، 
اّولين  در  كه  دارند  حوزه  بيروني  و  دروني  مسائل  به  خوبي  خيلی  اشراف 
ويژه نامة همين نشرّية شما از ايشان آمده است: » بنده از اّولي كه طلبه شدم 
فهميدم برنامة درسي، كتابهاي درسي و روش تدريس ما في الجمله عيبهايي 
دارد؛ ولي اگر كسي بخواهد اينها را اصالح كند بايد همين درسها را بخواند 
و با همين شرايط رشد كند تا تحّول ايجاد كند« و لذا ما مي گوييم حّتی اگر 
مثالً كتاب معالم، كتاب خوبی نباشد و در نظام آموزشی گنجانده  شد، طلبه  
بخواهد  اگر  فردا  بخواند؛ چون  را خوب  كتاب  اين  اينكه  ندارد جز  چاره ای 
دربارة اين كتاب اظهارنظر كند و بگويد اين كتاب كاستی دارد، بايد به كتاب 

احاطه داشته باشد.

خشت اّول: شما به طلبة جوان مى گوييد به مدير و كارشناس 
كسى  همان  كارشناس،  و  مدير  اين  طرفي،  از  ولي  كند؛  اعتماد 
است كه فضايى را رقم زده كه نيازمند تحّول است. آيا اين تناقض 

نيست؟
بنده مي گويم كه اگر يك برنامة متحّوالنه ای ريخته شد، بايد طلبه به 
به  طلبه  كند.  اعتماد  قديم  و  موجود  وضعّيت  به  اينكه  نه  كند؛  اعتماد  آن 
وضعّيت موجود و قديم، دل نمی دهد؛ ولی اگر يك برنامة جديدی ريختيم، 
دل مي دهد؛ مثل همين كاري كه شهيدين- قّدوسی و بهشتی- انجام دادند 
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و برنامه های جديدی ريختند و طاّلب مدرسة حّقانی هم به اين برنامه ها دل 
دادند. هيچ واهمه ای هم از اين نداشتند كه مثالً شرح امثله و تصريف، كنار 

برود و كتاب صرف ساده بيايد.
آموزشی  مديران  با  و  ريختند  برنامه  كارشناسان  اينكه  از  بعد  بنابراين، 
مشورت شد و كتابها متحّول گشت و سيستم آموزشی و مّدت زمان تحصيل 
عوض شد، طلبه نقش اصلي را دارد؛ چون اين برنامه براي آنها ريخته شده  و 
ثمره اش را آنها بايد نشان  دهند؛ بنابراين اگر طاّلب به اين برنامه دل ندهند و 
معتقد باشند كه تحّول هيچ فايده ای ندارد، بدتر از سابق می شود. اگر فكرشان 
اين باشد كه با پذيرفتن اين سيستم جديد، اوضاع بدتر از سابق می شود، يقيناً 
برنامه شكست می خورد و گاهی اوقات اين شكست، ما را به اين می رساند 

كه همان برنامه های قديم بهتر بوده است.

خشت اّول:پس طّلب در تدوينِ الگوى تحّول نقشى ندارند!
آن را در نقش فّعاالنه عرض خواهم  كرد؛ فعالً در بحث نقش منفعالنه 

هستم.
جديد  برنامه های  اگر  است؛  اخالقی  جهت  از  منفعالنه،  نقش  دومين 
بخواهد ثمر بدهد، بايد يك اخالق تعريف شده ای برای طاّلب جوان باشد؛ 
يعني برای رخ دادن تحّول، داشتن روحية تحّول پذيری الزم است و بايستي 
مختّصات اخالقي و روحي طلبه ها را تعريف  كرد؛ البّته يك اخالق عمومی در 
حوزه هست؛ مثالً روحية علم  طلبی، روحية آزادانديشی و ...، در حوزه هست؛ 
ولي اگر در برنامه های جديد، اين روحيه ها و صفات در طلبه ها رشد نكند و به 
حّد مطلوب نرسد، برنامه ها به ثمر نمی نشيند. ما بايد همزمان با برنامه هاي 
آموزشي، مراقبتهای پرورشی نيز انجام دهيم. هر جا كه يك برنامة آموزشی 
جديد می آيد، يك مراقبت پرورشی جديد هم نياز است و اين مراقبت پرورشی 
جديد، بايد در طلبه ها نشان داده شود؛ يعنی طلبه بايد متناسب با آن برنامة 

پرورشی رشد پيدا كند.

اگر طلبه هاى جوان خواستند ببينند كه تحّول مطلوب، 
چه تحّولى است و آنها به كدام سمت بايد حركت كرده 
به  بايد  ترسيم كنند،  آيندة خود  براى  را  اهدافي  چه  و 

بيانات رهبرى بيش از هر كس توّجه  كنند.

انجام  داشته باشند،  می توانند  جوان  طاّلب  كه  سومي  منفعالنة  نقش 
مطالعات تطبيقی و جانبی است؛ خصوصاً اينكه با افزايش مطالعات تطبيقی 
و جانبی، باورشان به تحّول مطلوب نيز بيشتر می شود؛ اصالً هر چه مطالعات 
األشياُء  »ُتْعَرُف  می شناسد.  بهتر  را  خود  جايگاه  بكند،  پيدا  وسعت  انسان 
بِأْضداِدها«؛ يعني اگر طلبه يك نگاه به اين سو و نگاهي هم به آن سو كند؛ 
و به اين نظام آموزشی و نظامهاي آموزشی ديگر نگاهي بيندازد؛ جايگاه خود 

را بهتر می شناسد.
بنابراين اگر طاّلب جوان تحت برنامة آموزشی جديدي قرار گرفتند، به 
آنها توصيه می كنيم كه مطالعات جانبی و تطبيقی را بيشتر كنند؛ مثالً اگر 
نيز  را  حقوقی  نظام های  و  داشته   حقوقی  مطالعات  مقداری  می خوانند،  فقه 
بررسي كنند؛ و عالوه بر درس خواندن در حوزه، نگاهی به روشهای آموزشيِ 
دانشگاه و مشابه آن نيز داشته باشند. بايستي برای شناخت جايگاه بهتر خود، 
يك نگاه كوتاه و مختصری به اطراف داشته باشند و البّته مراقب هم باشند 

كه غرق در آنها نشوند.
در  جوان  طاّلب  براي  می توان  را  منفعالنه  نقش  سه  اين  مجموع،  در 
جريان  جهت  در  صحيح  حركت  اّول،  نقش  تعريف كرد:  جديد  برنامه هاي 
برنامه،  داخل  در  بايد  است؛ طاّلب  جديد  برنامه هاي  پذيرش  و  تحّول خواه 

خوب حركت  كنند و تمام استعدادهايشان را به كار بگيرند تا برنامه به ثمر 
نقش،  سومين  و  است؛  تحّول پذيري  روحّية   بودن  دارا  دوم،  نقش  بنشيند؛ 
افزايش مطالعات تطبيقی و جانبی است تا ممّيزات برنامة جديد را نسبت به 

برنامه های ديگر بدانند.
اكنون سراغ نقش فّعالي كه براي طاّلب جوان مي توان ترسيم  كرد، بايد 
رفت: يكی از نقشهاي فّعاالنة طاّلب جوان اين است كه اگر در مسير انتخاب 
چند برنامه و مدرسه قرار گرفتند، با مشورت و مطالعه، برنامه های جديد و 
اگر مدرسة  نمايند؛ يعنی  آنها استقبال  از  انتخاب  كنند و  را  نظامهای جديد 
جديدي تأسيس شد و نظام و برنا مه  و سيستم آموزشی جديد و متكامل تری 
را آورد، طلبه های جوان با انتخاب آن و استقبال خوب خود، نقش زيادی را در 
تحّول مطلوب حوزه رقم خواهند زد. اين اقبال آنها، به مديران خيلی كمك 
می كند و اين باور را در بدنة حوزه نشان می دهد. آنها با اين انتخاب خود، 
اين رهنمود را به مدير آن برنامه داده اند كه وضعّيت سابق جواب نمی دهد و 
بايد فضا تغيير كند و به فضاهای جديد برويم. اينكه بعضی طاّلب از حوزه 
به دانشگاه می روند، مگر غير از اين است كه نشان مي دهد كه طلبه معتقد 
است در آن سيستم، نيازهايی بر طرف می شود كه در سيستم حوزه، اصالً به 

آنها توّجه نشده است.
فّعالّيت های  می توانند  جوان  طاّلب  كه  است  اين  فّعاالنه  نقش  دومين 
كه  نمی گويم  كنند؛  اضافه  آموزشی  فّعالّيت های  كنار  در  را  پژوهشی 
فّعالّيت های پژوهشی را گسترش دهند، چون طلبة  جوانِ سال دوم يا سوم، 
و  خود  استعداد  و  ظرفّيت  با  متناسب  ولی  ندارد؛  گسترده  پژوهش  توانايی 
را  پژوهشی  فّعالّيت های  مقداری  مي تواند  گرفته،  حوزه  از  كه  علمی  مواّد 
انجام دهند؛  فّعالی است كه طاّلب جوان می توانند  اين نقش  افزايش  دهد. 
كرسی های  پژوهشی،  نشست های  علمی،  انجمن های  در  مي توانند  مثالً 
آزادانديشی و ... شركت  كنند كه اين كارها به تحّول مطلوب كمك مي كند؛ 

چون در تحّول مطلوب، پژوهش جايگاه خاّصی دارد.
سومين نقش فّعاالنه، بسترسازی برای حضور فّعال در آينده است. يك 
طلبة جوان كه اآلن سال چهارم يا پنجم است، از اآلن خود را برای حضور 
از  و  آماده  كند   ،... يا  مدير  يا  استاد  يك  عنوان  به  حوزه،  آيندة  در  فّعال 
حاال بستر الزم را فراهم نمايد؛ افزايش مطالعات تطبيقی، توّجه به نظامهای 
آموزشی ديگر، افزايش مطالعات خارجی، خوب خواندن دروس و آگاه بودن 
نسبت به جريانهای اطراف خود، همة اينها را مي توان بسترسازی  ناميد. يك 
طلبه  نمي تواند در آيندة حوزه نقش فّعالي داشته باشد، مگر اينكه دروس حوزه 
را خوب خوانده و سيستم آموزشی حوزه را در كنار سيستم های ديگر ديده 
و در برنامه های پژوهشی و فوق برنامه، تا حّدي شركت كرده باشد؛ بنابراين 
می توانيم به طاّلب جوان بگوييم كه با انتخاب خودشان، با مشاركت، و با 
بسترسازی براي خود، نقش فّعالي در رقم خوردن تحّول مطلوب بر عهده 

 گيرند.
در يك شكل كلّی تر می توانيم نقش طاّلب جوان در رقم خوردن تحّول 
مطلوب را با توّجه به تمام محورها و زمينه های تحّول ترسيم  كنيم؛ پس اّول 
بايد اين محورها را شناسايی كنيم و سپس نقش طاّلب جوان را بررسی كنيم 

كه آيا فّعاالنه است يا منفعالنه؟
آموزش  دوم،  محور  است؛  سياست گذاری  و  حوزه  مديرّيت  اّول،  محور 
و شاخة مهّم آن، يعني كتابهای درسی و متون آموزشی است؛ محور سوم، 
پنجم،  محور  است؛  تبليغ  مسئلة  چهارم،  محور  است؛  حوزوی  پژوهشهای 
دربارة امور پرورش و تهذيب و اخالق در حوزه است؛ و محور ششم، مسئلة 

ارتباطات است.
برای هر كدام از اين محورها، شاخه های بسيار می توان در نظر گرفت 
و از همه بحث برانگيزتر، خصوصاً برای طاّلب جوان، محور دوم است كه 
جدای از متون، بايد از شاخه های ديگر آن، مثل امتحانات، مدارج علمی، فضا 

و امكانات آموزشی و مديرّيت آموزشی سخن  گفت.
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تعريف  كرد؛  محورها  همة  در  نقشی  می توان  جوان  طاّلب  برای  ولی 
مثالً در مديرّيت بايد بنايشان بر همكاری باشد؛ در كتابها و متون آموزشی 
بايد تسلّط بر متن تصويب شده برای درس را سرلوحة كار خود قرار دهند و 
بعد مشكالت و پيشنهادات خود دربارة آن را به اساتيد و مديران ارائه دهند 
تا بازخورد دقيقی از كتابها و آمار دقيقی از موّفقّيت آميز بودن متون درسی 
در تأمين نيازهای آموزشی به دست آيد و راه برای تكامل هموار شود؛ در 
مسئلة تبليغ، بايد مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاّصی كه محصول سفرهای 
را به  از محيط های مختلف فراهم  آورده اند  تبليغی كه  آنهاست و تجربّيات 
بخشهای مختلف حوزه، خصوصاً مديران منتقل كنند. متأّسفانه در حوزه از 
اين تجربّيات استفاده نمی شود و اّطالعات خوبی كه طاّلب جوان از جامعه و 

مردم دارند ساماندهی نمی شود!

هر جا كه يک برنامة آموزشى جديد مى آيد، يک مراقبت 
نياز است و اين مراقبت پرورشى  پرورشى جديد هم 
جديد، بايد در طلبه ها نشان داده شود؛ يعنى طلبه بايد 

متناسب با آن برنامة پرورشى رشد پيدا كند.

در مسئلة پژوهش می توانند هم نقش فاعلی و هم نقش قابلی داشته باشند: 
نقش فاعلي، بدين معنا كه موضوعات پژوهشیِ خوب را اصطياد كرده و به 
سامان برسانند؛ و نقش قابلي به اين معناست كه برنامه های پژوهشی تجويز 
شده از مراكز يا مديران برای آنها را انجام داده و به آنها اهّمّيت دهند؛ البّته 
فعالً ما پژوهش درسی را مّد نظر داريم. اگر اين پژوهش در حوزه ُپربار شود، 
بُعد علم محوری در حوزه تقويت می گردد. ما در دورة سطح، بيشتر كتاب محور 
هستيم؛ ولی دورة خارج، يك باره مسير عوض می شود و علم محور می شويم؛ 
يعنی تقّيد به آراء و اقوال و حركت در چارچوب كتابها را كنار می گذاريم. حال 
اگر پژوهش در دورة سطح به حّد متناسب و الزم تقويت شود، زمينة بسيار 

مناسبی برای ورود موّفقّيت آميز و ُپرثمر به دورة خارج فراهم می گردد.
در مجموع، طاّلب بايد به رشد علمی خود بيشتر بينديشند و بدون اشراف 

و احاطه، به كاری دست نزنند.

خشت اّول: شما مي فرماييد طلبه بايد رشد كرده و به مسائل، 
ولي سؤال  داشته باشد؛  نقش  تحّول  در  بتواند  تا  كند  پيدا  احاطه 
اصلى ما اين است كه نقش طلبة جواني كه اشراف و احاطة علمي 
كه  دارد  بندى  و  قيد  بدون  و  خـّلق  ذهني  ولى  ندارد،  چنداني 

مي تواند منشأ ابتکار و پيشنهاد و خـّلقيّت بيشتر شود، چيست؟
بايد ابتكار ايشان هدايت شود؛ او فقط قّوه خاّلقّيت و ابتكار دارد؛ ولی 
جهت ندارد؛ مثل كسی كه استعداد رانندگي دارد؛ ولی فعالً نمی داند چه كار 
كند و بايد به او رانندگی ياد داد. او جوان است و می تواند يك رانندة خوبی 

باشد، ولی از ابتدا كه نمی توان فرمان را به دست او داد.
 

معمول  قالبهاى  اين  و  يافته  احاطه  كه  كسى  آن  اّول:  خشت 
و رسمى در ذهن او رسوخ پيدا كرده، اين قدرت ابتکار را ندارد؛ 
يعنى چيزى در طلبة جوان هست كه آن طرف نيست و همين طور 

بالعکس.
باشند؟  يکديگر  مکّمل  هم،  كنار  در  نمى توانند  اينها  آيا 
و  فّعال  ذهن  اين  با  داشته باشد  اجازه  طلبه  نمي شود  آيا  يعنى 
جّدى ترين  در  و  بدهد  نظر  و  ايده  خّلقانه  خود،  شکل  نگرفتة 

مسائل فکر كند؟
مقداری از خاّلقّيت، ذاتی و مقداری هم اكتسابی است؛ من در بين علما 

علوم  در  حلّي  عاّلمه  مثل  داشته اند-  خاّلقّيت  كه  آنهايي  كرده ام،  مطالعه  
مختلف، و شيخ انصاری و شهيد صدر در علم اصول، و مالصدرا در فلسفه و 
...- خاّلقّيت آنها ناشي از مطالعات وسيع و تطبيقي آنهاست؛ كسانی دست 
به خاّلقّيت علمی می زنند كه مطالعات وسيع و تطبيقی دارند. كسی كه نگاه 

وسيع نداشته باشد، معمواًل نمی تواند دست به خاّلقّيت بزند.
مقدار زيادی از خاّلقّيت، زاييدة وسعت نظر است؛ به همين خاطر است 
روی  را  خود  وقت  درصد   80 تا   70 می كنيم  سفارش  جوان  به طاّلب  كه 
روی  خـصوص،  به  بنده  شوند-  متمركز  آنها  بر  و  بگذراند  اصلی  متون 
»تمركز كردن« تأكيد دارم- و 20 تا 30 درصد وقت خود را روی مطالعات 
آيت اهلل  و  مطّهری  شهيد  كتابهای  مثل  كتابهايی  بگذارند؛  آزاد  و  جانبی 
مصباح را بخوانند و در زمينة معارف اسالمی، مطالعات جانبی داشته باشند و 
سيستم های آموزشی ديگر را ببينند و در نشست ها، برنامه ها و فّعالّيت های 
كنند؛  پيدا  را  جايگاه خود  تا  ببينند  را  علمی  و مجاّلت  علمی، شركت كنند 
جايگاه خود را در نظام حوزه، جايگاه حوزه را در نظام معارف اسالمی، جايگاه 
معارف اسالمی را در كّل معارف بشری درک  كنند، و اين جايگاه شناسی، به 
طلبه خيلی كمك می كند؛ چون تا جايگاه خودش را نبيند، نمی داند بايد چه 

كار كند و از چه راهی وارد شود.
بنابراين اين خاّلقّيت و ابتكار مربوط به خالی الذهن بودن نيست. مي توان 
ولي  استفاده كرد؛  جوان  طاّلب  پيشنهادهای  و  استعدادها  علمی،  نشاط  از 
زمانی طلبه می تواند به ميدان بيايد و اظهارنظر كند كه احاطه داشته باشد. 
البّته می تواند  اگر احاطه نداشته باشد، نمی تواند در مديرّيت كالن وارد شد؛ 
را كه  اين كتاب  را بگويد؛ مثالً بگويد ما  اجرايی پيش روي خود  مشكالت 
می خوانيم نمی فهميم و آن كتاب را بهتر می فهميم، يا زمان بندی فالن درس 

كم يا زياد است، يا ما نياز به فالن برنامة فوق العاده داريم و ... .
او می تواند نيازهايش را ارائه دهد تا برنامه ريزان حوزه با او، تعامل بيشتري 
داشته باشد؛ ولی اگر طاّلب جوان را در كشمكش های مديرّيتي وارد كنيم، 
به نظر من، اين اصالً صالح نيست؛ يعنی اينكه بخواهند اين برنامة آموزشی 
را عوض كرده و برنامة آموزشی ديگري را با اظهارنظر خود جايگزين كنند، 

اصالً صالح نيست؛ بلكه غلط است و مفاسدي هم به بار خواهد  آورد.

فّعالي  نقش  حوزه  آيندة  در  نمي تواند  طلبه   يک 
خوانده  خوب  را  حوزه  دروس  اينکه  مگر  داشته باشد، 
و سيستم آموزشى حوزه را در كنار سيستم هاى ديگر 
ديده و در برنامه هاى پژوهشى و فوق برنامه، تا حّدي 

شركت كرده باشد.

خشت اّول:آيا طرح ايده هايشان هم صلح نيست؟
طرف  يك  نمی توانند  ولی  بگويند؛  را  نيازهايشان  و  پيشنهاد  می توانند 
رأی باشند كه بگوييم آنها هم از صاحب نظران هستند؛ ولی البّته همة آنها 
می توانند نيازهای خودشان را منعكس كنند و مشكالت اجرايی و تحصيلی 
و پرورشی خود را صادقانه بيان  كنند و می توانند برنامه ها را انتخاب  كنند. 
نقش فّعاالنة  آنها اين است كه برنامه ها را مطالعه و تحقيق كرده و افراد قابل 
اعتماد را شناسايی نموده و حرف آنها را گوش  دهند و سپس وقتی وارد يك 

سيستم آموزشی شدند، بايد به آن دل بدهند.

خشت اّول: يعني مطالبه هم نمى توانند بکنند؟!
نمی توانند اصرار كنند؛ با اصرار موافق نيستم. فقط می توانند نيازهايشان 

را بگويند؛ ولی اصرار، يعنی نزاع و درگيری كه به صالح آنها نيست.
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خشت اّول: فرض شما زمانى است كه تحّولى رخ داده است؛ 
يعنى برنامه اى براى تحّول ابلغ شده و طّلب يک نقش فّعال و 
يک نقش منفعلنه دارند؛ ولي آيا در فضاي موجود كه مى خواهيم 

به سمت تحّول برويم، اينجا هم، مطالبه جايى ندارد؟!
ما فرض می گيريم كه طلبه راه خود را با بصيرت انتخاب كرده است؛ يعنی 
وقتی وارد حوزه شده، مطالعه كرده و با روش آموزشی حوزه به وسيلة مشورت 
با اهل فّن و قابل اعتماد، آشنا شده و آنها گفته اند كه نظام آموزشی و پرورشی 
حوزه، بهترين نظام است و با تحقيق وارد اين نظام شده است. بعد هم كه 
وارد نظام حوزه مي شود، باز بايد با افراد قابل اعتماد و آنها كه حرفشان براي 
او حّجت است، مشورت كرده و از آنها تبعّيت كند و دنبال آنها برود؛ مثالً اگر 
گفتند همان نظام قديمي حوزه خوب است، به نظام قديمي پايبند باشد و اگر 
گفتند نظام جديد حوزه خوب است، به نظام جديد روي آورد؛ چون فرض اين 
است كه خود طلبه نمی تواند و كارشناس نيست و بايد مشورت كند؛ منتها 
با كسانی بايد مشورت كند كه بيش از همه به مسائل حوزه احاطه دارند و 
نمی گوييم هر كه فريادی زد و نگاه جديدی داشت، دنبال او برود و جريان 

سّنتی را فقط به دليل سّنتي و قديمي بودن رها كند.

طّلب جوان، حامل مطالبات فرهنگي و اجتماعي مردم 
از حوزه هستند و مي توانند در محيط و ذهنيّت مديران 

تاثير زيادي بگذراند.

مشورت  و  كرده  انتخاب  را  خود  راه  بصيرت  با  طلبه  كه  فرض  اين  با 
می كند و به حرف اهل فّن تعّبد دارد، او می تواند نيازهاي خود را بگويد و 
سهم خود را اظهار كند. بله، اگر با اين فرض پيش بياييم، او مي تواند نيازهاي 
و كمبودها را درک  كند؛ ولی يك طلبة سال دومي نمی تواند خودش يك 
طرفِ برنامه ريزي باشد و در برابر مديراني با 20 سال تجربة كاری و سابقة 

تدريس  و مديرّيت حوزه قرار گيرد و توّقع داشته باشد كه حرفش را بپذيرند.

خشت اّول: طلبه اى تحقيق كرده و به نظري رسيده كه بين خدا 
و خودش حّجت است؛ آيا اين حّجت، فقط در دايرة شخصى اش 
قبال  در  رسيد،  نتيجه  اين  به  وقتى  يعني  نه؟  يا  مى شود  محدود 

اشاعة آن نيز وظيفه اى دارد؟
بله، به ديگران نيز می تواند اين باور را انتقال بدهد؛ مثل اينكه بنده مرجع 
انتخاب كرده ام و به ديگرانی كه  را بر اساس مراجعه به اهل خبره  تقليدی 
می خواهند تحقيق كرده و با اهل خبره مشورت كنند، بگويم كه من با اهل 
خبره مشورت كردم و اين را به من گفتند؛ يعنی گزارش آن راهی را كه طی 

كرده ام، به ديگران بدهم.
ولی مشكلي كه هست اين است كه هميشه طلبه ها يك ديدگاه را در 
دارد؛  ديدگاه های مختلف وجود  بين طلبه ها،  نمی كنند؛  منعكس  زمينه  اين 
يك سری طلبه ها رفته اند و با فالنی مشورت كرده اند و می آيند همان نظرات، 
افراد  هم  طلبه ها  يك سری  و  مي كنند  بيان  را  سّنتي  روش  محاسن  مثالً 

تحّول خواه را پيدا كرده اند و نظرات آنها را تبليغ می كنند.
ناگفته نماند فعالً همة سخن، دربارة كتابهاي درسي و برنامه هاي آموزشي 
است؛ ولي نقش طاّلب در تحّول حوزه چنان كه گفتم در محورهاي ديگر 
هم مي تواند باشد؛ طاّلب جوان، حامل مطالبات فرهنگي و اجتماعي مردم از 
حوزه هستند و مي توانند در محيط و ذهنّيت مديران تاثير زيادي بگذراند كه 
حاال بدان محورها وارد نمي شويم؛ مثالً همين دانشجوياني كه با انگيزة قوي 

وارد حوزه مي شوند، انرژي و سرماية خوبي براي حوزه هستند.
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خشت اّول: در بحثهاى علمى تأكيد زيادى مى كنيم كه طّلب با 
اساتيد، مباحثه و اشکال كنند و هيچ حّد و مرزى براى آن، غير از 
مباحث اخلقى و احترام قائل نيستيم؛ آيا دربارة آزادانديشي و در 
زمينة انديشه و نظر، ضرورتي براي اين حّد و مرزها، غير از حدود 

اخلقي هست؟
بينديشند؛  آزاد  نمی توانند  چون  نيست؛  جوان  طاّلب  كار  آزادانديشی 
اين  به  بيشتر  فرمودند،  رهبری  معّظم  مقام  كه  معنايی  آن  به  آزادانديشی 
هستند،  اجتهاد  به  نزديك  كه  كسانی  حوزه،  فضالی  اگر  كه  است  مربوط 
وقتي به نظرّيه های علمی جديدي رسيدند كه مخالف نظرات مشهور است، 
از بيان آنها واهمه نداشته باشند؛ مثالً بنده مبنايی خالف مبنای مشهور در 
فقه دارم؛ آزادانديشي به اين معناست كه در جمعي، اين مبنا را بگويم و اّدلة 
خود را بيان  كنم و دو نفر ناقد هم باشند و ديگران هم داوری كنند. ممكن 
است با نقد آنها، من از نظر خود برگردم. اين، كرسی  آزادانديشی است و طلبة 

جوان، در اين سطح نيست.
ولی يك آزادانديشی متناسب با سطح طلبه ها هم می توان تعريف  كرد؛ 
آن آزادانديشی اين است كه به دروسي كه می خوانند، به ديدة وحی منزل 
نگاه نكنند و در همان محدودة درسي خود، آزادانديشی داشته باشند. گاهی 
مثالً  كه  چيزی  همين  می كنند  فكر  و  می خوانند  درسهايی  طلبه ها  اوقات 
ابن  هشام در نحو گفته يا اين ديدگاهي كه در اصول فقهِ مرحوم مظّفر آمده 
يا ديدگاه شيخ انصاری در اصول، حرف آخر است. نمی گوييم درس سطح، 
از صورت سطح بيرون آيد و درس خارج شود و استاد خيلي بحث را توسعه 
دهد؛ ولي از آن طرف هم نمی گوييم كه استاد بر سر طلبه بزند و بگويد تو چه 

می فهمی؟ اّولِ درس هستی و بخوان تا بفهمی كه شيخ انصاری كيست!

و  كتابها  بعضى  مقابل  در  و تسليم  تعبّد  اوقات،  گاهى 
علما كه برخى از اساتيد هم اين نگاه را القا مى كنند، 

آزادانديشي را ضعيف مي كند.

يعنی  پرورش دهيد؛  را در سطح همين طلبه  آزادانديشی  نه، می گوييم 
طلبه با يك حرّيت، مباحث علمی را دنبال  كند و فكر نكند كه مثالً شيخ 
انصاری چون خدمت امام زمان)عج( می رسيده و وضوء می گرفته و سر درس 
می آمده، اگر بحث مصلحت سلوكّيه را گفته، مصلحت سلوكّيه از فراز هفت 
ما  كند!  رّد  را  آن  نمی تواند  ديگر هيچ كس  و  الهام شده  او  قلب  به  آسمان 
می گوييم درسها را بخواند؛ ولی همين ها هم در معرض خطا و ثواب هستند؛ 

با حرّيت بخواند و بحث و اشكال كند. اين، روش معمول حوزه بوده است.
گاهی اوقات، تعّبد و تسليم در مقابل بعضی كتابها و علما كه برخی از 
را ضعيف مي كند؛ ولی در  آزادانديشي  القا می كنند،  را  نگاه  اين  اساتيد هم 
تا يك مطلب مطرح می شد، مناقشه  بوده كه  اين طور  حوزة ما، در گذشته 
را مي خواستند و  آن  اّدلة  و  مقّدمات  دليل مي خواستند و صّحت  می كردند؛ 

بررسي مي كردند.
پس مي توان يك آزادانديشی متناسب با سطح طلبه ها تعريف  كرد كه 
در حدود دروس خودشان، تحقيق و كار كنند؛ اظهارنظر و مخالفت كنند و 
تحقيقاتي محدود انجام  دهند؛ استاد، يك تكليف تحقيقی به طلبه ها بدهد 
اين  كند.  مطرح   و  بيايد  كرد،  پيدا  مخالفي  نظر  اگر  و  كند  بررسی  طلبه  و 
كار، زمينه را برای آن كرسی های نظرّيه پردازی آماده می كند. اين برنامه در 

طاّلب جوان خوب است و بنده اين را رّد نمی كنم.

آزاد انديشي كه جزء فرهنگ  اين  به نظر مي رسد  اّول:  خشت 
همين  مثل  حوزه،  به  مربوط  مسائلي  در  بوده،  هم  حوزه  سنّت  و 

بحث تحّوِل حوزه وجود ندارد؛ آيا خودِ اينکه به طّلب جوان گفته 
مي شود تو تازه رسيده اى، تو نمى فهمى، حّد خودت را نگه دار و ...، 
باعث نمى شود كه انرژى هايى متراكم شود و آن احترامى هم كه 

بوده از بين برود؟
اينكه طاّلب را طوری تربيت مي كنيم كه مراتب  ما می توانيم در كنار 
حوزه را مي فهمند و احترام اساتيد و جايگاه و حّق مديرّيتی آنها را مي شناسند، 
در اين چارچوب، آزادانديش باشند و فكركنند و نظر بدهند؛ يعني چرا به طلبه، 
اين اجازه را ندهيم كه در بحثهای كالن يا ساختاری حوزه، حرف بزند و از 
حرفش دفاع  كند و در عين حال، در مقام عمل هم ملتزم به احترام باشد و 

كار را به نزاع و كشمكش نكشد؟!
اين اصل، سّنت حوزه بوده و هست. طلبه هم اگر اين هنر و چنين نبوغی 
را دارد- مثل بّچه های بسيجی كه 2 سال در جنگ بودند و به اندازة فرمانده 
و افسرهای بزرگ ارتش، طّراحی جنگ می كردند- بيايد و نظراتش را بگويد؛ 
البّته نمی توانيم نسخة عمومی بدهيم و بگوييم همة طلبه ها بيايند و مسائل 
كه  بعضی طلبه ها هستند  ولي  نيستند؛  كار  اين  اهل  بگويند؛ همه،  را  خود 
اينها  اين رو،  از  پيدا كنند؛  استعداد خاّصی دارند و شناخت خوبی می توانند 

می توانند اظهارنظر كنند و اّدلة خود را هم بگويند.

خشت اّول: آيا فضا نبايد باز شود تا چنين افرادى خودشان را 
نشان دهند؟ شناسايى يا مجّوز اين را چه كسى صادر مى كند كه 
شما استعداد خوبى داريد و مى توانيد فکر كنيد و حرف بزنيد؛ ولى 

ديگرى حّق ندارد؟
در روش حوزه، يك طلبه زود پَر و بالِ پرواز پيدا می كند و اين طور نيست 
كه تو سر او بزنند و او را متوّقف كنند؛ ولي طلبه ها چون هنوز در سيستم 
آموزشی هستند و می خواهند در نظام حوزه رشد كنند و دريافت از عطای 

حوزه و دريافت علمي داشته باشند، مشاركت زيادي نمی توانند كنند.
تمركز بر تحصيل و دريافت علوم و معارف حوزه، در رشد طلبه خيلي 
تأثير دارد. آن استعدادها و نبوغ خود را در دوره های باالتر بگذارند و در آنجا 
خرج   كنند و در دورة پايين تر، بايد تمركز بر دروس داشته باشند و متوّجه باشند 

كه وقتشان هدر نرود و از هرز رفتن استعدادهايشان جلوگيری كنند.
از طرف ديگر، قبول داريم كه مسئوالن حوزه بايد نخبه پروري كنند و 
توّجه ويژه به افراد ُپراستعداد نشان دهند؛ يعني در برنامة آموزشي، اساساً بايد 
طاّلب هم به لحاظ ضريب معلومات و پاية درس در هنگام ورود به حوزه، و 
هم به لحاظ ضريب هوشی و استعداد و خاّلقّيت طبقه بندی شوند. شناسايی 
استعدادهای برتر در ضمن تحصيل حوزوی، توّسط اساتيد و مديران به طور 

دقيق تر می تواند صورت  پذيرد.
كار ديگر مسئوالن، پرورش استعدادهای نهفته است؛ مديرّيت صحيح، 
برنامة خوب، متن مناسب و مراقبت های پرورشی می تواند ثمره دهی طاّلب 
را بيشتر و استعدادهای پنهان را آشكار سازد؛ ولی همة اين حرفها مخاطبش 
جوان  و  مبتدی  طاّلب  خود  با  سخن  روی  ما  فعالً  هستند؛  حوزه  مديران 

داريم.
براي تحّول آفريني، كسب مهارت ها نيز يك محور اصلی است؛ سعي  كنند 
مهارتهايی مثل زبان دوم، كامپيوتر و ... را كسب  كنند. اينها به نقش آفرينی 

در تحّول حوزه كمك می كند؛ چون اينها، ابزارهای تحّول هستند.
طاّلب به فكر اين باشند كه بين سرعتِ تحصيل و كيفّيت جمع كنند؛ يعنی 
هم درسها را سريع بخوانند و هم از كيفّيتش نكاهند. اساتيدی انتخاب كنند 
كمك   خيلي  آنها،  پيشرفت  در  اين  و  پذيرفته باشند  را  تحّول  خودشان  كه 
مي كند؛ چون ممكن است استاد، نظر شاگرد را عوض كرده و استعدادش را 

بشناسد و مسير حركت او را تعيين  كند.
در يك كالم، می خواهم عرض كنم كه طلبه بايد شكور باشد و اثر نعمت، 
حوزه،  عطای  اين  از  و  خوب  زمينه های  از  يعنی  شود؛  ظاهر  او  وجود  بر 
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استفاده كند و بارور شود. بايد به باروری خود، فكر كند و تا بارور نشود، بعداً 
نمی تواند مثمر ثمر گردد. اگر زود به فكر ثمردهی باشد، نمی تواند از حوزه 

استفاده كند؛ بنابراين دريافت از عطای حوزه خيلی مهّم است.
طلبه اگر متمركز بر اين باشد كه فقط بخوانم و فقط جمع  كنم و مطالعات 
تطبيقی، پژوهشی و آن 20 يا 30 درصد مطالبات جانبي را نداشته باشد، بعداً 
را پيدا كند. چنان كه اآلن كسانی هستند كه در  هم نمی تواند جايگاه خود 
حوزه، عالِم و دانشمند هستند؛ ولی نمی توانند در جامعه، نقشي ايفا كنند؛ چون 
از ابتدا، موقعّيت پيدا نكردند و اصالً تمرين و مشاركت نداشتند. اآلن هم اگر 

بخواهند مشاركتي كنند، نمی دانند از كجا وارد شوند.

ما نيروهاى خوبى درون ِحوزه داريم كه به درد جامعه و 
مردم خودمان و به درد اروپا و آمريکا هم مى خورند؛ ولى 

نمى توانيم بگوييم كه حوزه اينها را رشد داده است.

زدن  دست وپا  و  موقعّيت يافتن  فكر  به  زود  نبايد  هم،  ديگر  از طرف  و 
براي رساندن خود به جايگاه بهره وري، بدون وجود ذخيرة علمي و معنوي 
كافي باشند؛ چنان كه برخي از اساتيد حوزه اشاره كردند، اآلن ما دچارمشكل 
كال  چيني در حوزه هستيم! قديم اگر كمتر از مجتهد، از حوزه بيرون مي رفت، 
ديگران حسرت مي خوردند كه چرا زود از حوزه او را بردند؛ ولي حاال جوري 
البّته منظورم برنامة  شده كه نمي گذارند دروس سطح را هم خوب بخواند! 

هجرت بلند مّدت است.

كارهايي  چه  درصد،   30 يا   20 اين  براي  حوزه  اّول:  خشت 
مي تواند انجام دهد؟

ايجاد مجاّلتی كه طلبه های جوان در آن بتوانند شركت داشته باشند، بردن 
طاّلب جوان به سفرهای علمی و اردوهای تابستانی، برگزاري كال سهايی كه 
و تطبيقی،  بياموزد، مطالعاتی جنبی  به طلبه های جوان  را  بعضی مهارت ها 
مسابقات علمی، مقداری هم مسئولّيت دادن و كارهاي ديگر را مي توان نام  
نتيجه اش اين  برنامه ريزي نكند،  برد. اگر حوزه براي اين 20 يا 30 درصد 
مي شود كه عّده ای مثل سابق، مّتكی به استعدادهای شخصی خود در جامعه 
نقش  ايفا می كنند. اينها مّتكی به ُحسن سليقه و استعدادهای خود هستند و 

حوزه آنها را پرورش نداده است.
ما نيروهای خوبی درون حوزه داريم كه به درد جامعه و مردم خودمان 
حوزه  كه  بگوييم  نمی توانيم  ولی  می خورند؛  هم  آمريكا  و  اروپا  درد  به  و 
اينها را رشد داده است. فقط می توانيم بگوييم حوزه آن قّوة اصلی و معارف 
اسالمی را به شكل سّنتی و اصيل خود به آنها داده است؛ ولی مهارتها را به 
اينها نداده است. هنری كه اينها در تبليغ و مديرّيت دارند؛ هنري كه اينها در 
ادارة جامعه و جذب جوا نها دارند، مثل شهيد مطّهری، شهيد بهشتي و شهيد 
نمی توانيم  جهات  اين  از  است.  خودشان  شخصی  استعداد  به  مّتكی  صدر، 
بگوييم حوزه، يك مديرّيت و جاذبة خاّصی داشته و يك نقش مديرّيتی قوی 

داشته است. در اين جهت ها، حوزه عطايی به اينها نداشته است!

توصيه اى  چه  پژوهشگر،  عنوان يک  به  پايان  در  اّول:  خشت 
براى طّلب جوان داريد؟

خودشان  يا  داشته باشند؛  پژوهشی  كارهای  دروس ،  ضمن  در  طاّلب 
دنبالش بروند و يا اساتيد به آنها خّط دهند. سعی كنند يا از طريق نوشتن يا از 
طريق كنفرانس دادن و ...، در نشر علوم كاركنند. چنين طلبه هايي می توانند 

در آينده هم، نقش خوبی در تحّوِل مطلوب ايفا نمايند.
به  تدريس،  در  كه  سعی كنند  است،  مهّم  خيلی  طلبه ها  برای  تدريس 
دروس  به  شدند،  حوزه  اساتيد  رديف  در  اگر  و  بياورند  رو  جديد  زمينه های 
واهمه  درس دادن،  و  درس گرفتن  از  و  روي آورند  الزم  و  جديد  متون  و 

نداشته باشند.
اختالف برانگيز  و  مسائل حّساس  به  را  توّجه خود  نگارش،  و  تأليف  در 
آراء  با  بايد  شود،  ايجاد  تحّول  بخواهيم  ما  اگر  اينكه  خاطر  به  جلب  كنند؛ 
و  آراء  با  مقداری  جوان،  طلبة  ذهن  اگر  شويم؛  درگير  جديد  انديشه های  و 
انديشه های جديد درگير شود، به رقم خوردن تحّول در حوزه، كمك بسياري 

می كند.
مثالً بنده در يكی از شماره های نشرية نقد و نظر، مقاله ای دربارة »علم 
اصول و دانشهای زبانی« دارم و در آنجا نظري را دربارة علم اصول آورده ام 
نظر  آن  مي كند.  بازتر  علم  اين  دربارة  را  طلبه  ذهن  نظر،  اين  بررسي  كه 
می گويد علم اصول كاستی هايی دارد و زبان شناسان مطالب بيشتری نسبت 
كه  می بيند  مطالعه   كند،  اصول  علم  دربارة  طلبه  مقداري  اگر  دارند!  آن  به 
علماي اصولی  ما از قديم، چه انديشه هاي عميق و گسترده ای داشته اند و به 
چه زوايايی از بحث های زبان شناسانه توّجه كرده اند كه اصالً زبان شناسان به 
آن توّجه  نكرده اند. علم زبان شناسي، علمی است كه اخيراً پيدا شده و حّداكثر، 

به سه قرن قبل برمي گردد.

اينکه اگر ما بخواهيم تحّول ايجاد شود، بايد با آراء و 
انديشه هاى جديد درگير شويم؛ اگر ذهن طلبة جوان، 
مقدارى با آراء و انديشه هاى جديد درگير شود، به رقم 

خوردن تحّول در حوزه، كمک بسياري مى كند.

اگر مقداری طلبة جوان در اين محيط ها بيايد و با دلگرمی بيشتری، در 
هر بحث علمی، مقداری به سراغ شبهات و آراء و نظرات مختلف آن علم 
هم برود، ذهنش بازتر شده و با ديد وسيع تري اين علوم را مي خواند؛ مثالً 
اگر با شبهات كالمي جديد آشنا شود، متوّجه می شود كه كالم سّنتی حوزه، 
مبنای رفع بسياری از اين اشكاالت است؛ بنابراين طلبه  را مقداری بايد در 
فضای جديد و شبهات جديد برد؛ اگر اساتيد نمی برند، خود طلبه های جوان، 
مطالعاتشان را گسترش  دهند و مطالعات جانبی داشته باشند؛ مثالً آشنايی با 
علوم اسالمی كه شهيد مطّهری نوشته، مقداری تاريخ علم است؛ يعنی طلبه 
متوّجه می شود كه فقه و عرفان و كالمی را كه دارد می خواند، چه فراز و 
نشيب هايی را طی كرده است. چنان چه هدف من از نوشتن كتاب مدخل علم 
فقه هم اين بوده كه طلبه ای كه وارد لمعه می شود، بداند فقه چيست؟ جايگاه 
آن كدام است؟ ارتباطش با علوم ديگر چيست؟ و بر همين اساس، آگاهی و 
وسعت نظر پيدا كند. اين وسعت  نظر اگر در طلبه های ما ايجاد شود و با همين 
شكل رشد كنند و باال بيايند، در آينده همين طلبه ها می توانند نقشهای اصلی 

را برعهده بگيرند.
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اشاره:
مجتبي الهي خراساني، متولّد 1350.

اساتيد دروس خارج فقه و اصول ايشان، حضرات 
سّيدمحّمدحسن  فلسفي،  علي  ميرزا  اساتيد 

مرتضوي و شيخ مهدي مرواريد بودند. 
حوزوي،  دروس  كنار  در  الهي خراساني  استاد 
مطالعات تخّصصي خود را در زمينه هاي مباحث 
شهيد  اصولي  مباني  ويژه  به  فقه  اصول  نوين 
صدر، كالم، علوم حديث، تاريخ فرهنگ و علوم 
مباني  عرب،  معاصر  فرهنگ  و  زبان  اسالمي، 

سينما و هنرهاي تصويري، توسعه بخشيد.
تبليغات  دفتر  عربي  آموزشي  گروه  تأسيس 
اسالمي خراسان با نام منتدي اللغة العربّية 
ترويج عربي  و  آموزش  براي  نظامي جديد  كه 
كرده،  معّرفي  دانشگاه  و  حوزه  به  را  معاصر 
در  اجتهاد  مباني  و  فقه  آموزشي  تأسيس گروه 
فّعالّيت هاي  جديد  دور  طّراحي  تبليغات،  دفتر 
آموزشي دفتر خراسان با نام جنبش علمي حوزه 
و  روزآمدي  كيفّيت،  در  كم سابقه اي  رشد  كه 
تنّوع قالبهاي آموزشي حوزة علمية مشهد پديد 

آورده، از جمله فّعالّيت هاي ايشان است.
كتاب  از  عبارت اند  ايشان  نگاشته هاي  اهّم 
مقالة  غنا،  پديدة  حكم  و  ماهّيت  در  كاوشي 
»فقه مقارن، چيستي و ضرورت آن«، تقريرات 
دروس حديثي وي با نام »نگاهي تازه به علوم 
و  تحقيق  »روش  دروس  تقريرات  حديث«، 
مأخذشناسي فقه و اصول«، مقالة »مباني فقهي 

صدق و كذب در سينما«.
آذرماه  در  كه  نخبگاني هستند  از جمله  ايشان 
بيان  به  1386، در محضر مقام  معّظم رهبري 

ديدگاه هاي خود پرداختند.
در  تلفني  گفت وگويي  حاصل  مي خوانيد  آنچه 

مجالي كوتاه است.

 نگرش استصحاب گرايانه در حوزه، همه 
چيز را به سوي ابقاي ما كان پيش مي برد

بررسي نقش طّلب جوان در مجموعة تحّوالت حوزه
در گفت و گو با حّجت االسلم و المسلمين  مجتبي الهي خراساني
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شت اّول: آيا فکر و انديشة طّلب و فضلي جوان، مي تواند در 
تحّول حوزه موثّر باشد؟

از  تمجيد  ضمن  حوزويان،  با   86 آذرماه  ديدار  در  رهبري  معّظم  مقام 
فضالي جوان فرمودند: » اين نسلي كه در حوزه ها در حال بالندگي است، 
دين  دانش  از حوزة  ما  را كه  بزرگي  كارهاي  توانست  ترديـد خواهد  بدون 
و  نكند«  پيدا  توّقف  حركت  اين  كه  شرطي  به  بدهند؛  انجام  داريم  انتظار 
افزودند كه آنچه از سوي فضالي جوان در اين جلسه بيان  شد، نظرات و 

ديدگاه هاي ايشان بود و لذا ديگر نيازي به تكرار آنها نمي بينم.
به نظر بنده، بيان اين مطلب، مي تواند مطلع مناسبي باشد تا نشان  دهد 
جاي  به  مي توانند  حوزه،  اصلي  بدنة  عنوان  به  حوزه  جوان  فضالي  كه 
مطالبات  كه  را-  حوزه  در  تحّول  مطالبات  تحّوالت،  ديدن  و  حاشيه نشيني 

رهبري و نخبگان  ارشد حوزه هم هست- طرح  كنند. 

طّلب جوان، به عنوان بدنة اصلى حوزه و كسانى كه 
نه تنها بستر علمى و آموزشى حوزه براى آنها فراهم 
شده، بلکه فرداى حوزه نيز به دست آنهاست، مى توانند 

سهمى بيش از پى گيرى اخبار تحّول داشته باشند.

طاّلب و فضالي جوان كه بستر علمي و آموزشي حوزه براي تالش و 
پويايي آنها فراهم شده، و فرداي حوزه هاي علمّيه هم به دست همانهاست، 
بايد سهمي بيش از پي گيري اخبار تحّول داشته باشند؛ البّته براي ايفاي سهم 
خود در تحّوالت حوزه، نيازمند دانستن فرصتهاي متنّوعِ پيش روي خود در 

عرصه هاي مطالبه، پيشنهاد، نقد و ارائة ديدگاه ها هستند.

بايد دّقت  كرد كه اگر بناست در حوزه، تحّولي اتّفاق بيفتد، اّولين تحّول، 
تحّول در متن حوزه است؛ و متن حوزه، طاّلب  اند. برداشتن اين قدم بزرگِ 
تحّول در متن حوزه، تحّول در بينش طاّلب، تحّول در درک آنان از ضرورتها 
و نيازهاي جديد و تحّول در برنامه ريزي و آينده نگري آنان براي خود است. 
اين گام، گام بزرگي است و اگر برداشته شود، مسير براي كارهاي بعدي نيز 

آمـاده تر خواهد  شد.
و  معّرفي  شناسايي،  را  تحّول  مسيرهاي  مي توانند  راه  چند  از  طاّلب 

جهت گيري تحّول در حوزه را رهگيري و حّتي هدايت  كنند:
به  طاّلب  گرچه  آنهاست؛  دامنة  و  الزم  تحّوالت  شناسايي  گام،  اّولين 
و  تحّول  اصل  با  ايستايي،  و  رسوب  از  پرهيز  و  نوطلبي  و  جواني  اقتضاي 
جّدي  شناختي  نيازمند  تحّول،  جهتگيري  تعيين  اّما  موا فق اند؛  آن  ضرورت 
پيش بيني  اجتماعي،  شرايط  درک  حوزه،  اساسي  رسالت  دانستن  است. 
تحّوالت، ظرفّيتها، فرصتها و تهديدهاي آتي حوزه، به ويژه براي اداي رسالت 

طاّلب جوان، مباني و مبادي شناخت تحّوالت الزم است.

اجتماعى،  شرايط  درک  حوزه،  اصلى  رسالت  دانستن 
پيش بينى تحـّوالت آينده، ظرفيّتها و فرصتهاى حوزه، 

براى اداى رسالت طّلب جوان الزم است.

در كنار اينها، گزينه ها يا ايده هاي تحّول كه از طرف بزرگان و متفّكران 
مطرح مي شود، قابل گفت وگو و بررسي و بازبيني توّسط طاّلب است. از آنجا 
كه معموالً روحّية ابداع و خاّلقّيت در سنين جواني، بيش از ميان سالي است، 
اين روحّيه مي تواند به پيشنهادهاي تازه  و مؤثّري در كنار گزينه هاي طرح 
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شده بينجامد و به عمق و دامنة تحّول، كمك بسياري نمايد.

خشت اّول: پس از اينکه طّلب و فضلي جوان، راه هاي تحّول 
مثبت در حوزه را شناسايي كردند، از چه طريقي مي توانند آنها را 

طرح و براي اجراي آنها تلش  كنند؟
جهتگيري مناسب تحّول، از چندين مسير قابل ارائه و پي گيري است:

و  طاّلب  نمايندگان  مجمع  مانند  است؛  حوزوي  تشّكلهاي  راه،  يك 
فضالي حوزه، برخي انجمنهاي علمي حوزه، و دفاتر مخصوص طاّلب جوان 
در زمينه هاي مختلف كه جديداً راه اندازي شده اند؛ البّته برخي از اينها نيازمند 
توسعه و افزايش كارآمدي هستند و ممكن است نياز به تشّكلهاي ديگري 

نيز باشد.
امكانات،  و  ُوسع  فراخور  به  جوان  طاّلب  كه  است  اين  بعدي  راهكار 
با حضور  چند كوچك،  هر  گفت وگويي،  جلسات  و  هم انديشي ها، سمينارها 

فّعال طاّلب، دربارة بررسي ضرورت تحّول و سمت و سوي آن برگزار كنند.
به  توّجه  با  است؛  حوزه  مجاّلت  و  نشرّيات  در  نظرات  طرح  سوم،  راه 
اينكه همچنان رسانه هاي مكتوب در حوزه جايگاه اّول را دارند، ارائة مقاله و 
پيشنهاد و طرح از طريق آنها، بسيار موثّر است و به علّت مانا بودن، قابلّيت 

اسناد و پي گيري دارند.
به  مستقيم  را  خود  پيشنهادات  و  طرحها  بتوانند  طاّلب  بايد  همچنين 
مسئوالن و مديران و متولّيان حوزه اعالم  كنند؛ چون گاهي نظرات طاّلب، 
مناسبي  و محّل  باقي مي ماند  در همان حيطة گفت وگوهاي طلبگي  ِصرفاً 
درخواست  و  مطالبه  يك  به شكل  نهايت،  در  و  نمي كند  پيدا  عرضه  براي 
اجابت نشده باقي مي ماند. در اين صورت، يك نوع گسست بين طاّلب جوان 
و متولّيان حوزه ايجاد مي شود كه قطعاً به صالح حوزه و توفيق مديران آن 

نيست.

خشت اّول: بنابراين طّلب در مديريّت تحّوالت و اصلحات هم 
مي توانند نقش بسزايي داشته باشند.

بله، اگر مديرّيت را به معناي عاّم آن، يعني بهره برداري بهينه از منابع در 
مسير اهداف تعريف  كنيم و منظور از آن، مديرّيت سازمانهاي حوزوي نباشد، 

قطعاً طاّلب نقش قابل توّجهي در اين عرصه دارند.

از  بيش  جوانى،  سنين  در  خّلقيّت  و  ابداع  روحيّة 
ميان سالى است كه اين روحيّه مى تواند به برنامه هاى 

تحّول كمک بسيارى نمايد.

در واقع بخشي از منابع انساني و سرمايه هاي حوزه، خود طاّلب هستند؛ 
اينها مي توانند انديشه ها و ايده هاي قابل تاّملي كه در حوزه مطرح  مي شود را 
مرتّب، جمع بندي و عرضه  كنند و آنها را از طريق راه هايي كه عرض شد، به 
شكل مطالبات جّدي پي گيري نمايند. اين كار، خود يك نوع مديرّيت تحّول 
است؛ و مقصود اين نيست كه طاّلب، جاي متولّيان رسمي حوزه بنشينند و 

در قالب تشكيالت مديرّيت، برنامه ها را پي گيري كنند.

خشت اّول: آيا طّلب جوان مي توانند با حركتهاي انقلبي، شبيه 
حركتهاي زمان انقلب، منشأ تحّوالت و اصلح حوزه شوند؟ 

به  انقالب، برخي فضالي جوان حوزه  از  بعد  انقالب و چه  از  چه قبل 

از  كوچك  چند  هر  نمونه هايي  ايجاد  با  سعي  كردند  جوان،  طاّلب  كمك 
تحّوالت مطلوب، ايده ها و آرمانهاي خود را پي گيري كنند و بزرگان حوزه و 

متولّيان را ترغيب  نمايند كه اين الگوهاي موّفق را تعميم  دهند.
بسياري از اين تالشهاي ماندگار، توّسط فضال و در مقياسهاي كوچك، 
در سال 1341  قم  راه حّق  در  موّسسة  از  تاسيس  شد؛  جوان  توّسط طاّلب 
گرفته تا حلقه هاي علمي و تبليغي در حوزة علمية مشهد در سال 1385 و 
ده ها مؤّسسة آموزشي و پژوهشي و فرهنگي حوزه، همگي گواه نقش جّدي 

طاّلب و فضالي جوان در اين مسير بوده و هست.
اّما در عين حال، بايد توّجه داشت كه حوزه، يك بدنة يك پارچه است و 
عالوه بر متن حوزه -يعني طاّلب جوان -، اساتيد به عنوان گروه مرجع در 
حوزه، حضور مؤثّري دارند؛ لذا به جهت اينكه تحّول از پختگي و دورانديشي 
و  يك دست  صورت  به  بايد  حوزه  اينكه  براي  هم  و  باشد،  برخوردار  الزم 
يك صدا به آن سمت حركت كند، جريان تحّول نيازمند همفكري و تفاهم با 

اساتيد حوزه است.

اگر بناست در حوزه تحّولى اتّفاق بيفتد، اّولين تحّول، 
تحّول در متن حوزه است و متن حوزه، طّلب اند.

نوعي  اصالحات،  در  تك روي  كه  مي شود  گفته  سياست  دنياي  در 
ديكتاتوري است و نبايد در حوزه به دنبال يك شبه كودتاي علمي و آموزشي 
بود. حركت تحّول، جز با تفاهم و همكاري، بين بدنة جوان و بدنة بزرگان 
شوق  و  شور  كه  داده  نشان  هم  حوزه  گذشتة  تجربة  نيست.  ميّسر  حوزه 
جوان ترها و ايجاد افقهاي جديد يا بهينه سازي وضعّيت موجود در مقياسهاي 
كوچك تر از ابعاد نهايي تحّول، در تغيير و جذب نگاه مديران و اساتيد حوزه، 

بسيار موثّر بوده و خواهد بود.

الزم  دورانديشى  و  پختگى  از  تحّول  اينکه  جهت  به 
برخوردار باشد و هم اينکه حوزه به صورت يک دست و 
يک پارچه به آن سمت حركت كند، همفکرى و همکارى 

بين بدنة جوان و بدنة بزرگان حوزه ضرورى است.

خشت اّول: چگونه مي توان پتانسيلهاي موجود در طّلب جوان 
را در جهت تحّول حوزه به فعليّت رساند؟

اّولين كار الزم، تبديل تحّول طلبي به يك مطالبة عمومي در حوزه است. 
مطالبة  تحّول خواهي،  اين  يعني  مي آيد؛  بر  جوان  طاّلب  دست  از  كار  اين 
فرهنگ  به يك  تبديل  و  بزرگان شده  و  نخبگان  و  اساتيد  و  مديران  همة 
نوع گرايش  از يك  كتابهاي خود،  از  مقّدمة يكي  در  شود. شهيد صدر)ره( 
استصحاب گرايانه در حوزه كه مايل است همه چيز را به سمت و سوي ابقاي 
به  استصحابي  روحّية  اين  تبديل  مي كند.  ياد  تلخي  به  پيش ببرد،  كان  ما 
روحّية ابداع و تحّول، نياز به يك فرهنـگ و تالش فراگير دارد كه گمان 
 مي كنم اين كار، فقط و فقط از دست طاّلب جوان بر مي آيد؛ طرح موضوع 
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اراية  اساتيد مختلف، كار جمعي،  با  متنّوع رسانه اي، گفت وگو  از مسيرهاي 
مطلب و نوشتن ايده ها و مطالبات، راه اندازي صفحات وب و ...، مي تواند در 

ايجاد اين فرهنگ يك پارچه بسيار كمك  كند.
دوم اينكه بخشي از فّعالّيتهاي تحّول، بر پاية آمار و اّطالعات و تحليل 
كه  حوزه  در  آمار  و  اّطالعات  فقر  به  توّجه  با  مي   شود.  بنا  موجود  وضعّيت 
مقام معّظم رهبري هم با تأثّر از آن ياد  كردند، طاّلب جوان مي توانند كار 
به  نياز  اگر  و  بگيرند  عهده  به  خوبي  به  را  حوزه  اساسي  اّطالعات  و  آمار 
راه اندازي بانكهاي اّطالعاتي خاّصي است، با توّجه به پتانسيلهاي خوبي كه 
در زمينه هاي متنّوع فرهنگي و اجرايي در طاّلب وجود دارد و بعضي  از آنها 
با وجود سّن كم، تجربه هاي بسيار خوبي دارند، مي توان كار گردآوري آمار و 

اّطالعات را به عهدة آنها گذاشت.

اّولين كار الزم، تبديل تحّول طلبى به يک مطالبة عمومى 
برمى آيد؛  جوان  طّلب  دست  از  كار  اين  است؛  حوزه 
يعنى تحّول خواهي، بايد مطالبة همة مديران و اساتيد 

و بزرگان شده و تبديل به يک فرهنگ شود. 

تأسيس يك  انديشه ها و  و  ايده ها  نيازمند تجميع  همچنين كار تحّول، 
به دست  مي تواند  نيز  كار  اين  است.  تحّول  زمينة  در  ايده  و  انديشه  بانك 
طاّلب جوان انجام شود و نتايج زحمات آنها، منبع تغذية برنامه ريزان تحّوالت 

آيندة حوزه شود.
بين حوزوي،  رسانه هاي  طريق  از  كه  باشد  به گونه اي  بايد  مسيرها 

رسانه هاي مكتوب، جلسات بحث و گفت وگو، دعوت از اساتيد و گاهي حّتي 
انتقال مبادي تصّوري و تصديقي به اساتيد براي درک ضرورت تحّول، شتاب 

الزم براي تحّول را تضمين و دست يابي به اهداف را ممكن و ميّسر كند.
او  اّطالعاتي  نظام  در  كه  مي رسد  تحّول  ضرورت  به  شخصي  وقتي 
تغييري رخ داده باشد؛ يعني نسبت به دنياي جديد، ضرورتهاي جديد، نسبت 
به  اّطالعات،  اين  مجـموع  كه  كسب  كند  اّطالعاتي  حوزه،  فرصتهاي  به 

اضافة عزم در انجام رسالت روحانّيت، او را به سمت تحّول پيش برد.
داد؛  قرار  نيز  ديگران  اختيار  در  را  اخبار  و  اّطالعات  مبادي  همين  بايد 
يعني مي تواند تبيين شرايط موجود، ضرورتها، فرصتهاي اندک، منابع محدود 
و امكانات قابل توّجهِ كمتر ديده شده، در فضاي عمومي حوزه و رسانه هاي 

مختلف، يك كارويژة طاّلب جوان باشد.

شهيد صدر)ره( در مقّدمة يکى از كتابهاى خود، از يک 
نوع نگرش استصحاب گرايانه در حوزه كه مايل است 
همه چيز را به سوى ابقاى ما كان پيش برد، به تلخى 

ياد مى كند.

و  تصميم گيري  عرصه هاي  بر  تأثير  طاّلب،  اقدام  زمينه هاي  ديگر  از 
ارتباط  مديرّيت از طريق فضاي عـاّم و افكار عمومي حوزه است؛ مثالً در 
با موج جديد تحّول خواهي، بدنة حوزه و طاّلب حوزه مي توانستند بالفاصله 
و  حوزه  جوان  فضالي  از  ايشان  تمجيد  مخصوصاً  و  آقا  سخنراني  از  پس 
تأييد خواسته هاي آنها، براي مشاركت رسمي نخبگان جوان حوزه در فرايند 
براي  را  اين فرصت  و  كنند  در حوزه تالش  تحّول  مديرّيت  و  برنامه ريزي 
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تغييرات جّدي از دست نمي دادند!

خشت اّول: با توّجه به نقشي كه براي طّلب جوان در تحّول و 
اصلح حوزه بيان فرموديد، چه آسيبها و آفتهايي ممکن است در 

ايفاي اين نقش گريبان گير آنها شود؟
از آفتها و آسيبهاي احتمالي، مربوط به خصوصّيات سّن جواني  بخشي 
است؛ يعني امكان نوعي شتاب زدگي و احساس گرايي و همچنين شعارزدگي 
وجود دارد كه بايد مراقب بود؛ همچنين بايد مواظب بود كه در حاشية طرح 
نقاط قّوت موجود و  به نفي و طرد داشته ها و  گفتمان تحّول، خداي نكرده 

سّنتهاي حسنة آموزشي، پژوهشي و اجتماعي حوزه منجر نشويم.
و  كنوني  قّوت  نقاط  تحكيم  معناي  به  تحّول،  كه  فراموش كرد  نبايد 
استفاده از فرصتهاي بيروني براي بر طرف كردن نقاط ضعف، هم در سطح 
و هم در عمق است؛ بنابراين براي اينكه از اين آسيبهاي احتمالي پيشگيري 
از  اّطالع و آگاهي  شود، شناخت ظرفّيتهاي و دست آوردهاي كنوني حوزه، 
پيشينة تاريخي و استمرار جريانهاي حوزوي در طول تاريخ تشّيع، مي تواند 
به اين جريان تحّول خواهي و گفتمان تحّول، كمك  بسزايي كند و آن را از 
تبديل شدن به يك جريان افراطي غيرمتناسب با ريشه هاي عميق حوزوي 

حفظ نمايد.

نظام  در  كه  به ضرورت تحّول مى رسد  وقتى شخص 
به  نسبت  يعنى  داده باشد؛  رخ  تغييرى  او  اّطلعاتى 
حوزه،  فرصتهاى  و  جـديد  ضرورتهاى  جديد،  دنياى 
به  اّطلعات،  اين  مجموع  كه  كند  كسب   اّطلعاتى 
اضافة عزم در انجام رسالت روحانيّت، او را به سمت 

تحّول پيش   برد.

همچنين گفتمان تحّول و نقد ضعفهاي حوزه، بايد به منظور پيشرفت و 
پيشبرد و ارتقاي امور باشد. در عين حال كه همه مي دانيم اين عوامل انساني 
و  انديشه ها  نقد  نبايد  اّما  را رقم مي زنند،  پيشرفت  هستند كه ركود و عدم 
برنامه ها، به نقد اشخاص و تخريب دانشوران و بزرگان تبديل شود. اگر اين 
اتّفاق بيفتد، اميد و رغبت به تحّول در ميان اساتيد و بزرگان و نخبگان حوزه، 
آنها، هدايت و راهنمايي و همراهي الزم در  توّسط  كم رنگ شده و طبيعتاً 
مسير تحّول انجام نخواهد شد و خود طاّلب هم پس از يك دوره گفت وگو 
دربارة تحّول، به نااميدي و يأس خواهند رسيد كه شايد براي افراشتن مجّدد 

عـلَم تحّول، مّدتها زمان نياز باشد.

مطلوب  وضعيّت  به  رسيدن  تا  طّلب  وظيفة  اّول:  خشت 
چيست؟

تحّول به معناي كاستن از نقاط قّوت و غناي علمي حوزه نيست؛ بلكه به 
معناي افزودن اين غناي علمي  است و در واقع، تحّول مبتني بر ارتقاست؛ نه 

كاستن و كاهيدن و كم رنگ شدنِ فضاي علمي و آموزشي حوزه.
به  كنوني  حّد  از  حوزه  ارتقاء  براي  جّدي  برنامه اي  وقتي  تا  رو،  اين  از 
مرتبة باالتر اجـرا نشده، طاّلب نقاط قّوت فعلي را هم از دست ندهند و مانند 
كوهنوردي كه چون به دستگيرة محكم تري چنگ نزده، دستگيرة فعلي را 

نيز رها نكنند.
از طرف ديگر، ما مي دانيم كه محور آموزش حوزه هاي علمّيه، علوم اسالمي  

دانشهاي  جانبي،  مهارتهاي  عنوان  به  آنچه  توّجه  داشت  بايد  بنابراين  است؛ 
آموزشي  نظام  كارآمدسازي  براي  الزم  افزودني هاي  مجموعة  و  كاربردي 
حوزه در نظر گرفته مي شود، به گونه اي رقم نخورد كه سهم علوم اسالمي 

را رو به تقليل  برد.
هم اساس برنامه هاي روحانّيت و هم محتوا و سمت و سوي آنها، معارف 
اسالمي است و قطعاً چون معارف اسالمي، فرآوردة علوم اسالمي است، خود 
روحانّيوني كه متولّي اين علوم هستند، بايد از جامعّيت نسبي در علوم اسالمي 

برخوردار باشند.

از ديگر كارهايى كه طّلب مى توانند انجام  دهند، ورود 
به عرصه هاى تصميم گيرى است؛ مثلً اّولين قدمشان 
اين مي شد كه براى عضويّت نخبگان جوان حوزه در 
شوراى عالى تلش مى كردند و اين فرصت اخير را از 

دست نمي دادند.

بزرگوار حوزه كه سالياني است عضو شوراي عالي حوزة  اساتيد  از  يكي 
علمّية قم هستند و چند سال نيز مديرّيت آن را برعهده داشتند، در سخنراني 
افتتاحية دومين سال از طرح راهبردي جنبش علمي حوزه در مشهد، مثال 
لطيفي را براي دروس حوزوي بيان  كردند؛ فرمودند:» برنامة درسي كنوني 
گرچه  يعني  است؛  عملّيه  رساله هاي  در  مندرج  احكام  از  برخي  مثل  حوزه، 
انجام اين شكل عمل كه در رساله آمده، الزم و ُمسقط قضا و اعاده است؛ 
ولي براي مؤثّر و منتج بودن كافي نيست!« يعني درست است كه انجام دادن 
اعمال مطابق رساله، الزم است و اگر آن طور انجام دهيم، قضا و اعاده ندارد؛ 
جنبه هاي  مانند  ديگري  امور  بايستي  و  نيست  ثمر  مثمر  آن،  به  اكتفا  ولي 

دروني و باطني آن دنبال شود.
با اين مثال به تفصيل توضيح  دادند كه:» برنامه هاي درسي فعلي حوزه 
نيز اين چنين است؛ نه مي توان از آنها دست شست و قّوت و غناي آنها را 
اكتفا  آنها  به  فقط  اگر  اكتفا كرد؛ چون  آنها  به  نه مي توان  و  ناديده  گرفت 
كنيم، نمي توانيم براي انجام مأمورّيت ها و رسالت ها، اعّم از تبليغ و پژوهش 
و ارتباطات و مديرّيت و برنامه ريزي و وعظ و خطابه و ...، بهره برداري الزم 
را از همين دروس داشته باشيم، و تا سراغ آموزشهاي تكميلي در كنار برنامة 

رسمي حوزه نرويم، به جايي نمي رسيم و خدمت مؤثّري از ما بر نمي آيد.«
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اشاره:
سّيدعّباس صالحي، متولّد 1343، ورود به حوزة علّمية مشهد 1351.

ايشان به مّدت 8 سال به تحصيل درس خارج فقه و اصول در محضر آيات عظام وحيدخراساني، ميرزا جوادآقا تبريزي، علي فلسفي پرداختند و فلسفه و 
حكمت اسالمي را نزد حضرات آيات حسن زاده آملي، جوادي آملي، انصاري شيرازي آموختند، و هم اينك دانشجوي دكتراي كالم اسالمي دانشگاه تربيت مدّرس 

هستند.
مسئولّيت نشرّية پژوهشهاي قرآني و پگاه حوزه، عضوّيت درهيئت مديرة دفتر تبليغات اسالمي از سال 1376و هيئت امناي اين دفتر از سال 1383، از جملة 

فّعالّيتهاي ايشان است.
آنچه مي خوانيد حاصل مصاحبة خشت اّول با ايشان است كه به صورت يك گفتار منسجم تنظيم شده است.

جريان تحّول خواهي حوزه، جرياني 
پُرسابقه است

بررسي سير تحّول خواهِي در حوزه
در گفت وگو با استاد سيّد عبّاس  صالحي
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مقّدمه
از آنجا كه بررسي سير جريان تحّول خواهي در حوزه، بحثي مفّصل 
و ذوابعاد است، در اين فرصت محدود، فقط تصويري كلّی از اين سير 
را ارائه مي دهيم؛ و گرنه هر كدام از بخشها و مقاطع بحث را بايد به 

طور مستقّل و جداگانه مورد بررسي و تحليل قرار داد.
حوزه هاي  در  تاريخی  بدون  عقبة  جرياني  تحّول خواهي،  جريان 
علمّية شيعي نيست و بحث از تحـّول، به  تازگي در حوزه هاي علمّيه 
شكل  نگرفته است. احساس نشود كه اين نگاه و تفّكر، نگاهي حاشيه  اي 
از   هم  عّده ای  و  شكل گرفته  برهه  اين  در  سياسي،  علل  به  و  است 
تاريخی  سابقة  و  فكری  عقبة  بحث،  اين  بلكه  می كنند؛  حمايت  آن 
ديرينه اي در حوزه های علمّيه دارد و يك پايگاه مشروعّيت تاريخی، 

نسبت به انديشة تحّول وجود دارد.
از اين رو، كسانی كه به اين بحث مي پردازند، بايد با سابقة 150 
سالة تحّول خواهيِ حوزه آشنا باشند و بدون توّجه به اين عقبة تاريخی، 

اين بحث را پيش نبرند.
و  مبانی  با  متعّددي در حوزه  اخير، طيف بندی های  در 150 سال 
از اين مقسم  ها،  مقسم های مختلف وجود داشته و دارد كه هر كدام 
وجهی دارد. از جملة اين تقسيمات، جريان سّنت گرای حوزه و ديگري، 

جريان تحّول گراي حوزه است.
جريان  اجمال،  طور  به  ابتدا  تحّول گرا،  جريان  تحليل  براي  ما   
سّنت گرا را بررسي مي كنيم و سپس به محور اصلي بحث مي پردازيم.

جريان سنّت گراي حوزه
در جريان سّنت گرای حوزه، دو دغدغة اصلی و يك رويكرد مقّوم 

و مكّمل وجود داشت:
است.  حوزه  موجودّيت  حفظ  جريان،  اين  اصلیِ  دغدغة  اّولين 
گذشته،  سال   150 در  كه  شكل   گرفت  خاطر  اين  به  دغدغه  اين 
معرض  در  دين،  نهاد  آن،  از  باالتر  و  حوزه  سازمان  روحانّيت،  نهاد 
مخاطرات جّدیِ داخلی و خارجی قرار گرفت و اين مخاطرات، حوزه 
را به انديشة حفظ موجودّيت خود سوق داد و در حال حاضر نيز، اين 
كه  دارد  وجود  نيز  دغدغه  اين  لذا  و  دارد  وجود  مخاطره آميز  شرايط 

وظيفة اصلی ما، حفظ موجودّيت حوزه است.
و  استمرار  و  تداوم  دغدغة  حوزه،  سّنت گرای  جريان  دوم  دغدغة 
تعميق علوم سّنتی اسالمی است. با ورود علوم مدرن و دانشهای جديد 
و رغبت به آنها در ميان جامعه ، در دوره ای كه حوزه و روحانّيت تا قبل 
تعداد  ميان  در  احساس  اين  می شد،  تلّقی  دانشي  كانون  تنها  آن،  از 
قابـل توّجهی از حوزويان پديد آمد كه ما به عنوان ميراث بانان علوم 
سّنتی اسالمی، موّظفيم علوم سّنتي خود را حفظ كرده و به نسل آينده 

منتقل كنيم و از انقرض و اندراس آنها جلوگيری نماييم.
اين دو دغدغة حفظ موجودّيت حوزه و حفظ ميراث علمی شيعه، 
اين دو  بود؛ ولي در كنار  دغدغه های اصلی جريان سّنت گرای حوزه 
دغدغه، يك رويكرد هم به علل تاريخی به جريان سّنت گرا تحميل شد 
و يا اين جريان  با آن همراه گشت كه اين رويكرد، فاصله گرفتن حوزه 
از حضور فّعاالنه در عرصة سياست و به ويژه، حضور در عرصة قدرت 
بود؛ زيرا اين جريان، با ناكامی هايی كه حوزه و روحانّيت در جنگهای 
ايران و روس و در دورة مشروطّيت متحّمل شده بود، به اين تلّقی رسيد 
كه هر مقدار از حيطة سياست و حضور در صحنة اجتماع فاصلة بگيرد، 

براي حفظ آن دو دغدغة اصلی خود نيز مفيـد تر خواهـد بود.

جريان تحّول گراي حوزه
در مقابل جريان سّنت گرا، جريان تحّول گرای حوزه را در 150 سال اخير 
شاهديم. اين جريان، در كانونهای مختلف حوزوی قابل بررسی و تعقيب است 
و از آنجايی كه دو حوزة عراق و ايران- با نگاه بيشتر به حوزة قم-، اهّمّيت 
بيشتری در مجموعة حوزه های شيعی دارند، جريان تحّول گرايی حوزه را در 

اين دو حوزه پی گيری مي كنيم:

1. جريان تحّول گرا در حوزه هاي علميّة عراق 
علمّية  حوزه هاي  نظير  عراق،  علمّية  حوزه های  در  تحّول گرايی  جريان 

نجف، كربال، سامرا و كاظمين، به طور عمده در 4 نسل مشهود است:
 

1-1 نسل اّول
آخوند  دورة  با  معاصر  و  ايران  مشروطة  انقالب  با  همزمان  اّول،  نسل 
خراسانی)ره( است. در اين دوره، تقريباً 5 هزار شاگرد و طلبه در نجف اشرف 
و  فكری  تحّول خواهانة  نگاه های  از  يك سری  شـروع  مقطع،  اين  و  بودند 
اصالحی در حوزه است. طاّلب و روحانّيون قابل توّجهی در اين دورة زعامت 
مرحوم آخوند خراساني و ديگر هم عرضان ايشان، چاپخانه ها و مجـاّلتي مانند 
اين  از  برخی  در  كه  راه اندازی  كردند  نجف  در  را   ... و  الغری  العلم،  مجلّة 
مجاّلت ، دربارة مسائل جديد آن جامعه، مطالبي از طاّلب چاپ مي شد و حّتـی 
در آنها، برخی مقاالت نيز دربارة اصالحات حوزه ديده مي شود؛ مثالً در مجلّة 
الغری، مقالة مستقلّی با همين عنوان »اصالحات در حوزه« در اين دوره چاپ 
شد و البّته مقاالت ديگری نيز در اين بحث داخل شدند؛ ولي عنوان اصالح 

حوزه را نداشتند.
اگر بخواهيم ريشه ها و بذر تحّول خواهي را در حوزه هاي علمّيه دنبال كنيم 
و نقطه های جرقة انديشة تحّول  حوزه را بررسي كنيم، بايد از جريان نشر اين 
مجاّلت شروع  كرد. طاّلب حوزة نجف و ديگر حوزه های عربی، در اين مرحله 
تفّكرات  با  و  برقرار  مي كردند  ارتباط  المنار  و  الهالل  مانند  نشرّيات مصر،  با 

جديدي كه وارد جهان عربی اهل سّنت شده بود، آشنا می شدند.
در اين مقطع، تحت عوامل مختلف، نقطه های اّولّية تحّول خواهی حوزه، 
در فضای حوزه های عربی شكل    گرفت؛ موضوعاتی در اين فضا مورد توّجه 
مانند  كارهايی  و  نبود  توّجه  مورد  سّنتی  حوزه های  در  كه  مي  گرفت  قرار 
نبود  معمول  حوزه ها،  در  كه  مي شد  انجام   ... و  مجلّه   چاپ  روزنامه نويسی، 
انجمن هاي حوزوی شكل  و  از فضالی حوزه، تشّكلها  برخی  توّسط  و حّتی 
مي گرفت و با اينكه اين تشّكلها گسترده نبودند؛ ولي بعدها كه در كنار يكديگر 
قرار  گرفتند، تبديل به مجموعه هايی  شدند كه اثرگذاری های بسياري داشتند.

بنده به اوضاع سياسي عراقِ آن زمان، در جريان سقوط عثمانی و موضع 
كه  است  ديگری  مباحث  آنها  چون  نمي پردازم؛  انگلستان  قوای  عليه  علما 
مربوط به حضور روحانّيت در امور سياسی و اجتماعی آن دوره مي شود و فعالً با 
نگاه درون گرايانه به حوزه مي پردازيم و به خاطر فاصلة تاريخی ما با آن دوره، 

به سرعت از آن می گذرم و به نسلهاي بعدي را بررسي مي كنيم.

1-2 نسل دوم
مانند  مرجعّيت،  سطح  در  هم  عراق،  حوزة  تحّول خواه  جريان  دوم  نسل 
مرحوم  مانند  غيرمرجعّيت،  سطح  در  هم  و  اصفهانی  سّيدابوالحسن  آيت اهلل 
آن  مرجعّيت  توّسط  دوره،  اين  در  است.  مرحوم شهرستانی  و  بالغی  عاّلمه 
حوزه  تحّول  زمينة  در  اصفهاني،  سّيدابوالحسن  آيت اهلل  مرحوم  يعني  زمان، 
گامهايي برداشته   شد و ايشان يك سری اصالحات را در حوزه دنبال می كردند؛ 
مقداری  اصالحات،  آن  دامنة  شد،  ايجاد  بعدها  كه  خاّصي  شرايط  با  ولي 

محدودتر گشت.
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حوزه های  فضاي  در  كه  مخالفت هايی  خاطر  به  منتها  شود؛  تدريس  عالی 
عربی عليه اين رويه و عمل پيش  آمد، پس از يك سال كار، تعطيل  شد.

و  می كند  طّراحی  را  اإلرشاد  و  وعظ  دانشكدة   ،1943 سال  در  ايشان 
با مخالفت هايی در حوزه های  باز  ولي  را هم تشكيل می دهد؛  آن  كارگروه 
عراق مواجه می شود؛ بعضي فكر مي كردند ايشان می خواهد روضه خوانی و 

عزاداری را تعطيل كند و در نهايت، اين دانشكده نيز تعطيل مي شود.
سپس ايشان در دهة 60، دانشكدة منتدي النشر و كّلّية الفقه را تاسيس 
مي كند كه در دانشكدة منتدي النشر، دورة عمومی اسالمی و در كّلّية الفقه، 
چهار سال اّطالعات ميان اجتهادی، تدريس می شد كه كسانی مثل مرحوم 
محّمدتقی حكيم و ديگران با او همكاری می كردند و جمعی از دست پروردگان 

حوزة عراق، در كنار مسير رسمی حوزه، در آنجا پرورش  يافتند.
ديد  خواهيد  كنيد،  مراجعه ای  آنها  آموزشی  متون  و  مواّد  به  شما  اگر 
نگاه هاي امثال مرحوم مظّفر و مرحوم محّمدتقی حكيم، در جريان آموزشی 
حوزه تأثير گذاشتند. مرحوم مظّفر با تدوين  كتب المنطق و اصول الفقه، هم 
در فضاي  را  نگاه خود  و هم  متون درسی كمك   كرد  برخی  اصالحات  به 
آموزشي-حّداقّل در تدوين اين دو متن درسی- نشان  داد كه بايستي متون 

آموزشي، در چه قالب ها و اصولهايی نوشته  شود.
خود مرحوم مظّفر، در خاطرات نامه و دست نوشته های خود، با نام »اضغاُث 
از ايشان نقل شده است، تصريح مي كند كه در  األحالم« كه چاپ نشده و 
عالم رؤيا ديدم كه صد سال بعد از فوتم ، از قبر بيرون  آمدم و به نجف رفتم 
و قبل از اينكه به حرم حضرت علی)ع( مشّرف شوم، به حوزة نجف رفتم و 
فضای حوزه را خيلی مرتّب و منّظم ديدم و آن طور كه می شناختم، نبود! از 
نگهبان  پرسيدم:» چه اتّفاقی افتاده است؟«  گفت: » روحاني اي  به نام شيخ 
محّمدرضا مظّفر در اينجا بود كه كارهايی در حوزه انجام داد و حاال نتيجه اش 
اين شده است!« ايشان در نگاه به آينده، چنين تصويری را از تالشهای خود 

می كنند.
در همين دست نوشته ها، ايشان می فرمايند كه خيلی ها در حوزه هستند و 
بوده اند كه نسبت به روند آموزشی آن انتقاد دارند و نسبت به اين روند راضي 
نيستند؛ ولي آنچه كه از ورود آنها به اين ميدان جلوگيری می كند، اين است 
كه اگر اين جريان  اصالحات حوزه شروع شود، چطور مي توان آن را كنترل 
كرد؟ به تعبير امروزة ما، آنها نسبت به مديرّيت تحّول بيمناک اند و نگران اند 

كه اين جريان به كجا خواهد انجاميد.

1-4 نسل چهارم
نقطة  قلمداد كرد كه  را نسل مرحوم شهيد صدر می توان  نسل چهارم 
با  مقايسه  قابل  مرحوم صدر  است.  عربی  حوزه های  در  تحّول خواهی  بلوغ 
گذشتگان نيست؛ البّته ايشان آن عقبة تاريخي تحّول خواهي در حوزه را هم 
از گذشته استفاده می كردند و خود، شروع كننده نبودند؛ ولي در  داشته اند و 
عين حال مرحوم شهيد صدر، نقطة اوج جريان تحّول خواهي در حوزه هاي 

عربي است.
حوزه،  تحّول  دربارة  انگاره های شهيد صدر  و  نگرش  بررسی  و  تحليل 
خود موضوع مستقلّی است؛ ولي به طور اجمال، نكاتي را از ايشان خدمتتان 

عرض مي كنم:

چند نقطة برجسته را در فضای مرحوم شهيد صدر می توان تعقيب كرد 
حركت،  آن  و  بود  امام)ره(  حركت  شبيه  ايشان،  مهّم  اقدامات  از  يكي  كه 
دورة  از  بعد  ايران،  حوزة  شبيه  هم  نجف  حوزة  است.  حوزه  سياسی كردن 
سلطنت رضاخان، دچار يك نوع سياست زدايی شده بود. علماي عراق، مثل 
علمای ايران در نهضت مشروطّيت، تالش قابل توّجهی را كرده  بودند و حّتي 
مثل  مراجعي  حمايت های  معلول  ايران،  مشروطّيت  از  توّجهی  قابل  بخش 

كه  بود  ايران  در  رضاخان  سلطنت  دورة  با  مصادف  ايشان،  مرجعّيت 
حوزه های ايران، گرفتار ابتالئات اّيام رضاخان شدند. عقبة حوزه هاي  عراق، 
حوزه های ايران بودند كه اين عقبه هم، مقداری درهم شكست. اين اتّفاقات، 
بايد و شايد، محّقق  نگاه های اصالحی مرحوم سّيدابوالحسن را آن طور كه 

نكرد؛ ولي در مجموع، يك نگرش اصالحی در سطح مرجعّيت تعقيب  شد.
در اين بين، اساتيد و مجتهدان برجسته ای- با اينكه در علم و دانش كم 
از  نداشتند؛ ولي در سطح مرجعّيت مطرح نشدند- مانند مرحوم بالغی كه 
شاگردان مرحوم آخوند خراساني و شيخ الشريعة اصفهاني و مرحوم ميرزاي 
شيرازي دوم بود، و مرحوم شهرستانی كه او نيز از شاگردان مرحوم آخوند 
بود، فضا و جريان مقايسه اي و مقارنه اي را بين اسالم و اديان و مكاتب ديگر 

در حوزه هاي عربي ايجاد كردند.
حوزه های سّنتی، به علّت حضور استعمار در فضای داخلی جهان اسالم 
فاصله های  رقيب،  و  جايگزين  فكری  جريانهای  و  مكاتب  شدن  فّعال  و 
ولي  كرده بودند؛  پيدا  را  ديگر  مكاتب  و  اديان  با  گفت وگو  از  توّجهی  قابل 
تالش فّعاالنة امثال مرحوم بالغی و شهرستاني در اين حركتهای مقارنه ای 
مثل  سابقه دار،  اديانِ  و  مكاتب  با  و شيعی  اسالمي  تفّكر  بين  مقايسه ای  و 
مسيحّيت كه در فضای جهان اسالم و شيعه آن قدر حضور نداشتند و برخی 
مكاتب بي سابقه، مثل جريانهای ماترياليستی و ماّدی گرايانه، در تحّول علمي 

حوزه بسيار مهّم بود.
دين  إلی  »الُهدی  مانند  كتابهايی  تدوين  با  بالغی  عاّلمه  مرحوم 
نقد  در  كتابهايی  و  مسيحّيت،  نقد  در  املدرسّية«  و »الرحلة  المصطفی« 
ماترياليست مثل »نصايح الهدی« و كتابهايي در نقد وهابّيت و بابّيت مانند 
نّقادانه  وارد گفت وگويی  قبيل،  اين  از  ديگری  كتابهای  و  الهدي«  »دعوي 
با اديان و مكاتب رقيب  شد و كاري را انجام داد كه كه حوزة سّنتی، توّجه 

جّدی به آن نداشت.
روحانی  يك  عنوان  به  كرده بود،  رشد  سّنتي  فضاي  در  اينكه  با  ايشان 
تحصيل كردة موّجه، زبان عبری را از يك يهودي  آموخت و با تسلّط به زبان 
عبري و آشنايي با زبان انگليسي، مباحث بين األديان را دنبال  كرد. اين زبان 
براي وارد شدن در مباحث بين األديان از زبانهاي قابل توّجه اي است كه در 

دورة معاصر، مرحوم شعراني نيز به اين زبان مسلّط بود.

1-3 نسل سوم
نسل سوم جريان تحّول خواه حوزه هاي عربي، تا حّدی خود را محسوس تر 
از نسلهاي قبلي در حوزه های عراق نشان  داد؛ فّعاالن اين نسل كه بعد از 
شهرستانی  مرحوم  و  بالغی  مرحوم  اصفهانی،  ابوالحسن  سّيد  مثل  افرادی 

آمدند، مرحوم مظّفر و اصحاب او بودند.
مرحوم مظّفر در 1935 ميالدی، جمعّيت منتدي النشر را در آن مقطعی 
كه عراق هنوز تحت قيمومّيت انگلستان بود، به عنوان يك جمعّيت دينی و 
فكری تشكيل  داد و به ثبت رساند. در فاصلة بين جنگ جهاني اّول و دوم، 
و تحت  عثماني جدا شده بود  از  ديگر،  از كشورهاي  بعضي  مثل  عراق هم 
انگلستان قرار داشت. مرحوم مظّفر در اين برهه، اين جمعّيت را  قيمومّيت 
تاسيس  كرد و در ابتدا، فّعالّيت های پژوهشی را در مسير كاریِ اين جمعّيت 
قرار  داد؛ به عنوان مثال، مرحوم بالغی تفسير آالء الرحمن را به پيشنهاد اين 

جمعّيت نوشتند؛ ولي چون عمر ايشان كفاف نداد، اين تفسير ناتمام ماند.
مرحوم مظّفر در سال 1936 ميالدی، در كنار كارهاي پژوهشی حوزوي، 
و  راهنمايی  مدارس  و يك سری  انجام  دادند  نيز  اجتماعي  كارهايي  اجماالً 
علمی  ارتقاء  برای  ديگر  جاهای  و  نجف  در  ما(  اصطالح  را)به  دبيرستان 

فرزندان متدّينين تشكيل  دادند.
ايشان در دهة 50، مدرسة عالی دينی را به عنوان دانشگاه اجتهاد با چهار 
رشته تشكيل  دادند و قرار بود در اين دانشگاه اجتهاد، چهار رشته در سطوح 
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مرحوم آخوند خراسانی و حمايت های فكری و نظرّيه پردازی امثال مرحوم نايينی بود؛ ولي 
وقتي مشروطّيت ايران دچار آن عواقب شد، تبعًا يك نوع دل زدگی سياسی هم در حوزه ها 

ايجاد گشت.
بعد از آن، قضايای جنگ جهانی اّول رخ  داد و علمای عراق، حضور فّعالی عليه انگلستان 
 1920 سال  در  عراق  استقالل  بحث  خورد،  عثمانی شكست   كه  بعد  و  داشتند  مّتفقين  و 
پيش  آمد و جنبشی در فضای عراق، توّسط مرحوم ميرزای شيرازی و شيخ الشريعة اصفهانی و 
صدها عالِم برجستة ديگر شكل  گرفت و آنها در اين نهضت شركت  كردند؛ ولي اين تالشها 

نيز به سرانجامی نرسيد.
اين اتّفاقات سياسي، نوعی دل زدگی و يأس سياسی را در حوزه ايجاد كرد و همة اينها 
موجب  شد كه حوزة عراق، يك نوع سياست گريزی داشته باشد؛ حّتی جريان مرحوم مظّفر و 
مرحوم بالغي نيز، يك جريان سياست گرا نبود؛ بلكه عمدتاً يك جريان تحّول گرای فرهنگی 
بود. بعد از شكست جنبش استقالل عراق، فضای عمومی حوزه و حّتی فضاي تحّول گرايان 
هم، يك فضای فرهنگی بود؛ نه فضای سياسی؛ و سّنت گرايان نيز بالطبع از سياست ملول 

بودند.
در اين فضا مرحوم شهيد صدر، در سياسی كردن حوزه های عربی، به ويژه حوزة عراق، 

حركتي شبيه امام)ره( داشتند و نقشي اساسي ايفا نمودند.

نكتة دومی كه در فضای شهيد صدر قابل توّجه است، تاّمالت ايشان دربارة سازمان و 
تشكيالت حوزه است. ايشان دربارة مرجعّيت، مقالة قابل توّجه اي با نام »املرجعّیة الصاحلة 
داراي  بايد  مرجعّيت  نهاد  كه  مي كنند  مطرح  آن  در  و  دارند  املوضوعّیة«  املرجعّیة  و 
زمانه  در  دقيقی  و  توّجه  قابل  تأّمالت  ايشان،  تأّمالت  اين  باشد؟  ساختاري  و  اهداف  چه 
خودشان بود؛ البّته طبعاً تأّمالت نهايی نيست؛ ولي تأّمالت قابل توّجه و دقيقي است. برخی 
نهاد مرجعّيت  در  ارائه  می دهند،  براي ساختار تشكيالت مرجعّيت  ايشان  از بخشهايی كه 

بی سابقه بود.
به عنوان مثال، ايشان نهاد مرجعّيت را به گروه های تعليم متون آموزشی، گروه توليدات 
با  ... تقسيم  مي كنند.  و  فّعاالن مسلمان  نيازهای فكری  تأمين  علمي، گروه مالی و گروه 
توّجه به شرايط اجتماعی دهة 60 و 70 و بعد از آن، در فضای جهان اسالم و جهان شيعه، 
جريان اسالمِ سياسی فّعال شده بود. نظر ايشان اين بود كه نهاد مرجعّيت به عنوان پشتوانه و 
عقبة فكریِ جريانهای فّعال اسالمی، بايد چنين گروه تأمين نيازهای فكری فّعاالن مسلمان 
را داشته باشد تا به نيروهای عمل كننده، خوراک فكری دهد؛ چون اگر جريانهای عمل كنندة 
سياسی، چنين عقبة فكری را در اختيار نداشته باشند، در معرض مخاطره و تهديد هستند؛ لذا 

بايد يك پايگاه خوراک رسانی فكری برای آنها فراهم شود.

نكتة سوم كه كامالً برای همه روشن است، زحمات ايشان براي تغيير متون درسی در 
با آن مبانی كه در حلقات  ايشان در كتاب حلقات می كنند-  سطوح عالی است. كاری كه 
داشته اند-، يك رويكرد عمل گرايانة ايشان است كه به عنوان يك مجتهد و مدّرس برجسته، 

وارد تغيير و تدوين متون درسی می شوند.

نكتة چهارم اينكه در زمينه های روشی و متدولوژيكي، اثرگذاری های  قابل توّجه اي شهيد 
صدر- هم در تربيت شفاهی و هم در تربيت  متنی-در فضای حوزه های عربی داشته اند كه 

بالتبع اين تاثيرات در حوزه هاي ايران هم آمد.
كار مهّم ايشان در همين بحث روش شناسی، توّجه به روش استقرايی و تجربی است. 
ايشان به روشها و متدولوژی هايی كه يا قبالً بوده اند، ولي در فضای دانشی حوزه متروک 
شدند يا به روشهاي نوپديد و نوظهور، توّجه  كردند و  نقطة ارتباط حوزه با آنها شدند. ايشان 
عالوه بر منطق صوری و ارسطويی، با منطق ها و روشهای ديگر نيز ارتباط پيدا كردند و 
در حيطه های مورد نياز خود، مانند بحث  سيرة عقال، تواتر و ...، از روشهای منطقیِ غير از 

منطق ارسطويي استفاده نمودند.

موضوع ديگر در روش شناسی، نگاه تاريخی ايشان است؛ شايد تا قبل از شهيد صدر، 
مطالعات تاريخی و همچنين نگاه به تاريخ علوم، خيلی در حوزه مورد توّجه نبود؛ ولي نظر 

جنس پلستيکي
يكي از دوستان- كه من خاطرش را خيلي 
گرامي مي دارم- گفت: » اين طور نمي شود 
كه در حوزه، جنس پالستيكي درست كرد؛ 
بايد مطّول و بعد معالم و بعد قوانين و ... را 

از اّول تا آخر خواند.«
من گفتم: »نمي گويم كه جنس از پالستيك 
درست كنيد؛ بلكه مي گويم امروز در دنيا، از 
جنسي كه از آهن سخت تر است، صفحه اي 

نازک تر از كاغذ درست  مي كنند.« 
مقام معّظم رهبري
1370/11/30

نگاره - 9
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ايشان اين بود كه علوم را بايد در ظرف تاريخی آنها مرور كرد تا به مطالعات 
جّدی تر و جديدتري برسيم و ما به يك مطالعات تاريخی برای تهذيب، احيا 
و توليد علوم اسالمی نياز داريم. ايشان اين نگاه را در املعالم  اجلدیدة و 

جاهای ديگر دربارة تاريخ علم اصول نشان  دادند.
اّيام  برای  استطرادی  دانش  يك  عنوان  به  تاريخ  حوزه ها،  در  معموالً 
فراغت تلّقی می شد؛ ولي طبق نظر ايشان، تاريخ دانشی است كه حوزويان 
عنوان  به  می تواند  دانش،  اين  خود  و  داشته باشند  جّدی  توّجه  آن  به  بايد 
تاريخ  با درس دادن  ايشان  موضوع و كانون مستقلّي مورد توّجه قرار گيرد. 
ائّمه)ع( در بين شاگردان خود، اگر نگوييم تاريخ را در فضای حوزه تبديل به 
يك علم كردند، حّداقّل آن را در موضع توّجه جّدی تري قرار دادند و خود اين 

كار، جزء نقشهای بارز ايشان در برنامه هاي روشی و موضوعی حوزه است.

نكتة پنجم، تعميق ايشان به نگرشهای فكریِ مطابقه ای و مقايسه ايی 
نگاه های مرحوم بالغی و  از زمان مرحوم بالغی شروع شده بود؛  است كه 
شهرستانی در گفت وگوی با اديان و مكاتبي مانند مسيحّيت و ماترياليسم، در 
قالب اختالفات ُخرد بود؛ ولي شهيد صدر اين نگاه هاي ُخرد را به مقايسه هاي 
و  فاصله ها  مقايسة  قالب   در  فلسفتنا،  كتاب  كرد؛  تبديل  تمّدنی  و  كالن 
تمايزهای معرفت اسالمی با نظامهای معرفتی حاكم بر جهان در آن زمان 
است؛ كتاب اقتصادنا نيز تفاوتهای نظام اقتصادی اسالم با دو جريان تمّدنی 

آن زمان را بررسي مي كند.
اين نگاه كالن ايشان، می توانست مقّدمه ای برای آن مسير تمّدن سازی 
اسالمی  باشد و گرچه ايشان همان گفت وگوهاي گذشتگان را ادامه داد؛ ولي 

ساحت، ادبّيات و محتواي اين بحثها، خيلی تغيير پيدا كرد.

جداي از اين نكات، پيشنهادهای جزئی ايشان هم كم نبود؛ مثاًل يكي 
از ايده هاي ايشان اين بود كه حوزه، كسانی كه تحصيالت جديد دارند مثل 
هم  پزشك  و  مهندس  روحانّيونِ  ما  تا  را جذب  كند   ... و  مهندس  و  دكتر 
داشته باشيم. اين كار از يك طرف، نگاه بيروني به حوزه را ارتقاء مي داد تا 
تصّور نشود كه حوزه يك نهاد مندرس و منقرض است؛ و از طرف ديگر، با 

ورود اين نيروها به حوزه، امكان ارتقاء حوزه نيز فراهم مي شد.

از پيشنهادهای ريز و جزئی تا پيشنهادهای ساختاری و كالن، در نگاه 
شهيد صدر كامالً حضور داشت و اين نكات، مقداری از آن انبوه نقش متكامل 

شهيد صدر در حلقات تحّول خواهی حوزه های عربی بود.

2. جريان تحّول گرا در حوزه هاي علميّة ايران
ايران  حوزه های  فضای  در  را  تحّول خواهي  جريان  بخواهيم  اگر 

تعقيب كنيم، در 4 مقطع اين جريان را مي توان پي گيري كرد.

2-1 مقطع اّول
تفصيلی  بحث هايي  دوره،  اين  كه  است  مشروطّيت  مقطع  اّول،  مقطع 
خود را دارد و ما در اينجا به آن نمي پردازيم؛ اينكه چطور حوزه های ايران با 
مفاهيم جديدي درگير  شدند كه بخشی از آن، در نقشهای اجتماعیِ روحانّيت 
حـوزة  همين  در  بود.  اثـرگذار  روحانّيت  درونی  نقشهای  در  هم  بخشی  و 
تهرانِ آن زمان، يكی از مهمّ ترين انجمنهای مشروطه خواه، انجمن اتّحادّية 
نشرّيات  و  بودند  عضو  انجمن   اين  در  فاضل  و  طلبه  هزار  كه  بود  طاّلب 

مختلفی، مانند يك نشرّية طنزي به نام زشت و زيبا داشتند.

2-2 مقطع دوم
در اين مقطع، شخصّيت ها و گروه هاي زيادي، فّعالّيتهاي متنّوعي را در 

جريان تحّول حوزه انجام دادند كه به مهمّ ترين آنها اشاره  مي كنم:

2-2-1 آيت اهلل بروجردي
است.  بروجردي  آيت اهلل  مرجعّيت  دوران  در  دوم،  مقطع  اين  اصل 
نمی خواهم بحث خود را متمركز بر اصالحات حوزوی مرحوم بروجردی كنم؛ 
ولي مسلّماً مرحوم بروجردی نقش قابل توّجه  اي در مقطع دوم تحّول خواهی 
حوزه داشتند. اين مرجع بزرگ، هم در نگاه دورني به حوزه و هم در نگاه های 
بيرونی- چه در نگاه های جهانی و چه در نگاه تعامل با اهل سّنت- و چه در 
حيطه های متدولوژی و روش شناسانه، مانند روش اجتهادي ايشان، نگاه هاي 
تحّول خوانه اي داشتند. روش اجتهادی ايشان اين بود كه فقه و علوم اسالمي، 

بايد در روشي مقارنه ای حركت كند و ِصرفاً نگاه درون گرايانه نباشد.
البّته ممكن است عّده اي نگاه تحّول خواهانة ايشان را رّد كنند؛ ولي بايد 
دانست كه تحّول خواهي، يك امر تشكيكی و طيف بندی است. اگر مرحوم 
بروجردی با تحصيل در دانشگاه ها مخالفت مي كردند، مبانی و اّدلة خود را 
سياسی  بحثهای  در  حوزه  ورود  مشابه  را  دانشگاه ها  در  تحصيل  و  داشتند 
مي دانستند. بايد قسمت ُپر ليوان را نگاه  كرد؛ ايشان در مسائل مهّمي، مانند 
آزمونها  اجتهاد،  نو  تقريبی، روشهای  به خارج كشور، نگرشهای  مبلّغ  اعزام 
و امتحانات، شهرّيه، اوقات فراغت طاّلب، تاثيرگذار بودند كه نبايد اينها را 

ناديده  گرفت.

2-2-2 عّلمه طباطبايي
شخصّيت دومی كه شايد تأثيرات وی كمتر از مرحوم بروجردی در اين 
مقطع نبود، عاّلمه طباطبايی است. ايشان بعد از اينكه از تبريز آمدند، با چند 
ميدانی كه در حوزه باز كردند، منشأ تحّوالت اساسی در حوزه شدند. دربارة 
اينجا  عاّلمه طباطبايی، مانند شهيد صدر می توان خيلی صحبت  كرد و در 

بنده به چند نقش اساسي ايشان در تحّول حوزه اشاره  مي كنم:

بخش اّول اقدامات ايشان در زمينة تحّول كه اهّمّيت قابل توّجهی برای 
حركت بعدی نيز داشت، گسترده سازی مباحث علوم عقلی در حوزه بود.

هميشه در حوزه های دينی، مباحث علوم عقليِ فلسفه و حكمت تدريس و 
تعليم مي شد؛ ولي به علل مختلف، يك جريان در حاشيه بود و عّدة محدودي 
حوزه ها،  تاريخ  در  مي خواندند.  را  علوم  اين  عموم  منظر  از  دور  هم  گاه  و 
تدريس و تعليم و پرداختن به اين علوم، تبديل به يك جريان گسترده و حّتی 
از  برخی  البّته  می كردند؛  عمل  حوزه ها سخت گيرانه    برخی  نشده بود.  غالب 
حوزه ها هم، مثل حوزة تهران و اصفهان، تسامح  بيشتري داشتند؛ ولي اجماالً 
علوم عقلی چنين فضاي حاشيه اي را داشتند؛ مثالً آقای قوچانی در سياحت 
اينكه از مشهد به اصفهان بروم، در مشهد علوم  از  شرق می نويسد:» قبل 

عقلی را بين الطلوعين می خوانديم!«
به مباحث  مرحوم عاّلمه طباطبايی در ميدان دادن و وسعت بخشيدن 
معقول در حوزة قم، نقش اساسی داشتند و طبعاً بازتاب اين موج، بعدها ديده 
 شد. اين نگاه، يكی از آن موارد اختالف نظر بين مرحوم بروجردی و ايشان 
بود. برداشت مرحوم عاّلمه طباطبايی اين بود كه شرايط اجتماعی، هم به 
نحو عاّم و هم در حوزه ها، اقتضای توسعة فراگيران علوم عقلي را دارد و ديگر 
امروز، مانند گذشته نمي توان با درس فلسفه گفتن در يك حجرة دور از منظر 

و در ساعات خلوت، جواب گوی نيازها بود.

در حـيطة  بود،  اثرگذار  بسيار  در حوزه  كه  دوم عاّلمه طباطبايی  نقش 
روش  و  فلسفه  اصول  جلسات  راه اندازی  با  ايشان  است.  تطبيقی  فلسفة 
رئاليسم كه سه سال طول  كشيد، يك حلقة  فلسفی خاّصي ايجاد كردند كه 
مطّهری، شهيد  حلقه، شهيد  اين  افراد  سرآمد  بود.  تطبيقی  فلسفة  به  ناظر 
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بهشتی و ... بودند و ديـگران هم در آن جمع حضور داشتند. اين حلقه، منشأ 
تطبيقی  فلسفة  يك  پايه گذاري  با  طباطبايی  عاّلمه  شد.  توّجهي   مورد  آثار 
حّداقّل در حوزة قم، باعث شد بعدها توّسط فضالی ديگر اين مباحث توسعه 

پيدا كرده و خود آنها، به اساتيد اين مباحث تبديل شوند.

نقش سوم عاّلمه طباطبايی كه اين نقش هم در جريان تحّول خواه حوزه 
بسيار قابل توّجه است، اعتبار و منزلت بخشيدن به دانش تفسير و علوم قرآني 
در حوزه بود. مرحوم عاّلمه عسكری نقل می كنند سالهايی كه در قم بودم، 
قبل از رفتنم به عراق، از مرحوم ميرزا خليل كمره ای خواستيم كه شبها در 
همين مسجد امام حسن عسگري )ع( به ما تفسير قرآن بگويند؛ ايشان برای 
فقط  ما  جلسة  در  گفتند.  تفسير  درس  طالقانی،  آيت اهلل  مانند  عّده ای  و  ما 
هفت  هشت نفر طلبه بود و طلبه هايی كه ما را می ديدند، به ما می خنديدند 
و مي گفتند كه مگر تفسير، درس است و اگر هم درس است، آيا طلبه ها بايد 

شب درسی  را به اين چيزها بگذرانند؟!
و  علم  عنوان يك  به  تفسير  كه  بود  اين طور  فضاهای حوزه ها  واقعّيت 
دانش مورد توّجه نبود، و اين عاّلمه طباطبايی است كه بذر نگاه به تفسير به 
عنوان يك دانش مستقّل را در حوزه های علمّيه كاشت و فاصلة حوزه های 

علمّيه با دانش تفسير در دورة معاصر را ُپر كرد.
را  الميزان  تفسير  ايشان  خود  و  نبود  طباطبايی  عاّلمه  حركت  اگر 
ايشان  قرآنِ  تدريس  متوالی  دورة  يك  محصول  كار  اين  كه  نمي نوشت- 
اين  در  را  و مطرحي  توّجه  قابل  اآلن، كرسي  ما  بود  بعيد  در حوزه است- 

زمينه داشتيم.

اصالحی  اقدامات  همان  راستاي  در  كه  طباطبايی  عاّلمه  چهارم  نقش 
انجام شد، تدوين متون درسی جديد فلسفی بود. اين احساس در حوزه وجود 
به  احتياج  اسفار،  تا  منظومه  شرح  از  ما،  فلسفة  آموزشي  متون  كه  داشت 
پيرايش و تدوين مجّدد دارند. عاّلمه طباطبايی با تاليف كتب بدایة احلكمة و 
نهایة احلكمة در زمينة تحّول متون درسی حوزه، گام مهّمی را حّداقّل برای 

علوم عقلی بر جای گذاشت.

نقش  پنجم ايشان، سّنت شكنی در مورد برخی از چيزهای تابو در حوزه 
بود و ايشان يك سری از سّنت های حوزه را در هم شكستند؛ يكی از سّنت ها 
بنويسد. شما  نبايد در مجاّلت و روزنامه ها مقاله  بود كـه يك مجتهد  اين 
اآلن را در نظر نگيريد كه برخی از مراجع و مجتهدين، مقاالتی در برخی 
خيلی  برجسته،  مجتهد  براي يك  كار  اين  گذشته،  در  می نويسند؛  مجاّلت 

كسر شأن بود.
عاّلمه طباطبايی، اين شاگرد برجستة مرحوم نايينی و مرحوم كمپانی، با 
اينكه تأّمالتش در فقه و اصول، كمتر از خيلی های ديگر نبود؛ ولي به خاطر 
اين احساس نيازي كه مي ديد، مقاالتی براي مجاّلتی مانند مكتب تشّيع و 
ايشان آن فضا را شكستند و به  اينكه  خود مكتب اسالم نوشت. عالوه بر 
فضال اين جسارت را دادند كه وارد ميدان شوند و اين كار را كسر شأن و 
را  پژوهشگر  و  مقاله نويس  از طرف ديگر، يك نسل  نكنند،  منزلت حساب  
زمينه ها  اين  در  برويد  به اصحابشان می گفتند كه  ايشان  تربيت كردند؛  هم 
تحقيق  كنيد و مقاله بنويسيد و بعد خود، مقاالت ايشان را می خواندند و نقد 
می كردند و عمالً يك كارگاه پژوهشی و تحقيقي در فضای شاگردان خود 

پديد آورده بودند.

2-2-3 فدائيان اسلم
در كنار اين دو شخصّيت، گروه سومي كه در مقطع دوم نقش  داشتند، 
فدائيان اسالم بودند. فدائيان اسالم كه كار خود را همراه با ترور كسروی آغاز 

كردند، تبديل به يك جمعّيت شدند كه يكی از پايگاه های جذب نيروی آنها، 
حوزه ها و به خصوص حوزة علمّية قم بود.

عّده ای از طاّلب جوان و ُپرهيجان در آن سالهای خاّص- بعد از شهريور 
1320 تا كودتای 28 مرداد و تا زمان حيات مرحوم شهيد نّواب صفوی- در 
و  از طاّلب  نسلی  همان  اينها  اسالم  بودند.  فدائيان  و  نّواب  فكري  فضاي 
فضالی جوان بودند كه خيلي آن فضای سياست گريزی حوزه های علمّيه كه 
در زمان شيخ عبدالكريم حائری و بعد هم در زمان مرحوم بروجردی ايجاد 
شده بود را پذيرا نبودند و در فضای سياست گرايی نّواب و فدائيان اسالم قرار 
گرفتند. اين طاّلب ُپرشور و پرهيجان، مطالبه گر حضور بيشتر حوزه در صحنة 
آنها و  سياست بودند و شايد همين تقاضاهای ُپرشتابشان در جاهايی، بين 

مرحوم بروجردی فاصله هايی را ايجاد كرد.
سّيد  حسينی،  سّيدهاشم  گل سرخی،  محاّلتی،  شهيد  مثل  طاّلبی 
آيت اهلل خزعلی و دهها طلبة جوان و  و  عبدالحسين و سّيد محّمد واحدی  
فاضل، به نحوی در فضا و جذبة فكري شهيد نّواب و جريان فدائيان اسالم 

قرار گرفتند.
و چه  داشت  و چه دغدغه هايي  آمد  به وجود  اين جريان چگونه  اينكه 
كرد، نياز به زمان مبسوطی دارد و بايد در قالب كالن، بحث فدائيان اسالم 
را بررسي كرد؛ اّما به طور اجمال در بررسي جريان تحّول خواهي حوزه، اگر 
به برنامه های آنها در كتابشان كه دربارة حكومت اسالمی است نگاهي  كنيد، 
در بخشی از آن، نگاه  خود را دربارة روحانّيت و حوزه را بيان  كرده اند. آنها در 
آنجا به شّدت نسبت به مرجعّيت و حوزة غيرسياسی و مرجعّيتي كه در مسائل 

اجتماعی دخالت نمی كند و حضور ندارد، نّقادند.
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2-3 مقطع سوم
تا  بروجردی  آيت اهلل  رحلت  از  بعد  تحّول خواهي،  جريان  سوم  مقطع 
گروه  سه  در  را  دوره  اين  در  تحّول خواهي  جريان  است.  اسالمي  انقالب 

مي توان تعقيب كرد:

2-3-1 مرجعيّت انقلبى تحّول خواه
در  آن،  اصلي  محور  كه  است  تحّول خواه  انقالبی  مرجعّيت  اّول،  گروه 
خود امام خمينی)ره( متجلّي شد؛ البّته امام خمينی)ره( قبل از اين دوره نيز 
نگاه های تحّول خواهانه و اصالح گرايانه داشتند؛ ولي به خاطر همان نكاتی كه 
می دانيد و مي دانيم، در شرايط زعامت مرحوم بروجردی، حّداقّل آن نگاه ها را 
فضاي  در  ايشان  تحّول خواهانة  رويكردهای  و  نگرشها  و  نكردند  علنی 
حوزه، خيلي محسوس و ملموس نبود؛ ولي پس از ارتحال آيت اهلل بروجردی، 
مهمّ ترين رويكرد تحّول خواهانه اي كه در فضای حوزه نشان   داده شد و آثارش 
هم بعدها ظاهر گشت، رويكرد تحّول خواهانة مرجعّيت انقالبی امام)ره( بود.

مهمّ ترين نقش امام در اين دوره، سياسی كردن حوزه است و اين كار، 
كار كمی نبود. حوزة علمّية قم و به تبع آن حوزه های جهان تشّيع، در زمان 
مرجعّيت مرحوم آيت اهلل شيخ  عبدالكريم حائری و مرحوم آيت اهلل بروجردی، 
در  حائری  آيت اهلل  داشتند.  فاصله  سياست  از  و  بودند  سياست زدا  شّدت  به 
شرايط خاّصی قرار داشتند و برای ايشان، حفظ موجودّيت حوزه مهّم بود. از 
طرف ديگر، مرحوم بروجردی نيز به خاطر اينكه يك حوزة در هم ريخته را 
می خواستند مديرّيت كنند، ورودی به فضاهای سياسی نداشتند و خيلی هم 
اميدی نداشتند كه از ورود حوزه به فضاهای سياسی، چيزی گير حوزه بيايد.

سياسی،  حوزة  به يك  را  سياست زدا  به شّدت  حوزة  اين  امام)ره(،  ولي 
نزديك و ترغيب كرد كه اين كار، يكی از كارهای اصلی و اساسی امام)ره( 

در زمينة تحّول  حوزه بعد از رحلت مرحوم بروجردی تا سال 1357 بود. 
امور  در  دخالت  اينكه  به  فضال،  و  اساتيد  هم  و  مراجع  هم  قانع كردن 
سياسی در اّيام غيبت براي ما تكليف است و عالوه بر تكليف، امكان تاثير 
هم وجود دارد و اين طور نيست كه مقابلة ما با رژيم، مقابلة مشت و درفش 
باشد و اينكه می شود قدرت های سياسی هر چند به ظاهر مقتدر را از اريكة 
دورة  طول  در  امام  ولي  می آيد؛  ساده  ظاهر  به  گرچه  پايين  آورد،  سلطنت 
توانست در مسير تحّول گرايانة حوزه،  انقالب اسالمي  تا  قيام خود  15  سالة 

موّفق به اجرای آن شود.
در اين مقطع، دغدغة اصلی امام)ره( به وجود آمدن اين نگاه در حوزه 
شايد  و  نمی كنند  دنبال  را  ديگر  دغدغه های  ايشان  به همين خاطر،  است؛ 
يكی از ويژگی های خاّص امام اين بود كه هميشه يك هدف بزرگ انتخاب 
را می كردند و در قالب گزينش آن هدف  بزرگ، به سمت هدفهای كوچك 
زمينة  از 57 كه در  بعد  بر خالف سالهاي  ايشان  نمی كردند.  خيلی حركت 
اصالحات سازمان، تشكيالت و ساختار حوزه و روش ها، مانند نقش زمان و 
مكان در اجتهاد، وارد شدند، در قبل از 57، دغدغة محوری امام)ره( اين بود كه 

اگر حوزه، سياسی شود، زمينه های بعدی هم برای آن اتّفاق خواهد افتاد.
طباطبايی،  عاّلمه  مانند  قبلي،  تحّول گرای  جريانهای  برخالف  ايشان 
وارد  را  حوزه  فرهنگی  معبرهای  از  می خواستند  كه   ... و  مظّفر  مرحوم 
آن  و  شود  واقعّيت  با  درگير  حوزه  اگر  كه  بودند  معتقد  كنند،  تحّول گرايی 
شايد  مي شود.  تحّول  كشانده  به  خواه ناخواه  است،  سياست  عرصة  واقعّيت، 
به همين خاطر است كه ايشان با اينكه از كسانی بودند كه تا قبل از قيام 
در  و حّتی  تعقيب می كردند  در ذهن خود  را  مباحث اصالحات حوزه  خود، 
منشوری  و  داشتند  حضور  حوزه  اصالح  هيئت  در  بروجردی  آيت اهلل  زمان 
تهيه كرده بودند؛ ولي بعد از قيام و نهضت  خود، خيلی بحثهای اصالحات و 
تحّوالت حوزه را تعقيب نكردند و فقط بر همان نقطة كانونی تأكيد داشتند 
كه حوزه بايد سياسی شود و به مسائل عينی جامعة اسالمی توّجه  كند و با 

آنها درگير شود.
كه  بودند  حوزه  در  تحّول خواه  انقالبیِ  مرجعّيت  نماد  و  سمبل  ايشان، 
بحثهای  با  و درگيركردن حوزه  به سياسی كردن حوزه  را  توّجه خود  كانون 
داخلي ايران و مسائل سياسی جهان اسالم و جوامعي مثل فلسطين معطوف 

نمودند.

2-3-2 مرجعيّت محافظه كار
آيت اهلل  مانند  محافظه كار،  مرجعّيت  جريان  يك  جريان،  اين  كنار  در 
شريعتمداری است. ايشان هم، يك مرجع تحّول خواه بودند و تغييرات، نگاه ها 
و رويكردهای خاّصي در زمان خود داشتند؛ البّته ايشان هم از ناحية جريانهای 
مثالً  بودند؛  همراه  انتقاداتی  و  ظن ّها  سوء  با  حوزه،  انقالبی  هم  و  سّنتی 
تبريز، مثل مرحوم  تبريز رفت؛ علمای سّنتی  به  در سال 1325  وقتی شاه 
شهيدی)صاحب حاشيه بر مكاسب( و ...، به ديدن شاه نرفتند؛ ولی آيت اهلل 
شريعتمداری به ديدن شاه رفت! و همين موضوع، به اختالفاتی در آن منطقه 

دامن زد كه ادامه هم يافت.
به  مّتهم  امام،  طرفدار  جريان  و  انقالبّيون  ناحية  از  اينكه  با  ايشان 
محافظه كاری در مسير نهضت روحانّيت، و در مواردی هم مّتهم به سازشكاری 
بود؛ ولي اقداماتي را در راستاي تحّول حوزه انجام  داد؛ مثالً راه اندازي يك 
برخی  و  مي كردند  دنبال  را  كشور  خارج  به  نگاه  با  تبليغ  تخّصصی  جريان 
اساتيد در رشته های جديد، مانند اقتصاد و روان شناسي را از تهران آورده بودند 
تغيير مواّد درسی داشتند  نيز در  به طاّلب آموزش می دادند و تالشهايي  و 
و نشرّياتی چون مكتب اسالم، نسل نو، پيام شادی را منتشر می ساخت كه 
عّده ای از اساتيد و فضالی حوزه در آن قلم می زدند. اين اقدامات هم يك 
موج ديگر تحّول خواهی در حوزه است و اگـر بخواهيم تاريخچة تحّول را 

نگاه  كنيم، بخشی از اين جريان به اين حركتها برمی گردد.

2-3-3 اساتيد و فضلى جوان حوزه
گروه سوم تاثيرگذار در اين مقطع، اساتيد و فضالی جوان حوزه بودند كه 

در قالبهای مختلف، جريان تحّول و اصالحات حوزه را تعقيب  كردند:
يكی از اين اقدامات، تاسيس مدارس آموزشی حوزوی جديد بود كه نمونة 
بارز آن در مدرسة حّقانی اتّفاق افتاد. همان طور كه می دانيد مدرسة حّقانی، 
توّسط شهيد بهشتی و قّدوسی و عّدة ديگری با حمايت مراجع راه اندازی شد 
كه اين مدرسه غير از تأثيرات سياسی، در زمينة آموزشی با يك نظم خاّصی 
اداره و مديرّيت می شد. بعضی از متون درسی آن، متوني تأسيسی و بعضی 
هم، متون جايگزيني بود؛ مثالً به جای كتاب رسائل، الرسائل اجلديدة را 
مرحوم مشكينی و بدایة احلكمة را عاّلمه طباطبايی براي آنجا نوشتند. غير 
از دروس عمومي حوزوي، مواّد درسی جديدي نيز در اين مجموعه راه  يافت 
مقطعی  در  فارسی،  ادبّيات  در  مثالً  نبود؛  معمول  عمومی  حوزه های  در  كه 
را استاد حسن زاده آملی درس می دادند و همين طور دروس  گلستان سعدی 

اقتصاد، روان شناسی و زبان انگليسی نيز در آنجا تدريس مي شد. 

پس  تحّوالت  برای  مبدأيی  كه  شد  انجام  دوره  اين  در  كه  دومی  كار 
در  خواهران  علمّية  مدارس  بود.  خواهران  مدارس  تاسيس  شد،  انقالب  از 
حوزه های شيعه سابقه نداشت و خانم هايی كه تحصيل می كردند، معموالً در 
محفلهای شخصی تربيت می شدند؛ نه در حوزه های كالسيك و رسمي، و به 
شكل دروس خصوصی باال می آمدند؛ ولي شهيد قّدوسی در مكتب توحيد، 
حوزة خواهران را راه انداختند كه آن تالشها، تبديل به حوزة علمّية خواهران 
كنار  در  خواهران  علمّية  حوزة  و  الزهراء  جامعة  به  انقالب،  از  بعد  و  شد 

حوزه های علمّيه برادران تبديل گشت.
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كار سوم هم، نشرّيات و رسانه های مكتوب بود كه برخی از فضال خود 
به راه اندازی آن پرداختند؛ نمونة بارزش، نشرية مكتب تشّيع بود كه آقايان 
هاشمی رفسنجانی، شهيد باهنر و عّده ای ديگر راه اندازی كردند و چند سال 
انتقام بود كه بيشتر روية سياسی داشت؛  ادامه  داشت. نشرّية ديگر، نشرّية 
باعث ورود طاّلب در حيطه های روزنامه نگاری و مجلّه نگاری شد كه  ولي 
آقای مصباح يزدي آن را راه اندازی كرد و در آن نقش اساسی داشت. نشرّية 
ديگر، نشرّية بعثت بود. در مجوع، اين نشرّيات، فضای تحو ّل گرايانه اي را در 
حضور رسانه های جديد به حوزه عهده دار شدند كه عّده ای از فضال و طاّلب 

جوان آن را ساماندهی كردند.
 

كار چهارم، تاسيس و پايه ريزي مراكز علمی جديد بود كه در آن مقطع، 
به  نگاه  با  جديد،  علمی  مراكز  اين  پايه ريزی  شد.  فضال  از  برخی  توّسط 
نيازهاي جديد، به حركتهای پژوهشی و علمی خارج از روال مرسوم حوزه كه 
بيشتر در فقه و اصول متمركز بود، روي  آوردند و بعد از انقالب، تعداد آنها 
بيشتر شد؛ ولي تا قبل از انقالب، چند مركز محدود بيشتر نبودند كه يكی از 
آنها، موّسسة در راه حّق بود كه توّسط آقايان استادی، خّرازی، مرحوم حّقاني 
و ... راه اندازي شد. درست است كه اين جريان با نگاه از داخل حوزه برای 
بيرون حوزه شكل  گرفت؛ ولي آثار حاشيه اي نيز براي داخل حوزه داشت؛ مثالً 
منشورات رايگانی را عليه مسيحّيت در دفاع از عقايد و مبانی دينی اسالم و 

تشّيع پخش می كردند.

بايد عرض كنم كه هر چه جريان  اين مقطع  در  پاياني  نكتة  به عنوان 
و  فضال  نقش  می بينيم  مي كنيم،  تحليل  جلوتر  سمت  به  را  تحّول خواهي 
فضالی  حضور  می آييم،  جلوتر  به  قدر  هر  و  می شود  بارزتر  جوان  طاّلب 
مطّهری،  شهيد  امثال  سوم،  مقطع  در  مي گردد.  مشهودتری  حضور  جوان، 
عنوان  به   ،... و  مصباح  جوادی آملی،  آقايان  قّدوسی،  شهيد  بهشتی،  شهيد 
فضالی جوان، نقش قابل توّجهی در حركتهاي اصالحي حوزه در دهة چهل 
و پنجاه حّداقّل در فضای قم داشتند؛ چون ميانگين سّنی آنها در آن زمان، 
حدود 40 -50 سال بود؛ در حالی كه در مقطع دوم، حّتی مثل امام)ره( هم 
كه خيلی فاصلة سّنی با آيت اهلل بروجردی نداشت، نتوانست نقشي جّدی در 

فضای اصالحی حوزه داشته باشد.
او  به  اصلی  نقش  كه  بود  مقتدر  اين قدر  حوزه،  زعامت  نهاد  مرجعّيت، 
بزرگ تري  قدمهای  بود،  تحّول گرايانه تر  مرجعّيت  قدر  هر  و  مي  شد  واگذار 
بود؛ به همين  بار تحّول خواهی حوزه، به دوش مرجعّيت  برداشته مي شد و 
دليل، مراجعی كه خود تحّول گرا بودند و يا حاشية تحّول خواهانه اي داشتند، 
اين حركت را پيش می بردند؛ ولي آنهايی كه يا به اقتضائات زمان يا اصالً 

خودشان سّنتی بودند، در فضای سّنتی حركت می كردند.
تغييراتی كه ساختار حوزه پيدا كرده ، باعث شد كه به مرور اين نقش از 
رأس بازتر  شود و اليه های ميانی نيز، نقشهای بيشتری در مسير تحّول خواهی 

پيدا  كنند.

2-4 مقطع چهارم
جريان تحّول در سه دهة اخير، به اندازة تاريخ سه مقطع گذشته، نكات 
و مسائل قابل طرح دارد. به نظر می رسد كه در ساحتهای گوناگون، مبانی و 
ارزشهای تحّول، راهبردها، ساختارها، برنامه های كالن و ُخرد سه دهة گذشته، 
ديدگاه ها و اتّفاقاتی بس مهّم رخ  داده اند؛ گرچه ممكن است تحّول خواهان 
از شتاب  بوده و هم چنين سّنت گرايان  ناراضی  از سهم و مجموع تحّوالت 
تحّوالت دينی بيمناک باشند؛ اّما در مجموع، رخدادهای اتّفاق افتاده، چندان 
گسترده و عميق است كه به صراحت می توان گفت كه گونه ای دگرديسی در 

حوزه های دينی ايرانی رخ  داده  است.

از آنجا كه حّتی اجمال اين تبيين، به فرصتی مستقّل نيازمند است، لذا 
اين موضوع را بايد در فرصتی ديگر بررسی نمود.

چند نکتة پايانى
نكتة اّول اين است كه اين جريانات 150 سال تاريخ تحّول حوزه، همه 
دارد و اصالحات  تاريخ درس آموزي  اين جريان،  اين است كه  نشان دهندة 
حوزه، فراز و نشيبهای مختلفی در هر مقوله اي داشته است و اين طور نيست 

كه انديشة اصالح در هر موضوعی، مسئلة نو پديدي باشد.
به نظر می آيد يكي از مهمّ ترين كارهايي كه در جريان تحّول گرايی حوزه 
بايستي انجام شود، تهية بانك اسناد و منابع تحّول  حوزه است؛ اينكه ما در 
اين 150 سال، دربارة مسائل حوزه چگونه انديشيده ايم و در اسنادِ چه مستقّل 

و چه جسته و گريخته، چه حرفها و نكاتي در زمينة تحّول حوزه آمده است؟
جريان  كه  است  اين  اشاره كردم،  نيز  بحث  مقّدمة  در  كه  دوم  نكتة 
تحّول گرايانه در حوزه، جرياني ُپرسابقه است و برخالف اينكه برخی تصّور 
می كنند اين حركت، يك حركت سياسی است تا نيازهای انقالب و حكومت 
اين جريان، اصالً يك  تاريخ كامالً نشان می دهد كه  برساند،  به سامان  را 
جريان سياسی نيست و بلكه يك جريان درون زای حوزه است و 150 سال، 
اين بحث در حوزه صيقل  خورده است و شخصّيتها و بزرگانی در خود داشته 
كه به سادگی نمی شود آنها را از حوزه حذف  كرد؛ مگر مي توان گفت عاّلمه 
حوزوي  مظّفرها،  مرحوم  و  بالغی ها  مرحوم  صدرها،  شهيد  طباطبايي ها، 

نيستند؟!
بنابراين جريان سّنت گرا نبايد جريان تحّول گرا را مّتهم به سياسی بودن و 
سياسی كاركردن كند و بايد اين جريان را به ديد يك جريان ُپرسابقة داخلي 

حوزه بشناسند.
نكتة سوم اين است كه جريان تحّول گرا نيز بايد به اين 150 سال توّجه  
 كند و اين مسئله را ِصرفاً معطوف به ارادة قدرت و سياست پيش نبرد؛ بلكه 
معطوف به تاريخ حوزه گام بردارد و نگاهي از بطن به سطح داشته باشد؛ نه 

از بيرون به داخل حوزه.
گاهی حّس می شود كه در مواردی جريان تحّول گرايی به اعتبار اينكه 
خود را مستظهر به ارادة سياسی می داند، خيلی نمی خواهد اين جريان را در 
مسير  يك  جريان،  اين  كه  حالی  در  كند؛  تعقيب  درون حوزوي  مسير  يك 
درون حوزه ای داشته و دارد و جريان تحّول گرايی بايد خود را در يك مسير 
درون حوزوي پيش ببرد تا بتواند به برآيند مناسبي برای آنچه كه حوزه بايد 

باشد برسد.
نكتة چهارم اين است كه اگر آن بانك اسناد و منابع تحّول حوزه شكل 
بگيرد يا حّتی مرور سريعي به تاريخ 150 ساله در پژوهش نامه ها، پايان نامه ها 
و ... انجام شود و موضوعات و مسائل و پاسخهای داده شده به آنها در زمينة 
تحّول حوزه استقراء شود، خواهيم ديد كه بعضي موضوعات بارها در فضاي 
حوزه مطرح شده و پاسخهاي متعّدد و متنّوعي به آنها داده شده و بعضي از 
موضوعات امروزي ما، موضوعات نوظهور و بي سابقه نيستند؛ مثالً اينكه آيا 
روحانّيت وارد احزاب سياسی شود يا نه؟ مناسبات روحانّيات با احزاب سياسی 

چگونه بايد باشد؟ و ... .
موضوعاتی  تا  گرفته  حوزه  اجتماعی  و  سياسی  موضوعات  نوع  اين  از 
بارها در فضای حوزه، مطرح شده و   ،... مثل مواّد درسی، نظام آموزشی و 
پاسخهای متفاوت و مكّملي به آنها داده شده و تجميع اين مطالب، می تواند 
نوعی از غنی سازی مباحث تحّوالت حوزه را با خود به همراه داشته باشد و 
مباحث نظری را در قلمرو تحّول حوزه از دوباره  گوئی ها و تكرار مكّررات باز 

دارد و مجال تكميل و تكامل را در هر مسئله فراهم سازد.
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طريقيّت و موضوعيّت 
طّلب جوان در امر تحّول
علي مهديان*

اجزايی است، يك  ابعادی است و  مثابة يك كّل، كه دارای  به  »حوزه 
موجود زنده است؛ يعنی رشد دارد، نُكس دارد، تحّرک و نشاط دارد، جمود و 

ركود دارد، حيات دارد، ممات دارد، يك موجود زنده است.«1
اين جمالت ممكن است براي يك جوان حوزوي اين پرسش را ايجاد 
كند كه من چه بُعد و چه جزئي از اين موجود زنده را تشكيل مي دهم؟ جايگاه 
و جغرافياي من در نقشة جامع حوزه كجاست؟ چه صفتها و ويژگي هاي حوزه 
را من تقويت مي كنم و باالخره براي رشد اين موجود زنده، چگونه بايد نقش 

خود را ايفا كنم؟
ويژگي هايي كه طاّلب جوان حوزه دارند، ويژگي هاي جوانان يك نهاد 
سرمايه هاي  عنوان  به  را  جوانان  جامعه اي،  هر  در  است.  حّساس  اجتماعي 
است  قرار  كه  هستند  نسلي  همان  اينها  كه  چرا  مي كنند؛  تلّقي  آن  اصلي 

حركت آن جامعه در آينده به دست آنها راهبري شود.
بحثهاي  همة   در  توّجه  كنيد!  »آينده«  و  »سرمايه«  واژة  كليد  دو  به 
به گوش مي خورد؛ طبيعي هم هست؛  زياد  واژه  اين دو  به جوانان،  مربوط 
عالوه بر اين، مي توان به لحاظ زمانِ حال نيز جوانان را مظهر »انگيزش« و 
»نشاطِ« اجتماعي به حساب آورد؛ جوان، ُپر از انگيزه است؛ اوست كه هواي 
مطلوبّيت ها را بيش از هر كس ديگر در سر دارد. به تعبير رهبر انقالب، او 
»آرمان گرا« است. از كنار اين ويژگي نمي توان به سادگي گذشت. انگيزش 
و نشاط در واقع پيوند عميقي با مسئلة »اميد« دارد و اينها همان ويژگي هاي 

موتور اصلي حركت و رشد در هر موجود زنده اي است.
جوان مرزشكن است؛ اوست كه بيش از هر كس ديگري اهل »خاّلقّيت« 
است و خاّلقّيت، يعني خطّ شكني در حيطة انديشه؛ يعني جلوبردن يك جامعه 

در حيطة نظر.
مثالً  دارد؛  كم  يا  و  ندارد  هم  را  ويژگي هايي  جوان  يك  قطعاً  البّته 
باتجربه هاست؛  و  دنيا ديده ها  در  بيشتر  دّقت،  و  تجربه  مصلحت انديشي، 

همچنين دانش و آگاهيِ بيشتر در اساتيد و بزرگان وجود دارد.
مي تواند  جامعه اي  هر  در  را  آنها  نقش  جوانان،  ويژگي هاي  مجموعة 
مشكل  چطور؟  خاّص  طور  به  علمّيه  حوزة  در  نقش  اين  اّما  نمايد؛  ترسيم 

اصلي براي تحّول در حوزه چيست؟
ايشان،  عقيدة  به  باشد؛  راهگشا  مي تواند  انقالب  رهبر  بيانات  بررسي 
مشكل اصلي حوزه، مسئلة مديرّيت در حوزه است؛ اّما نه به عنوان يك سري 

روشها، بلكه به مثابة يك مسئلة اعتقادي و فرهنگي!
در سال  علمّيه  اساتيد حوزة  و  در جمع فضال  ايشان  كه  نكاتي  به  اگر 
1386 بيان نمودند دّقت كنيم، به خوبي مي توانيم به چنين تلّقي دست پيدا 

كنيم. بعضي از نكاتي كه ايشان بيان فرمودند به اين شرح است:
* در زمينة تربيت نيروي انساني كار زيادي انجام نشده است.

نهادينه  بزرگان حوزه،  و  مراجع  مديران،  در ذهن  آينده نگري  * مسئلة 
نشده است.

* بسياري از مديران، صاحب نظران و فضالي حوزه، از تحّول مي گريزند.

* نهاد مديرّيت، ناقص است.
* مديران فرصت كافي نمي گذارند و متفّرق اند.

* سياست گذاري و برنامه ريزي روشني بر آيندة حوزه وجود ندارد.
* برنامه ها، ناهمخوان اند.

* سطوح مختلف برنامه ها، غيرمنعطف است.
* در حوزه يك مركزّيت منسجم، مدير، متفّكر، مسلّط بر امور و مورد 

اعتماد همه وجود ندارد كه خارج حوزه بتواند با او تعامل  كند.
* بحث از آزادانديشي و از بين بردن فضاي تكفير، بايد مّد نظر بزرگان 

و مديران باشد.
* بسياري از پيشنهادهاي رهبري به مسئولين، مراجع و فضال، تاكنون 

تحّقق پيدا نكرده يا نيمه كاره است.
اگر به اين پارامترها دّقت كنيم خواهيم يافت كه بسياري از اين مشكالت، 
مسائلي روشي يا صرفاً مربوط به عملكردهاي مديران نيست؛ بلكه ناشي از 

ريشه هاي فرهنگي و نظام ارزشي مسلّط بر حوزه است.
نظام  با  آن  هماهنگ كردن  و  ارزشي  و  فرهنگي  نظام  اين  تغيير  براي 

ارزشي كه امام و انقالب ترسيم مي نمايند، چه بايد كرد؟
اتّفاق  بايد از طريق »تربيت«  هر تغييري در فضاي فرهنگي و ارزشي 
و  فرهنگي  نظام  تغيير  براي  مهّمترين روش  نيروهاي جوان،  تربيت  بيفتد؛ 
اين رو، طاّلب جوان، موضوع و محور اصلي تحّول  از  ارزشي حوزه است؛ 

در حوزه هستند.
البّته همين طاّلب در تغيير وضعّيت تعليم و تربيت حوزه، نقش بسزايي 
دارند. اگر به بيانات رهبر انقالب در جلسة مذكور دّقت  كنيم درخواهيم يافت 
كه روشن ترين و ُپراميدترين نقطة حوزه در نظر ايشان، طاّلب جوان و به 

تعبير خودشان، »نسل بالنده« حوزه است.
اّما بايد يك مسئله را يادآور شد و آن، فرآيند »تربيت« است؛ اين امر، 
در  تربيت شونده، هر دو  تربيت كننده و هم  فرايند دو طرفه است؛ هم  يك 
فرايند تربيت، فّعال و اثرگذارند و كسي نمي تواند نقش طاّلب را در تربيت 
خودشان منكر شود. بيش از هر كس، اين خود طاّلب جوان هستند كه بايد 
به فكر تربيت و رشد خود متناسب با نظام ارزشي اسالم و انقالب باشند و 
اين شايد مهمّ ترين نقشي باشد كه مي توانند در تحّول حوزه ايفا كنند. اينكه 

اين نظام ارزشي چيست و عناصر و نظام اولوّيتهاي آن چه مي باشد؟
اين مسائل، نياز به كار جّدي و دقيق دارد و بايد جزء دغدغه هاي اصلي 
يك طلبة جوان باشد. جوابهاي بسيط و ساده، نمي تواند به حّل مسئله كمك 
از  مجموعه اي  به  و  دست زد  گروهي  علمِي  جّدي  كار  يك  به  بايد  كند. 

مشاوره ها و مطالعات اقدام نمود.
در نهايت، بايد گفت مسئلة تحّول حوزه، متناسب با نظام ارزشي انقالب 
مهّم، همواره  امر  اين  باشد.  نسل جوان حوزه  اساسي  بايد مسئلة  اسالمي، 

بايستي مّد نظر حوزويان جوان ما باشد:
» مسئلة اصلح حوزه، چيزي نيست كه در اين زمان مطرح شده باشد؛ 
ريشة اين قضايا در نجف و زمان مرحوم آقا سيّدابوالحسن اصفهاني است 
... چرا تفّکر و انديشهاي كه بيش از نيم قرن در حوزه هاي علميّه سابق 
دارد، جامة تحّقق نپوشيده است؟! يکي از كارهاي مجمع نمايندگان طّلب، 

تحقيق در اين مسئله باشد.«2

ــــــــــــــــــ
پي نوشت ها:

* طلبة سطح دو و برگزيدة اّولين دورة جشنوارة عاّلمه حلّي)ره(
1. مقام معّظم رهبري آذر 1386

2. سخنراني در ديدار با مجمع نمايندگان طاّلب قم 1368/9/7
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يکي از آفتهاي طلب، 
به انتظار ديگران نشستن است

محّمدتقي هادي  زاده، متولّد 1341، ورود به حوزه 1360.
اساتيد درس خارج فقه و اصول ايشان، حضرات آيات ميرزا جوادآقا تبريزي، شبيري زنجاني، مؤمن و سّيدمحّمد روحاني بوده اند.

عضوّيت در گروه هاي برنامه ريزي علمي حوزه، از جمله گروه برنامه ريزي علمي فقه و اصول حوزة خواهران، انجام تحقيقاتي در زمينة فقه، اصول، تفسير، 
مباحث اخالقي و برنامه ريزي، و تدريس اصول، از جمله فّعالّيت هاي ايشان است.

ايشان از شاگردان نزديك مرحوم استاد علي صفائي حائري به شمار مي روند.

مسئوليّت  هاي 
حـوزه در قبال 

طّلب جوان 
در گفت و گو با حّجت االسلم و 
المسلمين محّمدتقي هادي زاده
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خشت اّول: قبل از شروع بحث اصلي، بفرماييد كه چه مسائلي 
حوزه هاي علميّة شيعه را در اين برهه از زمان، با مسئلة تحّول و 

ضرورت آن مواجه كرده است؟
ما اّوالً با شرايطي روبه رويم كه با شرايط گذشته، تفاوتهاي بسياري  دارد؛ 
ثانّياً با مسائلي مواجه ايم كه با مسائل گذشته متفاوت است؛ علّت اصلي  و 
روآوردن به تحّول، همين تحّول در شرايط و تحّول در مسائل پيش روي 

ماست.
تحّول  فنّ آوري،  و  علم  امروزه،  كه  معناست  اين  به  شرايط،  در  تحّول 
چشم گيري پيدا كرده و ارتباطات گسترده و سريعي را در جوامع بشري به 
چنين  در  جوامع  است.  نزديك  بسيار  پيوستگي  آن،  نتيجة  كه  آورده  دنبال 
فضايي، تحّوالت و دگرگوني ها، مثل گذشته بطيء و ُكـند نيست و با سرعت 

و شتاب زيادي اتّفاق مي افتد.
علّت دوم روآوردن به تحّول، مسائل جديد است. روز به روز مكتبها و 
انديشه هاي جديدي مطرح مي شوند كه هر كدام مسائل جديدي را مطرح 
به  پاسخگويي  عهده دار  ما،  كالمي  مباحث  عمدتاً  گذشته،  در  مي كنند. 
موضوعات خاّصي بودند كه غالباً شبهه هايي تاريخي و كهن بودند كه در هر 
روزگاري، در شكل و شمايل جديدي مطرح مي شدند؛ اّما در شرايط فعلي، ما 
با مكاتب بشري نويي مواجه ايم كه در گوشه و كنار عالَم مطرح مي شوند و 

مسائل نويي را به دنبال خود دارند.

معرفت و انگيزة بعضي افراد كه به سمت حوزه مي آيند، 
معرفت و انگيزه اي نيست كه بتواند بار سنگين مسئوليّت 

و رسالتِ اين تلش فکري را به دوش بکشد.

شدن  مطرح  از  برخاسته  كه  مواجه  ايم  نيز  مسائلي  با  اين،  بر  عالوه 
در  كه  ما  فقه  مي شود،  مطرح   ديني  حكومت  وقتي  ديني  است؛  حكومت 
گذشته تنها به مسائل فردي مي پرداخت و به مسائل اجتماعي توّجه كمتري 
دا شت، ناچار بايستي به مسائل اجتماعي بپردازد و مسائل مهّمي كه سابقة 
بحث از آنها، نزديك به صفر است را پاسخگو باشد. امروز با تحّقق حكومت 
ديني، ما نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام قضايي و ... مي خواهيم و اين 
مسائل باعث مي شود كه ما به اين نكته پي ببريم كه حوزه، گرچه در گذشته 
پاسخگو بوده، ولي امروز با اين سازوكار نمي تواند پاسخ گو باشد و ناچار بايد 

به تحّول  انديشيد.
بخش ديگري از مسائل، برخاسته از نگاه هاي تازه به دين است؛ اگر در 
گذشته، فقط بحث از تمايز و تفاوت دينها و مسائل درون ديني مطرح بود، 
اتّفاق  افتاده،  غرب  گذشتة  تاريخ  در  كه  آنچه  از  متأثّر  ما،  جامعة  در  امروز 
نگاه هاي ديگري به دين مي شود و از زاوية ديگري، خود دين مورد كنكاش 
و از سوي برخي جريانها، مورد هجوم قرار مي گيرد؛  امروز، مسئلة زبان دين، 
همه  كه  مطرح  مي كنند  را  مسائل  اين گونه  و  نبوي  تجربة  و  قرآن  زبان 
برخاسته از يك نوع نگاه هاي تازه به دين است كه در غرب مطرح شده و 

روشن فكران، آنها را به عرصة دين و فرهنگ كشور ما كشانده اند.
اين دو عامل، باعث تحّول در نيازها مي شوند. با تغيير شرايط و مسائل، 
نيازهايي كه بايد حوزه پاسخگو باشد هم تغيير مي كند؛ نيازهاي پژوهشي، 
و  شده  مطرح  حوزه  براي  كه  اجرايي  نيازهاي  حّتي  و  فرهنگي  آموزشي، 
ُپست هايي كه بايد امروز متولّي آن، دانش آموختگان حوزه باشند، با نيازهاي 

گذشته فرق مي كند.

خشت اّول: به نظر شما ، نظام تعليم و تربيت كنوني حوزه تا 
چه حّد در جهت برآوردن اين نيازها شکل گرفته است؟

اگر وضعّيت فعلي حوزه براي تربيت طاّلب مطلوب را جهت پاسخگويي 

موجود  وضعّيت  در  زيادي  نارسايي هاي  بررسي  كنيم،  جديد  نيازهاي  به 
مي بينيم و همين مسئله ما را به ضرورت تحّول در حوزه مي رساند.

و  گزينش  مانند  اموري  حّتي  موجود،  شرايط  وضعّيت  در  نارسايي  اين 
هدايت فكري طاّلب را هم شامل مي شود؛ اگر در گذشته، احتياج نبود كه 
انگيزة متقاضيان ورود به حوزه، دقيقاً مورد بررسي قرار بگيرد و كارِ معرفتي 
و فكري زيادي در ابتدا با آنها انجام شود؛ ولي امروزه اين طور نيست؛ امروز، 
انگيزه هايي كه افراد را به سمت حوزه مي آورد، متفاوت و متنّوع است و در 
و  به سمت حوزه مي آيند، معرفت  افراد كه  انگيزة بعضي  و  نتيجه، معرفت 
انگيزه اي نيست كه بتواند بار سنگين مسئولّيت و رسالتِ اين تالش فكري را 
به دوش بكشد؛ از اين رو، امروز مانند گذشته نمي شود در همان مرحلة اّول، 
طاّلب را به كالسهاي ادبّيات، منطق، فقه و اصول فرستاد و مطمئن بود كه 
اينها هيچ مسئله اي ندارند. بايد از همان ابتدا، نه به قصد مردود كردن آنها 
انگيزه ها،  ارتقاء  نامناسب آمده اند، بلكه به قصد هدايت و  انگيزه هاي  با  كه 

بايد با آنها كار شود.

در  بتواند  كه  نيست  آموزشي  حوزه،  امروز  آموزش 
حّداقّل زمان، توانايي ها، مهارتها و آگاهي هاي الزم را 

براي يک طلبه فراهم  كند.

رساندن  براي  مناسب  فرصتهاي  فراهم  آوردن  جهت  از  نيز،  ما  آموزش 
حوزه،  امروز  آموزش  ندارد.  مناسبي  وضعّيت  مطلوب،  وضعّيت  به  طلبه 
آموزشي نيست كه بتواند در حّداقّل زمان، توانايي ها، مهارتها و آگاهي هاي 
الزم را براي يك طلبه فراهم  كند. امروز اگر طلبه خيلي كوشا هم باشد و 
درسهاي حوزه را هم خوب بخواند، اگر خودش كار مطالعاتي و جنبي انجام 
 ندهد و انگيزه هايش او را به سمت ديگري نبرد، آنچه كه در حوزه مي خواند، 
نشان  اين  ندارد!  تناسبي  انتظار مي رود، چندان  او  از  جامعه  در  كه  آنچه  با 
مي دهد كه آموزش و برنامه هاي ديگر ما، با شرايط فعلي هماهنگ نيست و 

طلبه را به سطح مطلوبي از آگاهي و مهارت نمي رساند.
در مسئلة هدايت و تقويت و ايجاد فرصت براي سير اخالقي طاّلب هم، 
اين مشكل را داريم؛ يعني اآلن گرچه بر وضعّيت دروس و آموزشهاي علمي 
ما از حيث استاد و برنامه و ...، نظارتي هست، ولي بر سير تربيتي و اخالقي 
طاّلب، چندان نظارتي نيست و نه تنها نظارت نيست، بلكه اصالً  يك روند 
از  قرار دهد كه  در مسيري  را  بتواند طلبه  كه  ندارد  آموزشي خاّصي وجود 
جهت اخالقي، سير مناسبي كند. متأّسفانه ما عمدتاً در مباحث اخالقي، به 

يك سري مواعظ اكتفا كرده ايم.
با توّجه به نكاتي كه عرض شد، قلمرو تحّول و محدوده و گستره اي كه 
تحّول بايد در آن اتّفاق  بيفتد، روشن مي شود؛ يعني آموزش، پژوهش، ارشاد 
و تربيت طاّلب و مديرّيت سازمان حوزه، همه بايد متحّول شود. اگر اين طور 
به تحّول نگاه  كرديم، نمي توانيم فقط سازمان مديرّيت حوزه يا فقط بخشي 
مانند كتابها يا روشهاي آموزشي را متحّول كنيم؛ بلكه مجموعة آنچه كه به 
حوزه منسوب است، از سازمان مديرّيت حوزه تا آموزش و پژوهش وتربيت و 

تبليغ، نياز به تغيير و تحّول اساسي دارد.

تاريخ حوزه،  از  برهه  اين  اّول: طّلبي كه مي توانند در  خشت 
نقش خود را به خوبي ايفا نمايند، چه شاخصه هايي دارند؟

كسي كه طلبگي را بر اساس يك نگاه ساده و با ديدن بزرگان و اشخاص 
دست پروردة حوزه انتخاب  كند و به سمت حوزه بياييد، نمي تواند بارِ رسالت 
حوزه را به دوش بگيرد. طلبه اي هم كه بر اساس نبودن امكان تحصيل در 
جاي ديگر، به حوزه آمده، نمي تواند باري را بردارد. اين نگاه باعث مي شود 
كه ما در روي آوري طلبه ها به سمت حوزه، دّقت بيشتري كنيم و آنچه كه 
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در  به سطح مطلوب  را  به حوزه مي آيند  افرادي كه  ترسيم  كرده و سعي كنيم  را  مطلوب است 
شناخت و انگيزه برسانيم.

بر سير تربيتي و اخلقي طّلب، چندان نظارتي نيست و نه تنها نظارت 
ما  متأّسفانه  ندارد.  وجود  خاّصي  آموزشي  روند  اصلً  يک  بلکه  نيست، 

عمدتاً در مباحث اخلقي، به يک سري مواعظ اكتفا كرده ايم.

مطلوب اين است كه طلبه با توّجه به شناخت جامع از خود و وضعّيت جامعه و تمام فرصت هاي 
تحصيلي ديگر، بر اساس يك معيار مناسب، طلبگي را انتخاب  كند. طلبه اي كه فرصتهاي ديگر 
را نديده و چشم بسته سراغ حوزه آمده، فردا كه بيدار مي شود و فرصتهايي كه داشته را مي فهمد، 
ضربه مي خورد و همين داستاني مي شود كه در بخش زيادي از طاّلب نوجوان و جوان، بعد از 
سه يا چهار سال با اشتياق درس خواندنِ مي بينيم؛ آرام آرام كه به سّن باالتر مي رسند و مي بينند 
به چه جاهايي مي توانستند بروند كه نرفته اند، دچار يك نوع افسردگي، نگراني و گاهي احساس 

بي فايدگي مي شوند.
بنابراين، در مرحلة اّول، بايد با شناخت و معرفت نسبت به خود، نسبت به شرايط جامعه و 
نسبت به تمام فرصت هايي كه براي او هست، و بر اساس معياري درست، طلبگي را انتخاب  كند. 
اگر اين را طلبه اي كه وارد حوزه مي شود نداشته باشد، ما بايد براي او فراهم  كنيم؛ يعني فرصتي 
را براي او ايجاد كنيم كه او با اين مسائل مواجه شود و بعد به انتخاب برسد؛ او را راهنمايي كنيم 

و گفت وگوهايي با او داشته باشيم كه خودش به معيار انتخاب  برسد.
مسئلة بعدي اين است كه طلبه اي كه به حوزه مي آيد، بايد مشكالت، آفات  و آسيب هاي راه 
را بداند. طلبه اي كه با چشم  بسته مي آيد و فكر مي كند همه چيز رو به  راه است، بعد از مشغول 
 شدن به تحصيل، آرام   آرام متوّجه مي شود كه كجاست، و بعد مي بيند كه استاد مشكل دارد، كتاب 
مشكل دارد، مباحث مشكل دارد، نظام آموزشي و نظام اداري مشكل دارد، جايگاه طلبه در جامعه 
مشكل دارد و تازه وقتي در جامعه به عنوان طلبه شناخته شد، مشكالتش شروع مي شود. بايد از 

ابتدا، با مشكالت، آفات و آسيب ها آشنا شود.

كسي كه طلبگي را بر اساس يک نگاه ساده و با ديدن بزرگان و اشخاص 
باِر  نمي تواند  بياييد،  به سمت حوزه  و  كند  انتخاب   دست پروردة حوزه 

رسالت حوزه را به دوش بگيرد.

كه  طلبه اي  براي  بايد  طلبگي،  انتخاب  در  و  اّول  مرحلة  در  كه  است  مهّمي  نكتة  دو  اين 
مي خواهد در اين گذار- يعني در عبور از وضعّيت فعلي به وضعّيت مطلوب- موّفق باشد، اتّفاق 

بيفتد.
دورة  در  كرد،  انتخاب   درست  هم  را  مسير  طلبه  اگر  است؛  تحصيلي  دورة  مرحله،  دومين 
تحصيلي، بايد هدفمند باشد؛ نبايد همه چيز را به حوزه واگذار كند كه مثالً 10 پايه تعريف  كرده اند 
و فقط اين درسها را بخواند. در غالب موارد، مي بينيد كه طلبه ها حّتي تصّور درستي هم از همين 

درسها و پايه ها ندارند و آرام آرام به هر پايه اي كه مي رسند، مي فهمند كه آن پايه چيست؟
اين هدف مندي، بر اساس آن معرفت و معياري كه گفتم، بايد براي طلبه روشن شود. اگر به 
اين هدف برسد كه كار طلبه و رسالت دانش آموختة حوزه، تربيت و ارشاد مردم است، مي تواند 
به گام دوم برسد و براي خود برنامه ريزي كند؛ پس اّولين گامي كه طلبه بايد ريشه دار و عميق 
برنامه  هدف،  اين  اساس  بر  بايد  بعد  و  كند  مشّخص  را  خود  هدف  است.  هدف مندي  بردارد، 

داشته باشد.
برنامه را به اين جهت عرض مي كنم كه اگر ما رسالت دانش آموختة حوزه را رسالت انبياء، 
يعني تربيت و ارشاد بدانيم، خواهيم ديد آنچه كه حوزه در اين روزگار به طلبه مي دهد، آن چيز يا 
تمام آن چيزي نيست كه طلبه را بتواند به مقاِم ارشاد و تربيت انبيايي برساند؛ بلكه بخشي از آن 

است و البّته همين بخش هم، ضعفهايي دارد.
طلبه اگر برنامه داشته باشد، مي فهمد براي رسيدن به آن مقصد، چه چيزهايي مي خواهد؛ چه 
مقدار از ادبّيات، فقه، اصول و كالم كه درسهاي رايج حوزه هستند را مي خواهد و چه حّدي از 

قطع شخصي 
دليلي  چه  كنم؟  بحث   او  با  بايد  براي چي 
بكنه!  ُخب  مي كنه،  فكر  اين طور  او  داره؟ 
داره،  يقين  داره،  قطع  محترم.  نظرش 
يقين هم حّجته. يقين من هم براي خودم 

حّجته!
زياد  آشناست؛  خيلي  برام  حرفها  اين 
اين  با  مي شنوم. پيش خودم فكر مي كردم 
فرهنگي كه اين گزارة علم اصول شكل داده، 
چه جوري مي شه كار اجتماعي كرد؟ يا مثالً 
كرد؟  متحّول  رو  حوزه  مي شه  جوري  چه 
مباحثه و تفاهم، يك كار اخالقي خوبه؛ نه 
يك ضرورت؛ چون ما دنبال حّجتيم. يقين 

هر كس هم براي خودش حّجته!
ايشون  افتادم.  اصولم  استاد  از  نكته اي  ياد 
لَُهْم  وا  أَِعدُّ َو  آية  مخاطب  »اگر  مي فرمود: 
، فرد فرد آدمها باشند،  ةٍ َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ
هيچ وقت كسي قدرت امتثال امر در خودش 
نمي بينه؛ پس تكليفي براش ثابت نمي شه؛ 
اّما اينجا مخاطب كـّل جامعه است و قدرت 

مجموع را بايد در نظر گرفت.
تعلّق  جامعه  مجموع  به  وظايف  بعضي 

مي گيرد.«
هم،  حوزه  ارتقا  و  رشد  فكركردم  خودم  با 
وظيفه و ضرورت براي همه است؛ تنهايي 
چنين  براي  كه  دارم  قطع   نمي شود.  كه 
بود؛  جمعي  يقينهاي  دنبال  بايد  حركتي 

چيزي بيش از قطع شخصي.
قطع دارم، قطع شخصي كافي نيست!

علي مهديان

نگاره - 10
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جامعه شناسي يا روان شناسي را بايد بداند و چه مقدار چيزهاي ديگر، مانند 
اّطالعات سياسي، مهارتهاي اجتماعي، مباحث علوم جديد و ... را نياز دارد.

بردارد،  عميق  و  ريشه دار  بايد  طلبه  كه  گامي  اّولين 
هدف مندي است. هدف خود را مشّخص كند و بعد بايد 

بر اساس اين هدف، برنامه داشته باشد.

حّتي در مباحث اصلي حوزه نيز، بايستي براي خود برنامه ريزي  كند؛ وقتي 
من در طي ده سالي كه دروس سطح را مي خوانم، با روايت و استفاده از آن 
آشنا نمي شوم، با قرآن و روش استفاده از قرآن آشنا نمي شوم، بايد خودم براي 
خودم برنامه ريزي كنم كه چگونه در اين ده سال به سطحي برسم كه وقتي 
به روايتي برخورد  كردم، بتوانم پيرامون آن روايت انديشه كنم و حرفهايي 
كه حول و حوش آن روايت زده شده را جمع بندي كرده و بعد خودم به نكات 

تازه اي دست پيدا كنم.
اآلن طلبه از اين نظر در حوزه تأمين نيست. در روايت كه شايد بتوان گفت 
اصالً برنامه اي  وجود ندارد و در بخش قرآن هم، سير آموزشيِ مناسبي براي 

رسيدن خود او به حّد فهم از قرآن وجود ندارد.
بايد  با توّجه به هدفي كه دارد، تعيين مي كند كه چه گامهايي  او  پس 
بايد  مهارت هايي  چه  و  گردد  انجام  بايد  آموزش هايي  چه  و  شود  برداشته 
تحصيل شود. در اين برنامه، آنچه را كه حوزه ارائه مي كند، از آن استفاده 
مي كنم و آنچه كه حوزه ارائه نمي كند را منِ طلبه خودم بايد در جستجوي 

آن باشم كه اين قسمت، بخش زيادي را در بر مي گيرد.
امروزي  طلبة  كه  اين هستند  نگران  كه  و كساني  تمام دغدغة طاّلب 
وقتي وارد جامعه مي شود، در خيلي از موارد نمي تواند نقش و جايگاه فّعال 
خود را پيدا كند، به اين بخشهايي برمي گردد  كه حوزه ارائه نمي كند و اگر 
نبايد صد  يا تدريس موّفق است،  تبليغ  اجرايي،  مي بينيم يك طلبه در كار 
درصد اين را حاصل كار حوزه بدانيم. ما كجا شيوة مديرّيت اجرايي و شيوة 
تدريس را به طلبه آموزش مي دهيم؟! مهارت تبليغ را كجا آموزش مي دهيم؟ 
عموماً طلبه هايي كه در تبليغ، تدريس يا تحقيق موّفق هستند، حاصل ذوق 
فردي و تالش خودشان بوده است. نمي شود به برنامه هاي حوزه اكتفا كرد؛ 
در نتيجه طلبه بايد در برنامة خودش، كاستي ها را پيدا كند و براي تأمين اين 

كاستي  ها، تالش و جست وجويي را شروع  كند.
نكتة بعد اين است كه نبايد به انتظار ديگران بنشيند. يكي از آفتهايي كه 
طاّلب ما گرفتار آن هستند، به انتظار ديگران نشستن است. فكر مي كند كه 
وظيفة او بوده كه به حوزه بيايد و از اين به بعدش، به عهدة ديگران است! 
اگر كاستي هم مي بيند، مسئولش را ديگران مي داند و حلّش را هم به عهدة 
ديگران مي اندازد. هيچ وقت به اين فكر نمي كند كه من در اين حوزه چه بايد 
انجام دهم؟ اين در مسير تحّول خيلي مهّم است؛ اگر طلبه به اينجا برسد 
كه به جاي اينكه اشكاالت را مطرح  كرده و ديگران را نقد نموده و بگويد 
كه فالني مسئول هست و كاري نكرد، به خود و دست هاي خود و ذهن و 
انديشة خود نگاه كند، مي تواند در مرحلة گذار از وضعّيت موجود به وضعّيت 

مطلوب مؤثّر باشد.
طلبه اي كه به انتظار ديگران نمي نشيند، اگر كاستي و اشكالي مي بيند، 
بايد فكر كند اين  از اساتيد، طلبه  خودش را مسئول مي داند. به بيان يكي 
كاستي ها و نيازها هست، و تنها من هستم! وقتي ما خودمان را حذف مي كنيم 
و گويي هيچ مسئولّيتي و هيچ جايگاهي در رفع اين مشكالت و آسيب ها 
نداريم و به انتظار ديگران مي نشينيم و به آنها حواله مي دهيم، اتّفاقي هم 

نخواهد افتاد.
نكتة ديگر اين است كه طلبه در اين مسير جامع نگر باشد؛ نگاه جزئي و 
محدود نداشته باشد و مجموعه را با هم ببيند. كساني كه نگاه كالن دارند، 

كارهاي كوچكشان را هم حساب   شده شروع مي كنند؛ ولي كساني كه نگاه 
جزئي دارند، برنامه هاي بزرگ آنها هم بي  حساب و كتاب اتّفاق مي افتد.

بايد به آن برسد؛ بلكه به شكل  اين جامع نگري، اصلي است كه طلبه 
كالن و جهاني نگاه كردن، براي او الزم است؛ نه اينكه نگاه ِصرف به محيط 
و اطراف خود داشته باشد؛ البّته شايد نگاه كالن در ابتداي راه براي طلبه ميّسر 
نباشد؛ ولي وقتي آرام آرام جلو مي آيد، بايد اين نگاه را پيدا كند و سپس با 

توّجه به آن و با توّجه به امكانات و شرايط خود، جايگاه خود را پيدا كند.
داشتن اين نگاه، نقش اساسي در تحّول حوزه دارد؛ زيرا اگر همة طاّلب 
اين حالت را داشته باشند، اّوالً اقدامي كه مي كنند، يك اقدام بي حساب نيست 
و بين تمام اقدامات، بهترين را انتخاب  مي كنند؛ و ثانّياً چون با آن نگاه اقدام 
مي كنند، ديگراني هم كه در گوشة ديگر كار مي كنند، خود به خود اقدامي را 
هماهنگ با اقدام آنها انجام مي دهند؛ ولي با نگاه محلّي و جزئي، اين اتّفاق 

نمي افتد.

اگر مي بينيم يک طلبه در كار اجرايي، تبليغ يا تدريس 
اين را حاصل كار حوزه  نبايد صد درصد  موّفق است، 

بدانيم. 

نكتة بعد، سعي و تالش است؛ اگر طلبه با اين هدف مندي، برنامه و نگاه 
جامع بخواهد مثل يك كارمند كار كند و بگويد مثالً من برنامه ريزي مي كنم 
و روزي 7 يا 8 ساعت كار مي كنم-كه اين هم غالباً اتّفاق نمي افتد- و فقط 
حركت   توانش  تمام  با  بايد  طلبه  نمي شود.  انجام  كاري  كند،  اكتفا  اين  به 
درک  و  هدف مندي  آن  از  برخاسته  حركت كردن،  توان  تمام  با  اين  و  كند 
ضرورت  هاست؛ كسي كه ضرورتها را حّس كرده و اقدامي را شروع  نموده، 
تمام وقتش را كار مي كند؛ اّما كسي كه ضرورتي را حّس نكرده، هدفي ندارد 
و مي گويد ديگراني هستند كه كار مي كنند و من هم يك گوشه كار خود 
را مي كنم؛ به 4 يا 5 ساعت كار كردن اكتفا مي كند و خود را بيش از اين، 

مسئول نمي داند.
مشكلي  به  كه  خانواده  يك  پدر  احساس  مانند  احساسي  بايد  طلبه ها 
برمي خورد و با تمام توان تالش مي كند، برسند و با اين حّس و با اين حّد از 

ضرورت، ساعي باشند و تالش كنند.
در كنار همة اينها، به عنوان نكتة آخر، در دورة تحصيلش، بايد در برابر 
آفت ها و آسيب ها كامالً هوشيار باشد؛ راه طلبگي به خاطر اهّمّيت و جايگاهي 

كه دارد، چه از درون خود آدم و چه از بيرون، ُپرآفت و پرآسيب است.
بزرگي مي فرمود: » اگر مي خواهيد بدانيد اهّمّيت يك كار چقدر است، 
ببينيد چقدر شيطان روي آن سرمايه گذاري مي كند؟« كسي كه در يك اداره 
كار مي كند، به آفت كمي برمي خورد؛ ولي مي بينيد كسي كه طلبه مي شود، 
بيشترين آفت ها وآسيب ها براي اوست؛ لذا بايد در برابر اين آفت ها و آسيب ها 
هوشيار باشد و اين هوشياري به اين معناست كه چون در نگاه اّول، مشكالت 
و آفات و آسيب ها را ديده، براي خود كارهايي را شروع كرده كه روزنه ها و 
خألهاي موجود را از بين ببرد و تدبيري انديشيده كه اگر آفت ها پيش آمدند، 

با هر آفتي بايد چگونه برخورد كند.

خشت اّول: حال يک طلبه با اين ويژگي هايي كه فرموديد، چه 
نقشي را در مجموعة تحّوالت حوزه مي تواند عهده دار شود؟

به نظر بنده، نقشي كه طاّلب جوان مي توانند داشته باشند، زمينه سازي 
است. تحّول يك گام و يك نقطه نيست؛ بلكه يك سير و خّط است كه بايد 
اتّفاق بيفتد. اين تحّول، ابتدا زمينه سازي مي خواهد؛ در مرحلة زمينه سازي، 
طاّلب جوان مي توانند نقش داشته باشند؛ چون طلبة جوان است كه به طور 
ملموس با مشكالت و مسائل مواجه است. ممكن است كسي كه حاال سّن و 
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سالي از او گذشته و به تبع گذر زمان، در جاي ثابتي قرار گرفته و به روزمّرگي 
افتاده و به شرايط عادت كرده است، مشكالت و مسائل را حّس نكند؛ ولي 
آن طلبة جواني كه تازه، وارد حوزه مي شود و گامهاي اّول را بر مي دارد، با 
مشكالت مواجه است و آنها را خوب درک مي كند و كاستي ها را مي بيند. 
بعد از اينكه او كاستي ها را حّس  كرده و مشكالت را درک  كرد، بايد براي 
را حّس مي كنيم،  ما مشكالت  گاهي  اقدام   كند.  آن  و طرح صحيح  تبيين 
ولي نمي توانيم خوب تبيين كنيم؛ لذا نمي توانيم تأثير بگذاريم. گاهي حّس 
لذا  نمي كنيم؛  تبيين  خود  جايگاه  در  اّما  تبيين كنيم،  مي توانيم  و  مي كنيم 

تأثيرگذار نمي شويم.

يکي از آفتهايي كه طّلب ما گرفتار آن هستند، به انتظار 
ديگران نشستن است. فکر مي كند وظيفة او بوده كه به 
حوزه بيايد و از اين به بعدش، به عهدة ديگران است! 

بنابراين اّول بايد مشكل را خوب بفهميم و بعد خوب فكر كنيم كه اين 
مشكل را چگونه مي توانيم به اساتيد حوزه منتقل  كنيم؛ به گونه اي كه آنها 
هم اين مشكل را دريابند و برايشان ملموس شود و در جايگاهي مطرح  كنيم 

كه به جايي آسيب نزند.
گام اّول در بحث زمينة سازي براي تحّول، اين است كه بدنة اصلي حوزه 
به ضرورت تحّول برسد. براي رسيدن به ضرورت تحّول، مهمّ ترين مسئله 
اين است كه آنها آسيب ها، مشكالت و كاستي ها را درک  كنند؛ به گونه اي كه 
باور كنند كه بايد تغييراتي اتّفاق بيفتد تا اين كاستي ها جبران شود؛ لذا اينجا 

طاّلب و خصوصاً طاّلب جوان مي توانند نقش مهّمي داشته باشند.

داشتـه  بـاشند،  مي تـوانند  جـوان  طّلب  كـه  نقشي 
زمينه سـازي است. تحّول يک گام و يک نقطه نيست؛ 

بلکه يـک سير و خّط است كه بايد اتّفاق بيفتد.

گام بعدي اين است كه طلبه اي كه حاال مشكل را مي شناسد، به انتظار 
ديگران ننشيند و نگويد كه من مشكل را حّس كردم و به ديگران هم رساندم 
و حاال كارم تمام شد! بلكه خودش هم به مشكل بينديشد و به راه كارها فكر 
نداشته باشد؛ ولي خود  او خريداري  انديشه و طرح  اين  امروز  اينكه  با  كند؛ 
اين انديشيدن، هيچ اثري هم كه نداشته باشد، ذهن و توانايي هاي او را به 
سمت و سويي مي برد كه فردا اگر جايگاهي پيدا  كرد و از او طرح و پاسخ سؤالي 
را خواستند، اين تجربه ها و مهارت فكر كردن به اين مسائل را دارد و اّطالعات و 

آگاهي هاي الزم را به طور عميق كسب كرده  و مي تواند پاسخ بدهد.
از  اّما اگر امروز به اين مسئله نپردازد و به آينده واگذار كند، وقتي كه 
اين گونه  كه  طلبه اي  كند!  شروع   و  بگويد  بسم اهلل  بايد  تازه  مي خواهند،  او 
فكر مي كند، در يك سطح باالتر، دنبال اين است كه تحّول چه نيروهايي 
مي خواهد؟ اگر طلبه اي است كه رسائل، مكاسب يا كفايه مي خواند، با جمع 
طلبه هاي ديگري ارتباط برقرار مي كند و در جذب نيروهاي با انرژي به حوزه 
و در درس  خواندن و هدايت فكري آنها، گام برمي  دارد و آنها را آماده  مي  كند 
و مي تواند توانايي هاي آنها را در نظر بگيرد كه هر يك با ويژگي هاي خاّص 

خود، در كجاي مسير تحّول مي توانند كارايي داشته باشند.
پس مجموعة نقشهاي طاّلب جوان را در اين دو محور مي توان خالصه 
كرد: اّوالً بر اساس اينكه مشكل را خوب حّس  كردند، مي توانند نقش مهّمي 
جايگاهي  به  هنوز  اينكه  علّت  به  ثانّياً  داشته باشند؛  تحّول  زمينه سازي  در 
نرسيده  و حرفش در جايي مطرح نمي شود، خود را بدون مسئولّيت نداند و به 

مشكالت و راهكارها و ساختن و فراهم كردن نيروهاي مناسب براي تحّول 
بينديشد تا زماني كه شرايط فراهم مي شود، دستش خالي نباشد.

از مطالبة  آيا زمينه سازي براي تحّول، چيزي غير  اّول:  خشت 
تحّول است؟

تحّول، مطالبه كردني نيست؛ اين طور نيست كه از ديگران تحّول را مطالبه  
كنيم. تحّول ايجاد كردني است؛ يعني هر كسي در هر جايگاهي كه هست، 
بايد در حّد توان خود گامي براي تحّقق تحّول بردارد. اين، يك اصل است؛ 
او  نگاه نكنيم كه طلبة جوان فكر كند نقش اساسي  به تحّول  اين طور  لذا 
اين است كه از مسئولين بخواهد؛ نه، نقش اساسي او، اين است كه ببيند در 
جايگاهي كه خودش قرار دارد، با تمام توان و امكاني كه دارد، چه تاثيري 

مي تواند در تحّول داشته باشد.

خشت اّول: چه آسيب هايي متوّجه حركت هاي تحّول خواهانه از 
سوي جوانان است؟

برنامه  داشتن و طبق قواعدِ بازي حركت كردن، اصل مهّمي است. اگر 
از اين جدا شويم و بي برنامه، فقط بر اساس اينكه ضرورت را حّس كرده ا يم 
و اينكه بايد كاري بشود حركت  كنيم، راه به جايي نمي بريم. در يك كلمه، 
انديشه، كار  شتاب، آسيب عمدة حركت تحّول است. شتابي كه نمي گذارد 

خودش را بكند و برنامه اي شكل بگيرد و گامها حساب شده برداشته شود.
مسئلة دوم، همان نكته اي است كه در بحث دورة تحصيل طلبه گفته 
 شد؛ اينكه به انتظار ديگران بنشينيم؛ اينكه من فهميده ام بايد تحّول اتّفاق 
بيفتد، ولي به انتظار ديگران هستم و خودم نمي خواهم كاري را شروع  كنم؛ 
اينكه هميشه هر كجا مي نشينم، حرف از تحّول و ضرورت تحّول مي زنم؛ 

ولي به فكر اين نيستم كه خودم كاري را شروع  كنم.

كند  نکنيم كه طلبة جوان فکر  نگاه  به تحّول  اين طور 
نقش اسـاسي او ايـن است كه از مسئولين بخواهد؛ 
نـه، نقش اسـاسي او، اين است كه ببيند در جايگاهي 
تحّول  در  مي تواند  تاثيري  چه  دارد،  قرار  خودش  كه 

داشته باشد.

عمده تصّوري هم كه باعث اين حالت مي شود، اين است كه من يك 
از  بايد  تحّول  جريان  مي كنم  فكر  و  مي كنم  تصّور  حوزه  براي  را  سازماني 
باال شروع شود و چون من نقشي در باال ندارم، پس مسئولّيتي هم ندارم و 
فقط بايد حرف بزنم! در حالي كه حّتي اگر آن طّراح و مسئولي كه باالست 
بخواهد كاري را در راستاي تحّول شروع  كند، بايد بدنة مهيايي داشته باشد؛ 
نتيجتاً حّداقّل كارِ من كه در يك گوشه اي در بدنة حوزه قرار دارم، اين است 
كه بدنه را فراهم كنم؛ پس اينكه بخواهيم هر كدام از ما به انتظار ديگران 
بنشينيم، اين هم يك آفت و تهديد ديگري است كه نمي گذارد تحّول سامان 

پيدا كند.
مسئلة بعدي كه ممكن است آسيب ايجاد كند، اين است كه اقدامي را 
شروع  كنم، ولي ببينم نتيجه ندارد و دچار يأس و نااميدي شوم و آرام آرام 
اتّفاقي است كه بسيار تكرار  شده است؛  اين  به وضعّيت موجود عادت  كنم. 
يعني طلبه هايي مي آيند و در اوايل سّن جواني، حرف از تحّول و اينكه بايد 
اين طور شود يا نشود را دارند، ولي كم كم به روزمّرگي مي افتند و به وضع 
موجود عادت مي كنند و ديگر از اينكه تحّولي رخ دهد، نااميد شده و به وضع 

موجود راضي مي شوند.
داشته باشيم كه طوري  توّجه  نكته هم  اين  به  بايد  اينها،  كنار همة  در 

حركت نكنيم كه آب به آسياب دشمن ريخته شود. 
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علي مواليي، متولّد 1344، ورود به حوزه 1358.
آيات  حضرات  اصول  و  فقه  خارج  درس  در  سال   8 حدود  ايشان 
و  يافتند  حضور  مكارم شيرازي  تبريزي،  جوادآقا  ميرزا  وحيدخراساني، 
پايان  به  كالم  تخّصصي  رشتة  در  را  خود  تحصيالت  آن،  با  همزمان 

رساندند.
اساتيد  امور  دفتر  مسئولّيت  قرآن،  حافظان  علمّية  مدرسة  مديرّيت 
خبر  مركز  مديرّيت  حوزه،  افق  هفته نامة  مديرّيت  خارج،  و  سطح عالي 
حوزة علمّيه و مديرّيت امور مدارس حوزة علمّية قم از جمله فّعالّيت هاي 

اجرايي ايشان به شمار مي رود.
افزايش سطح دانش سياسي و  امور مدارس در تربيت و  نقش حّساس 
اجتماعي طاّلب، بهانه اي براي گفت وگوي ما با مدير سابق امور مدارس 

حوزة علمّية قم بود.
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بررسي راه هاي ارتقاء  سطح دانش سياسي، 
فرهنگي و اجتماعي طّلب
در گفت وگو با حّجت االسلم و المسلمين علي مواليي
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خخشت اّول: شما مّدتي مديريّت امور مدارس علميّة قم را بر 
اين مديريّت خود را نسبت  آيا  به نظر جناب عالي  عهده داشتيد؛ 
بحث تحّول و ارتقاء سطح دانش سياسي و فرهنگي و اجتماعِي 

طّلب موّظف و سهيم مي دانست و در اين زمينه موّفق بود؟
تمام شاخصه هاي  تقريباً  بردن  باال  به  نسبت  را  خود  مدارس،  مديرّيت 
تعريف يك طلبة روز، بر اساس مأمورّيت هايي كه به اين مجموعه داده  شد 
و امكاناتي كه داشت، متكّفل مي دانست و گامهايي را هم در ارتباط با آن 
برداشت؛ به عنوان نمونه، ما در سال گذشته بعد از بيانات مهّم مقام معّظم 
رهبري در زمينة تحّول حوزه، با اينكه از جايي به ما اين مأمورّيت به صورت 
رسمي داده نشده بود، بحث تحّول را در نظر گرفتيم و سعي كرديم بعضي از 
را در  بود  پژوهشي  و  به مباحث فرهنگي  نزديك  نوعي  به  بودجه هايي كه 
دامنة  تبيين  براي  مدارس،  در  كه  خاّص  جلساتي  كنيم.  َصرف   جهت  اين 
تحّول برگزار كرديم، از اساتيد بنام حوزه دعوت  كرده و از مديران هم به جّد 
خواستيم كه در اين ارتباط، فضاي مناسبي را در مدارس ايجاد كنند كه هم 
مطالبه گري طاّلب در زمينة تحّول توسعه پيدا كرده و هم تداوم داشته باشد؛ 
البّته در عرصه هاي مختلفي، اين كار انجام شده است، و بنده، فقط يك نمونه 

را خدمتتان بيان  كردم.

خشت اّول: به نظر نمي رسد كه با چنين كارهاي مقطعي، بتوان 
طّلب را به آن رشد اجتماعي و فرهنگي و سياسي مطلوب رساند؛ 
كما اينکه عدم بينش سياسي و اجتماعي بعضي از طّلب، حاكي از 
ناكافي بودن چنين برنامه هايي است؛ حتّي يک گام باالتر، برخي 
تنها  و  حاكم  اجتماعيِ  و  سياسي  فضاي  به  توّجه  عدم  معتتقدند 
يک  طّلب  از  بعضي  بين  در  حوزه،  معمول  دروس  به  پرداختن 

ارزش شده است!
كه شما  آن طور  را  مدارس  بنده  دارم؛  نقد  فرمايش شما  اين  به  نسبت 
مي فرماييد نمي بينم. ما در مدارس علمّية قم، كارهاي بسيار خوبي در ارتباط 
با تربيت طاّلب انجام  داديم؛ يعني تقريباً از ابتداي ورود طاّلب به حوزه تا 
پاية ششم كه از حيطة مامورّيت مدارس آموزشي خارج مي شوند، ما اين نگاه 
را به طاّلب داشتيم و برنامه هاي متعّدد و متنّوعي در اين جهت برگزار كرديم 
تا اين بينش افزايش پيدا كند؛ به عنوان مثال، نسبت به طلبه هاي تازه وارد 
كه مأمورّيت ما خيلي نسبت به آنها زياد نبود، سال گذشته مديرّيت مدارس تا 
قبل از تغييرات اخير، كار نسبتاً سنگيني را انجام  داد؛ همايش سه روزه برگزار 
كرد و آنها را با اقتضائات حوزه، نگاه هاي فرهنگي حوزه، وظايف يك طلبه و 
تعريف يك طلبه از خود، و دربارة مسائل سياسي و اجتماعي و تمام چيزهايي 
كه احساس  كرديم مورد نياز يك طلبه هست، در اين همايش پرداختيم و 
به تعبير زيباتري، يك سبد اّطالعاتي در بدو ورود به طلبه داديم تا با اين 

نگاه وارد حوزه شود.
اردوهاي مختلفي هم در طول اين مسير تا پايان سال ششم حوزه در 
موضوعات مختلفي براي طلبه ها داشتيم كه در فواصل مختلف، اين روحّية 
فرهنگي و اجتماعي و سياسي را تقويت مي كرد. اگر شما به بعضي از مدارس 
سري بزنيد و فّعالّيتهاي مديران را ببينيد، فكر مي كنم از نزديك به يك نگاه 
هدفمند، جهت ارتقاء ديد فرهنگي، سياسي و اجتماعي طاّلب مي رسيد؛ البّته 
من نمي توانم منكر اين امر بشوم كه ممكن است اين نمودار رشد در بعضي 

مدارس، كم   رنگ تر باشد؛ اّما در تمام مدارس اين گونه نيست.
آنچه كه بنده عرض كردم، فضاي عمومي مدارس است. در اين فضاي 
عمومي، مدارس با لحاظ اصول ثابت سياسي و همچنين اصول پذيرفته شدة 
فرهنگي كشور و حوزه، فّعال اند و كار مي كنند. فكر مي كنم به موارد خاّصي 
كه  تبيين كنيم  و  پرداخت  موردي  صورت  به  بايد  مي كنيد،  اشاره  شما  كه 
اين نكاتي كه شما مي فرماييد در كدام مدرسه است و تا چه حّد اين اتّفاق 

افتاده است.

تحّول و نگاه به آن، تقريباً در همه جاي حوزه رخ  مي دهد؛ ولي شايد بتوان 
اين اّدعا را داشت كه در مدارس، بيشترين توّجه به بحث تحّول شده است. 
كه  مي بينيد  مالحظه  كنيد،  هم  را  آزاد  حوزة  اگر  مثالً  حوزه،  كّل  در  شما 
در مدارس، بر طبل تحّول بيشتر كوبيده شده و اگر استحضار داشته باشيد، 
معّظم  مقام  دفتر  از  فراخواني  و  شد  برگزار  تحّول  بحث  دربارة  مسابقه اي 
از مدارس خواستند و ما گزارش كار  رهبري برگزار گرديد كه گزارش كار 

خود را ارائه داديم.

طّلب  با  متفاوت  بايد  دانشجو،  طّلب  با  تعامل  قطعاً 
دانشجويان  ويژة  آموزشي   نظام  تا  لذا  باشد؛  ديپلم 
بيايد، قاعدتاً بايد مديران اين عرصه، با نوعي مسامحه 
كه با آيين نامة اجرايي هم سازگار باشد، با آنها برخورد 

كنند.

فكر مي كنم در اين فرصتي كه ما پشت سر گذاشتيم، كارهاي خوبي در 
مدارس انجام گرفته است؛ منتها اين را هم بايد پذيرفت كه اآلن تعريفمان از 
تحّول در حوزه، با نوعي ابهام همراه است؛ البّته معتقدم تقريباً اقبال نسبت 

تحّول در مدارس، فراگير است و همه تحّول خواه اند.

خشت اّول: آيا بين آن نگاه هدفمند در جهت ارتقاء فرهنگ و 
نگاه سياسي طّلب، و سليقه اي اداره شدن بعضي مدارس از سوي 

مديران آنها، تنافي  وجود ندارد؟
آيين نامه اي اجرايي در اين مورد وجود دارد كه تقريبًا زواياي مختلف تدبير 
امور را در مدارس شامل مي شود؛ گرچه نقاط مبهم هم در آيين نامة اجرايي 
 و ضوابط وجود دارد؛ ولي مدارس هم به نوعي با هم متفاوت اند؛ به عنوان 
مثال، مدرسة معصومّيه حدود 550 دانشجوي طلبه دارد كه فارغ التحصيالن 
دانشگاه هستند كه وارد حوزه شده اند و تقريباً شايد بتوان گفت اين مسئله، 
نظام  در  را  اينها  قبالً  بايد  ما  كه  است  حوزه  براي  مستحدثه  مسئلة  يك 
با  ديپلم  زير  ورودي هاي  آموزشيِ  نظام  بايد  قطعاً  مي ديديم.  خود  آموزشي 
دانشجويان متفاوت باشد؛ ولي ما هنوز به طور رسمي، اين تفاوت را ايجاد  
بررسي  دست  در  آموزش  معاونت  در  كه  شده  ارائه  البّته طرحي  نكرده ايم؛ 

است؛ اّما تصويب و ابالغ نشده است.
قطعاً تعامل با طاّلب دانشجو ، بايد متفاوت با طاّلب ديپلم باشد؛ گرچه 
آنها هم در همين ساختار آموزشي تحصيل مي كنند و همين روابط و قوانين 
را بايد رعايت  كنند؛ اّما تا نظام آموزشي  ويژة دانشجويان طلبه بيايد، قاعدتاً 
بايد مديران اين عرصه، با نوعي مسامحه كه با آيين نامة اجرايي هم سازگار 
باشد، با آنها برخورد كنند و برخورد يك مدير با فردي كه كارشناسي ارشد 
دارد و وارد حوزه مي شود، با طلبة محترمي كه سيكل دارد و همان درسها را 
مي خواهد بخواند، كمي از جهت اجراي آموزش بايد متفاوت باشد؛ البّته نه 
اينكه دست مديران آموزش را كامالً باز بگذاريم؛ ولي ضمن اجراي بندهاي 
آيين نامة اجرايي آموزش براي اين قسمت، بايستي پذيرفت كه كمي به مدير 

هم در اجراي برنامه ها بايد اختيار داد.

خشت اّول: جناب عالي سهم طّلب جوان را در پيشبرد تحّول 
حوزه چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

مي دانيم؛  تحّول  در  پرانرژي  و  ُپرقدرت  كانون  را يك  جوان  ما طاّلب 
يعني احساس مي كنيم كه بسياري از كارهاي بزرگ را در مسئلة تحّول، آنها 
مي توانند رقم  بزنند. ما اگر اين كانون انرژي را به سمت و سويي سوق بدهيم 
كه مقام معّظم رهبري آن را از ما خواسته اند، آن كاري كه بايد در حوزه اتّفاق 
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بيفتد، اتّفاق مي افتد؛ منتها بايد اين نگاه را به اين پتانسيل عظيم نوگرايي و 
تحّول خواهي داشت.

در عين حال، ضمن احترام به طاّلب جوان و قائل شدن به سهم بزرگ 
آنها در تحّول، بايد اين ديد را هم داشت كه مطالبه گري طاّلب جوان نسبت 
به تحّول، بايد به صورت جّدي  و مستمّر باشد و همچنين، نگاهشان از نظر 
محتوايي، نگاه مقام معّظم رهبري و مصلحان حوزه باشد؛ يعني از طلبه اي 
كه مثالً امسال وارد حوزه شده، تحّول خواهي و مطالبه گري تحّول پسنديده 
است؛ اّما نمي شود از او انتظار داشت كه او تحّول را با نگاه خودش رقم بزند. 
از جهت محتوايي، نگاه بايد در جهت بيانات مقام معّظم رهبري و مصلحان 

بزرگ حوزه باشد و دانست آنها چه چيزي را براي حوزه مصلحت مي دانند؟
بنابراين، گرچه طاّلب جوان، نظرات بسيار بديع و نويي دارند؛ ولي به نظر 
بنده، براي استفاده از آن نظرات، بايد آنها را با تفّكرات مقام معّظم رهبري 

محك زد و با اين ميزان سنجيد و بعد در جهت تحّقق تحّول استفاده نمود.

طّلب  سوي  از  تحّول  شايستة  و  منطقي  مطالبة  اّول:  خشت 
جوان چگونه بايد باشد؟

تاريخ حوزه، تحّول را تجربه كرده و تحّول، چيز جديد و بي سابقه اي در 
حوزه نيست. فقط امروز، تحّول رخ نمي دهد؛ بلكه طول تاريخ حوزه، با تحّول 
عجين شده است. اگر تحّول نبود، حوزه به اينجا نمي رسيد. بر اين اساس، من 
فكر مي كنم كه طاّلب جوان با نگاه به تاريخ حوزه، مي توانند جايگاه خود 
را پيدا كنند؛ منتها واقع مطلب اين است كه حوزه  با خيلي از مجامع ديگر از 

جهت ادبّيات و گويش در فضاي عمومي خود متفاوت  است.

گرچه طّلب جوان، نظرات بسيار بديع و نويي دارند؛ 
آنها  بايد  نظرات،  آن  استفادة  براي  بنده،  نظر  به  ولي 
آن  با  و  داد  عرضه  رهبري  معّظم  مقام  تفّکرات  به  را 
در جهت  و  زد  محک  را  جوان  طّلب  نظرات  ميزانها، 

تحّقق تحّول استفاده  نمود.

راه هايي  از  يكي  مي دهم؛  پيشنهاد  را  راه ها  از  بعضي  مثال،  عنوان  به 
برگزاري  بيان  كرد،  جوان  طاّلب  مطالبات  جمع آوري  براي  مي شود  كه 
ما  كه  چيزي  است؛  طاّلب  نظرات  اعالم  براي  قوي  و  فراگير  همايشهاي 
براي طاّلب  اگر يك همايش كشوري، حّداقّل  نپرداخته ايم.  آن  به  تا حال 
نخبة جوان برگزار كنيم و از آنها بخواهيم نظرات خود را دربارة ابعاد و اجزاء 
گوناگون تحّول حوزه بيان  كنند و پيش از اين هم، يك فراخوان سنگيني 
اكثر  در جهت جمع آوري نظرات طاّلب برگزار كنيم، فكر مي كنم مي توان 
نظرات طاّلب جوان در ارتباط با تحّول را جمع  كرد و سپس اين نظرات را 
در يك مجموعة بسيار زيبنده، به برنامه ريزان و كارگزاران تحّول در حوزه، 
به صورت محترمانه و عالمانه و حوزوي ارائه داد و از آن به بعد، از مسئولين 

حوزه، مطالبه داشت كه اين نظرات را اعمال كنند و پاسخگو باشند.
اّما اگر حركت غيرمطلوبي در حوزه صورت بگيرد، نه خواست مقام معّظم 
رهبري و نه زيبندة طاّلب است. خداوند متعال به حوزويان، بيان و قلم بسيار 
خوب عطا نموده است. عرصه هاي خوبي براي اعالم نظرات طاّلب در حوزه 
وجود دارد و گوش حوزه براي شنيدن حرفهاي طاّلب جوان باز است.كافي 
است طاّلب جوان بيايند و نظرات خود را به صورت منطقي و مستدّل مطرح  
كنند. منطق حوزه، منطق گويش بوده، هست و خواهد بود. با اين منطق، اگر 
مطالبات طاّلب بيان شود، فكر مي كنم گوشهاي شنوا در حوزه زياد است و 

مي توان اينها را مطرح  كرد.
به عنوان مثال،كار ديگري كه فكر مي كنم نياز است انجام شود و شايد 

به نوعي به مديرّيت مدارس هم برگردد و ما توفيق نداشتيم انجام دهيم، اين 
است كه نشرّيه اي به عنوان نشرّية تحّول براي طاّلب جوان حوزه راه اندازي 
شود كه طاّلب، مقاالت خود را دربارة تحّول حوزه  در اين نشرّيه ارائه دهند تا 
نظرات آنها به اّطالع مسئولين برسد و از طرف ديگر، آنها نيز از رخ دادها و 
برنامه هاي اين عرصه، اّطالع  يابند. اآلن جاي اين نشرّيه بسيار خالي است؛ 
اين نشرّيه،  مي تواند تريبون بسيار خوبي براي طاّلب جوان در اين عرصه 

باشد.

خشت اّول: چگونه مي توان ظرفيّت هاي موجود در طّلب جوان 
را به فعليّت رساند؟

در اين زمينه بايد نگاه مسئوالن، به بزرگان حوزه باشد؛ چون بنا نيست 
به  توّجه  با  انجام  شود.  از فضاي عمومي حوزه  يك حركت جدا و متفاوت 
و  ارگانها  تمام  بناست  و  شده  تشكيل  حوزه  ارتقاء  و  پيشبرد  شوراي  اينكه 
نهادها و بخشهاي حوزه با نگاه اين ستاد عمل  كنند؛ لذا بيشتر نگاه مسئوالن 
بخشهاي مختلف حوزه به اين عزيزان است كه تقريباً مسائل تحّول حوزه 

را رقم مي زنند.

باز  جوان  طّلب  حرفهاي  شنيدن  براي  حـوزه  گوش 
است و كافي است طّلب جوان بيايند و نظرات خود را 

به صورت منطقي و مستدّل مطرح  كنند.

فراخوان، مسابقه و برگزاري گفتمانهايي در مدارس، تقريباً سه كار مهّمي 
بود كه ما در سال گذشته انجام  داديم. اآلن هم مي شود همايش سراسري 
زمينه  اين  در  نشرّيه اي  و  برگزار گردد  تحّول حوزه  زمينة  در  طاّلب جوان 
راه اندازي شده و فراخوان مقاله داده شود تا نظرات طاّلب جوان جمع آوري 
شده و اين نشرّيه واسطه اي براي ابالغ آنها به سياست گذاران تحّول حوزه 

شود.

تحّول  به  رسيدن  ساخت هاي  زير  شما  نظر  به  اّول:  خشت 
مطلوب در حوزه چيست؟

ما در حوزه، در خيلي از كارهاي مهّم و الزمي كه بايد صورت بگيرد، دچار 
افراط و تفريط شده ايم. تاريخ حوزه، اين پيام را براي ما دارد؛ يعني بعضي 
جاها، دچار تندروي ها و در بسياري از جاها، دچار كندروي هايي شده ايم كه 
هر دو، مسلخ تحّول است؛ همان طوري كه كندروي ها، آرام آرام شعلة تحّول 
را خاموش مي كند، تندروي ها نيز مي تواند تحّول را به كلّي از بين ببرد؛ لذا 
به نظرم بايد منطق معقولِ حوزه پسند در ارتباط با رخدادهاي تحّول به وجود 

بيايد و بر اساس آن منطق پيش رفت.
من معتقدم كسي در حوزه، مخالف تحّول نيست؛ يعني تقريبًا همة افراد 
با همة افكاري كه در حوزه دارند تحّول خواه  اند. استثناء در حوزه نسبت به 
قابل  اين  باشد؟  بايد  اين تحّول، چگونه  اّما  است؛  بسيار كم  تحّول خواهي، 
بحث است. طاّلب جوان ما بايد بدانند كه در حوزه، يك موج قوي ضّد تحّول 
نيست و همه، تحّول خواه اند؛ منتها تحّولي را مي خواهند كه با مصالح عمومي 
حوزه از نگاه خودشان سازگار باشد. اين تحّول را تقريباً همه طلب مي كنند و 

همه مي خواهند و همه دنبال آن هستند.
نكتة دوم اينكه تحّول فراگير در حوزه با فرهنگ فراگير صورت مي گيرد؛ 
يعني تا فرهنگ تحّول در حوزه ايجاد نشود، تحّولي هم رخ نخواهد داد؛ يعني 
افرادي  از  با بسياري  ايجاد كنيم و  ابتدا فرهنگ تحّول را در حوزه  بايد  ما 
بايد يك  ابتدا  وارد گفت وگو شويم.  دارند،  نگاه خاّص  ارتباط حوزه،  در  كه 
همگرايي در ارتباط با ابعاد تحّول در حوزه ايجاد كنيم. اگر اين همگرايي در 
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ابعاد تحّول در حوزه ايجاد شود، من فكر مي كنم آن نوعِ تحّول،  با  ارتباط 
آسان خواهد بود.

تحّول  بحث  مثاًل  است؛  تحّول  در  بخشي نگري  از  پرهيز  سوم  نكتة 
اگر تصميم  يعني  از تحّول حوزه است؛  بسيار كوچكي  كتب درسي، بخش 
از  يكي  صورت بگيرد،  تحّولي  كه  باشد  اين  حوزه،  آموزش  سياست گذاران 
بخشهاي كوچك تحّول، كتب درسي است. ما نبايد سرنوشت تحّول را به 
كتب درسي گره بزنيم و اتّفاقاً كتب درسي از مواردي است كه مورد اختالف 
است و بحث دارد؛ يعني بسياري از بزرگان حوزه، نسبت به تحّول كتب درسي 
حرف دارند؛ بايد بنشينيم با اين بزرگان راي زني كنيم و حرفهاي آنها را هم 

بشنويم و بعد به يك نتيجه برسيم كه كدام كتاب و چگونه عوض شود؟
توّجه كنيم  را  خاّص  بخش  يك  بياييم  و  انجام ندهيم  را  كارها  اين  اگر 
و تحّول را از همان جا شروع كنيم، دچار مشكل مي شويم و در واقع، رو به 
در  است.  اشتباه  كامالً  اين  و  خواهيم رفت  تحّول خواه  حركت  متوّقف كردن 
حوزه، شايد هزار مسئله در رابطة با تحّول وجود داشته باشد كه كتب درسي، 

فقط يكي از مسائل ماست.

خود  در  كه  زيادي  بسيار  انرژي  با  بايد  جوان  طّلب 
مي بينند، به صورت مداوم و نه مقطعي، مطالبه گر تحّول 
با منطقي كه  كنند؛  كار  بايد  با منطق حوزه  اّما  باشند؛ 
حوزه در ارتباط با تحّول، در گذشته هم داشته و طبق 

آن عمل  كرده است.

درسي  كتب  به  حوزه،  آموزشي  نظام  از  جوان  طاّلب  نارضايتي  همة 
برنمي گردد؛ عوامل گوناگوني در اين قضّيه دخيل اند. همة اين نكات را بايد 
در بحث تحّول كتب درسي ديد و بعد به اين تصميم رسيد كه آيا آنها را بايد 
عوض كرد يا نه؟ اصالً بعضي از اشكاالتي كه به كتب درسي است، مستقيماً 

به كتب درسي برنمي گردد؛ بلكه به نظام آموزشي حوزه برمي گردد.
به عنوان مثال، به اعتقاد بنده براي طلبه اي كه تبليغ را به عنوان هدف 
يا مثالً مطالعة  كتابهاي عمومي  از  بعضي  انتخاب كرده است، خواندن  خود 
را مثاًل  اين طلبه  ما  اگر  از خواندن كفايه الزم تر است.  كتب تفسير قرآن، 
فعلي  مسير  اين  ديگر  او  ببريم،  تبليغ  آموزش  خاّص  مسير  در   6 پاية  از 
كتب  به  مسئله،  اين  خواند.  نخواهد  كفايه  و  مكاسب  يعني  رفت؛  نخواهد 
درسي برنمي گردد؛ بلكه بحث نظام آموزشي و مسئلة وجود تقريباً يك مسير 
با كتاب است؛  او  تعامل  از مشكالت در  آموزشي براي طاّلب است. خيلي 

يعني با هدفي كه انتخاب كرده نمي خواند.
مي تواند  خيلي  تخّصصي،  دورة  از  دورة عمومي  من، جداسازي  نظر  به 
او تصميم گيري  براي  ما  يا  ، خودِ طلبه  پاية 6  پايان  تا  باشد؛ مثالً  كارساز 
كنيم كه به كدام سمت و سو برود و در اينجا، خود به خود، بحث كتب درسي 

از بين خواهد رفت.
بحث كتب درسي، بحث ُپردامنه اي است؛ نمي گويم كتب درسي ما، فارغ 
از هر گونه كاستي است؛ ولي از آن طرف هم نمي توان به طور كلّي كتب 
درسي را مورد نقد قرار داد و گفت بايد همة اينها را عوض كرد؛ فكر مي كنم 

مقام معّظم رهبري هم با اين نگاه كلّي و نقد كلّي موافق نباشند.
به عنوان نكتة پاياني، الزم است خدمت مخاطبان محترم نشرّيه خشت 
عصر  همين  در  حوزه،  دور  تاريخ  از  غير  را  تحّول  ما  كه  كنم  عرض   اّول 
خودمان هم تجربه كرده ايم؛ يعني ما اوايل انقالب، حوزة محدودي داشتيم؛ 
اين حوزة با اين وسعت، اّول انقالب نبود. آن حوزة كوچكِ قبل از انقالب، 
يك دفعه خودش را در مقابل انقالبي ديد كه در عرصه هاي مختلف نياز به 

انقالب  پاسخگوي  را  و در يك تحّول سريع، خود  فاضل داشت  روحانّيون 
تبليغ و عرصه هاي مختلف نگاه  كنيد،  امور قضاوت، پژوهش،  اگر به  كرد؛ 
توانمندي خود،  برابر  بگويم، چندين  بهتر  يا  توانمندي خود  به ميزان  حوزه 
پاسخگوي كشور و انقالب و بلكه نيازمندي هاي جهان است. من معتقدم كه 

اآلن هم بايد تحّول صورت  بگيرد؛ منتها تحّول با منطق خود بايد باشد.
طاّلب جوان بايد با انرژي بسيار زيادي كه در خود مي بينند، به صورت 
مداوم و نه مقطعي، مطالبه گر تحّول باشند؛ اّما با منطق حوزه كار كنند؛ با 
منطقي كه حوزه در ارتباط با تحّول، در گذشته هم داشته و طبق آن عمل  

كرده است.



98خشت اّول      شمارة 12 ،  نقشي بدون نقشه 

نامه اي به آيت اهلل مقتدايي

اشاره:
يكي از نقشهايي كه معموالً براي طاّلب جوان در نظر گرفته مي شود، ارتباط با بزرگان حوزه و ارائة پيشنهادات 
و انتقادات به ايشان است. چندي پيش، يكي از طاّلب حوزة علمّية كاشان، نامه اي به آيت اهلل مقتدايي، مدير 
محترم حوزه نوشته و نظرات خود را در مورد مسائل مختلف حوزه با ايشان در ميان گذاشته است. خالصة اين 
نامه به دستور ايشان به معاونتهاي حوزه ارجاع شد و پس از طي چند مرحله در سلسله مراتب معاونت پژوهشي 

حوزه، به دست نشرّية خشت اّول رسيد.
انتشار در اختيار ما  نامه توّسط دبيرخانة مركز مديرّيت حوزه، جهت  اّول، متن كامل اين  با درخواست خشت 
تقديم  محترم،  خوانندگان  نامه خدمت شما  اين  از  محور  چند  فقط  فضا،  كمبود  علّت  به  البّته  كه  قرارگرفت 

شده است.
 شايان ذكر است آنچه ما را مصّمم به انعكاس اين نامه كرد، ارائة نمونه اي عيني از حركتهاي خودجوش و 
تحّول خواهانة طاّلب جوان و نشان دادن ظرفّيت هاي موجود در حوزه براي شنيدن حرفـهاي شما طاّلب عزيز 

است.
قطعًا اگر اين گونه نامه ها توّسط گروه هايي از طاّلب و با محتوايي دقيق تر و عميق تر نگارش يافته و خدمت 
مراجع معّظم و اركان حوزه تقديم شود، بسيار بيشتر مورد توّجه قرار خواهدگرفت و بزرگان را به نحو ملموس تري 

با مسائل طاّلب جوان و نگاه ايشان به حوزه آشنا خواهدكرد.
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ا عرض سالم خدمت شما رياست حوزة علمّيه، حضرت آيت  اهلل مقتدايي 
و خسته نباشيد به همة مسئولين و دست اندركاران حوزه هاي علمّيه؛

بندة حقير، طلبة حوزة علمّية مرحوم آيت اهلل يثربي كاشان هستم و در 
و  مشكالت  به  توّجه  با  كه  مي باشم  تحصيل  به  مشغول  حوزه  يك  سطح 
كمبودهايي كه در حوزه وجود دارد، بر آن شدم تا گزارشي از اين مشكالت و 

راه حـلّهايي در راستاي حّل آنها تهّيه و تقديم شما مسئولين بنمايم.
اميدوارم كه شما رياست محترم حوزه هاي علمّيه، با مطالعه و تأّمل در 
مدّرسين  جامعة  با شوراي عالي حوزه،  و مشورت  ميان گذاشتن  در  با  و  آن 
حوزه، اساتيد و صاحب نظران، گامي مؤثّر در راه اعتالي اهدافِ عظيمِ اسالم، 
را  زمان)عج(  امام  قلب  تا هم  برداريد؛  علمّيه  حوزه هاي  و  اسالمي  انقالب 
معّظم  مقام  نگراني هاي  و  دغدغه ها  بر  باشد  تسكيني  هم  و  كرده  خشنود 
رهبري كه متأّسفانه تا به حال در حوزه هاي علمّيه، از رهنمودها و انتقادهاي 
ايشان، استفادة كامل و ملموس نشده و هنوز كه هنوز است، ايشان نسبت 
انتقاد دارند و منتظر تحّول بزرگ و  به برخي برنامه ها و فّعالّيت هاي حوزه 

عميقي در حوزه ها هستند.

مسئلة اّول

اّولين موضوع اينست كه افرادي كه وارد حوزه هاي علمّيه مي شوند، در 
بلندمرتبه، قلبي پاک  قوي، روحي  نيرويِ  خاّص،  با يك ذوق و شوقِ  ابتدا 
و نّيتي خالص، قدم در اين راه مي گذارند؛ ولي متأّسفانه اغلب آنها با ورود 
و  سرخورده  اّول،  همان  از  يا  كه  مي كنند  برخورد  مشكالتي  با  حوزه،  به 
شكست خورده مي شوند و از حوزه بيرون آمده و در ديگر رشته ها مشغول به 
تحصيل مي شوند و يا از آن انرژي و ذوق و شوقِ اّولّية آنها به شّدت كاسته 
شده و با هدفي بسيار ضعيف و اميدي نه چندان قوي مشغول به تحصيل 
شده و پايه هاي حوزه را يكي پس از ديگري به اتمام رسانده و تالش مي كنند 
تا خود را از لحاظ روحي و ماّدي و درسي و معرفتي به جايي برسانند كه چون 
از همان اّول، بيشتر انرژي خود را از دست داده اند، توان رسيدن به اهداف 
بلند خود را نداشته و با يك سردرگمي خاّصي در حوزه مي مانند و آن كارآيي 

كه بايد داشته باشند و به دردِ دين و مردم و جامعه بخورند را ندارند.

علّت يابي و راهکارهاي آن

1. در حوزه ها متأّسفانه بر خالف بيشتر دانشگاه ها، يك برنامة آموزشي 
متنّوع و جّذاب و پويا وجود ندارد تا طلبه از كار و فّعالّيت در حوزه دل گرم 
باشد. حوزه ها بايد با همكاري با ديگر مراكز علمي و پژوهشي، برنامه هاي 
ابتداي كار به  درسي و جنبي متنّوع و شكوفايي را ايجاد كرده تا از همان 
طاّلب، اميد و انرژي خاّصي را بدهد كه البّته بايد كارشناسي بوده و با آرمانها 

و اهداف حوزه هاي علمّيه در تضاّد نباشد.
2. هر مدرسة علمّيه  در هر گوشه اي از كشور، نياز به يك استاد اخالقِ 
جامع و شخص صاحب نَفس و اهل دل دارد تا بتواند از همان ابتدا، برنامة 
درسي و عباديِ)تزكيه و معرفت شناسي( جامعي را پيش روي طاّلب قراردهد 
تا اينكه در طوِل دورة تحصيلي حوزه، راه را اشتباه نروند و افراط و تفريط را 

كنار گذاشته و هدفي متعالي را دنبال كنند.
ثابت  اخالِق  استاِد  اينكه  بر  عالوه  حوزه ها  بيشتر  در  امروزه  متأّسفانه 
وجود ندارد، هم بعضي از مسئولين مدرسه ها و طاّلب پايه هاي باالتر الگوِي 
اينكه گاهي در بعضي حوزه ها برخي  مناسبي براي ُمبتدي ها نيستند و هم 
افراد پيدا مي شوند كه با ُدّكان باز كردن، طلبه هاي جوان و مبتدي و گاهاً 
باز  حقيقي  و  اصيل  راه  از  و  كرده  جلب  خود  سوي  به  را  باالتر  پايه هاي 

مي دارند)عرفان بازي(.

از  يكي  كشور  سراسِر  حوزه هاي  از  يك  هر  در  كه  دارد  اشكال  چه 
مجتهدين و اساتيِد ساكن در قم مشغول به فّعالّيت شود؟!

مسئلة دوم

متأّسفانه در حوزه هاي امروزي بر خالِف حوزه هاي زمان قديم، به جاي 
تعالِي خود و جامعه،  پيشرفت و  حقيقي و عالِم شدن و  اجتهادِ  براي  اينكه 
پايه هاي  پيمودن  و  جانبي  امتيازات  كسب  و  نمره  ِصرف  بخوانند،  درس 
ديني  عالمان  و  علمّيه  حوزه هاي  براي  اين  و  مي خوانند  را  درس  تحصيلي 
نسلهاي بعدي، بسيار مضّر و بد است. مسئلة بحث كردن دروِس بين طاّلب 
بسيار كم رنگ شده و اگر توّجه كرده باشيد، هيچ زماني مثل شبهاي امتحان، 

كتابخانه ها شلوغ نمي شود!
 

علّت يابي و راهکار

بحث  مبتدي،  شخص  براي  تحصيل  به  شروع  ابتداي  همان  از  چون 
امتحان مطرح بوده و مالک را آن قرار داده اند و متأّسفانه مسئولين مدارس 
هم روي آن تاكيد دارند، طلبه از همان ابتدا امتحان را يك هدف و مالک 
مي داند و به اين ترتيب، روحّية پژوهش و تحقيق در او ضعيف مي شود. اگر 
به اين صورت پيش رود شايد تا چند سال آينده و نسلهاي آتي، ديگر مجتهد 
و مرجعي مثل مراجع كنوني نباشد! بايد امتحان را يا به طور كلّي از حوزه 
حذف كرد و يا اينكه باشد، ولي مالکِ اصلي قرار نگيرد و امتحانات توّسط 
باشند  انجام گيرد و در عوض، همة طاّلب موّظف  اساتيد سر كالس  خود 
با  پايان نامه و گزارش پژوهشي كه  يا سال تحصيلي، يك  در آخر هر ترم 
فكر و تالش خود طلبه نگاشته شده باشد، تحويِل اساتيد و مسئولين دهند 
روحّية  تا  داده شود  باال  امتياز  با  افراد  به  امتيازاتي  و  تسهيالت  آن،  و طبِق 
تحقيق و پژوهش در آنها شكوفا و پويا شود. اساتيد هم سعي  كنند كه در 
تدريس از طلبه ها استفاده  كنند و آنها فقط مستمع نباشند تا باعث خستگي و 
خواب آلودگي و بي توّجهي آنها به درس شود؛ بلكه هر جلسه يكي از طاّلب 
درس را سر كالس كنفرانس دهد و ديگر اينكه مسابقات علمي و پژوهشي 
در طول سال تحصيلي از نظر كّمّيت و كيفّيت ارتقاء يابد؛ مثل المپياد علمي 
حوزه و ... و نيز اينكه هر كدام از طاّلب، اّول سال تحصيلي مؤّظف به انتخاب 

هم بحثي براي خود شوند و تا آخر سال هم بحث كردن تداوم داشته باشد.

مسئلة سوم

امكانات رفاهي- تفريحي و وسايل پژوهشي از قبيل كامپيوتر و اينترنت 
دورافتاده،  شهرهاي  و  شهرستانها  حوزه هاي  به خصوص  حوزه ها  در   ،... و 
بسيار در حّد كمي وجود دارد. اين خود باعث مي شود كه طلبه يا به همان 
دروس حوزه اكتفا كند و اهل فّعالّيت هاي پژوهشي، فرهنگي، علمي، ورزشي 
او  اين هم باعث سرخوردگي و شكست روحي براي  نباشد كه  و اجتماعي 
مي شود و هم  اينكه نمي تواند در اجتماع به نحو احسن حضور يابد و با مردم، 
به خصوص قشر جوان ارتباط كامل و سالمي برقرار كند؛ يا اينكه طلبه مجبور 
است بدون هماهنگي با مدرسه به فّعالّيت خود در بيرون از حوزه مشغول شود 
كه اگر با زمينه سازي و همكاري مسئولين نباشد، باعث مي شود كه بعضي 
جامعه  افراد  با  ارتباط  برقراركردن  نوِع  در  در محيط هاي مختلف  از طاّلب 
دچار مشكل شده و گاهاً هم رنگ و بوي آنها شوند و هوّيت خود را از دست 
دهند كه اين براي حوزه هاي علمّيه از ديد و منظر مردم و جامعه، مطلوب 

و پسنديده نيست.
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علّت يابي و راهکار

نظام  بلندپاية  مسئولين  و  دولت مردان  همكاري  با  بايد  حوزه  مسئولين 
گذاشتن  اختيار  در  با  و  برآيند  حوزه ها  كيفّيت  در  تحّول  و  تغيير  درصدد 
شكوفاتر  باعث  دنيا،  روز  علمِي  و  تفريحي  پژوهشي،  تسهيالِت  و  امكانات 
شدن حوزه هاي علمّيه و بازدهي جامع تر و مطلوب تر علوم ديني و حوزه ها 

شوند.
من خودم در بعضي از حوزه هاي علمّيه شاهد اين هستم كه طاّلب آن 
مدرسه با اصرار و تالِش فراوان و صبِر طاقت  فرسا از مسئولين خواسته اند تا 
فقط از اخبار تلويزيون استفاده كنند كه به خاطر مشكالِت سياسي و اجتماعي 
روبه رو  فراوان  مّنت  و  با سختي  اين درخواسِت طاّلب  از مسئولين،  بعضي 
مي شود! چرا بايد طلبه ها و جواناِن پويادل و شكوفا ذهن در آتش مشكالت 

و بي لياقتي بعضي از مسئولين بسوزند؟!
.
.
.

مسئلة نهم

كاركردن با طاّلب و روحانّيون از جهت مسلّط بودن بر احكام شرعي و 
قدرت سخنوري و منبر رفتن و روش كالس داري و تدريس نيز از مسائل 

حائز اهّمّيت در حوزه است كه ...
 

راهکار و علّت يابي

نبايد در حوزه فقط در پاية اّول، احكام را خواند و پاية دوم و سوم را فقط 
به خواندن صرف و نحو محدود كرد. به نظر بنده بايد در هر پايه اي درس 
احكام باشد و احكام را هم مثل صرف و نحو، ريشه اي و كاربردي كار كرد. 
طلبه اگر يك ماه در حوزه باشد و بعد به شهرستان برود، مردم روستا و شهر 
فكر مي كنند كه اين شخص در حّد يك مجتهد است و تمام مسائل شرعي 

را مي داند؛ غافل از اينكه احكام، بحث خيلي گسترده اي است.
به نظر بندة حقير، افرادي كه سال اّول وارد حوزه مي شوند، بايد نه صرف 
بخوانند و نه نحو؛ بلكه بايد در سال اّول حوزه فقط با طلبه، مسائل اعتقادي، 
اخالقي و احكام شرعي كار شود و طلبه خودساخته شده و بر احكام شرعي تا 
اندازه اي مسلّط شود و سپس به دروس ديگر حوزه بپردازد. من خودم شاهد 
بودم كه طلبة پايه  شش و معّمم و كسي كه دم از عرفان مي زد، قرائت سورة 

توحيدش اشكال داشت!
يك  سطح  بعديِ  سالهاي  در  نيست؟!  ننگ  علمّيه  حوزة  براي  اين  آيا 
حوزه، بايد طلبه را با روش تبليغ و سخنوري آشنا كرد؛ نه اينكه طلبة پاية 
دهم حوزه نتواند يك جلسه و منبر نيم ساعتي را اداره  كند. بايد طلبه يك 
موضوع خاّص انتخاب كرده و پس از تحقيق و پژوهش و مطالعه، در برابر  
مسئولين و اساتيد، آن را به صورت كنفرانس يا منبر ارائه دهد تا هم شرمش 
را  خود  تبليغ،  براي  هم  و  بداند  را  خويش  كـار  عيوب  هم  و  شود  ريخته 

آماده كند.
 

مسئلة دهم

است  انتقادي  مهّمترين  و  كنم  مطرح   مي خواهم  كه  مسئله اي  آخرين 
اساتيد  اينست كه چرا اغلب روحانّيون و  كه من به حوزه هاي علمّيه دارم، 
مجّرب و مجتهدين و مراجع تقليد و فالسفه و ...، فقط و فقط در قم ساكن 
هستند و تا آخر عمر از آنجا به شهرهاي دوردستِ نيازمند به مسائل ديني و 
احكام شرعي، هجرت نمي كنند؟ چرا بايد در قم، حدود 1000 مجتهد وجود 

استانهاي  خصوص  به  روستاها،  و  شهرها  از  بعضي  مردم  ولي  داشته باشد؛ 
را  خود  شرعي  مسائل  افتاده ترين  پا  پيش  مرزي،  لب  شهرهاي  و  محروم 

ندانند؟
آيا باور مي كنيد در روستايي به طلبة پايه هفت حوزه گفته باشند: » آيا ما 
مي توانيم در مسائل شرعي از شما تقليد كنيم؟!« باور مي كنيد پرسيده  باشند: 

» آيا ما كه بدنمان زخمي شده، مي توانيم روزه  بگيريم؟!«
به   از رسيدن  قم، پس  در  و مجتهدين ساكن  روحانّيون  از  عّده اي  چرا 
نمي زنند؟  سري  خود  شهرهاي  و  روستاها  به  معنوّيت،  و  علم  از  درجه اي 
نيست  اين  معنوّيت  و  نمي كنند؟ همة علم  پرداخت  را  چرا زكاتِ علم خود 
كه در قم ساكن بشوند و براي طاّلب كالس برگزار كنند ... چرا بي خودي 
سرشان را شلوغ  كرده اند؟ به خدا قسم كه بايد در آن جهان، جوابگوي خدا و 
ائّمه)عليهم السالم( و آن مردم محروم روستاها بود. به فرمايش اميرالمؤمنين 
علي)ع(، هيچ اطاعتي نزد خدا گران  بهاتر از كمك و خدمت به مردم و خلق 

خدا نيست.
عاّلمه  همراه  به  روحانّيون  از  تن  چند  با  مي كرد  نقل  اساتيد  از  يكي 
حسن زاده آملي در خيابان به سمت منزل ايشان مي رفتيم. در مسير، عاّلمه 
حسن زاده پسربّچه اي را ديدند و با ديدن او، بسيار مضطرب و ناراحت شدند. 
وقتي از علّت اين حالت از ايشان سؤال شد، فرمودند:»چشمان اين بّچه لوچ 
است و اين تقصير ما روحانّيون و عالمان ديني است كه به پدر و مادر او، 

احكام شرعي را متذّكر نشده ايم وگرنه اين پسر بّچه اين طور نمي شد!«
خودتان قضاوت  كنيد؛ چرا بايد چنين صحنه هاي غم باري پيش بيايد كه 
دل هر شخصي را جريحه دار مي كند؟ عرفان و سعادت واقعي در ُقرب الي 
اهلل و اهل نَفس شدن كه فقط با تسبيح و شب زنده داري و نماز و گوشه گيري 

به دست نمي آيد.
چرا بايد شهري با جمعّيت زياد كه پول منبررفتن در آن چشمگير است، 

ُپر از روحانّيون عالِم باشد؛ ولي در روستاها يك طلبة ساده هم يافت نشود؟
به خدا قسم كه امام زمان )عج( و سربازان واقعي او مثل امام خميني 

)ره(، از اين رونِد كار حوزه ها راضي نيستند.
آي طلبه ها، روحانّيون، مجتهدين، مراجع تقليد و عاّلمه ها! به داد اسالم 
برسيد؛ به داد فقر فرهنگي و ديني مردم برسيد. چه بسا كه با هدايت شخصي، 
يك شبِ به تمام آن مدارج و درجات عالّيه كه سالها در پي آن بوديد، به 
راحتي برسيد. شما مسئولين حوزه كه مي توانيد كاري براي رفع اين مشكالت 
انجام دهيد را به خدا و چهارده معصوم و خوِن شهدا قسم مي دهم كه به درِد 
دين و مذهب و مردم و روستاها و شهرهاي دورافتاده ي لبِ مرزي بخوريد. 

دل امام زمان )عج( را شاد كنيد.
نوشتم.  را  نامه ام  صريح  و  سريع  و  تند  لحن  با  خيلي  اگر  كه  ببخشيد 
خداوند از سر تقصيرات همة ما بگذرد و قلب امام زمان)عج( از همة ما راضي 

و خشنود كند.
والسلم عليکم و رحمة الل و بركاته
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بدون ترديد، امروز حوزة علمّيه در آستانة تحّولی عظيم قرار دارد. اين تحّول، َصرف نظر از اينكه 
چه تعريفی از ابعاد و غايات آن داشته باشيم، حركتی ُپردامنه و گامی بلند و اقدامی حياتی است كه 
تحّقق آن، عزمی راسخ و هّمتی بلند می طلبد. حوزه اگر اين عزم و هّمت را در خود می بيند كه به 
صورت جّدی به طّراحی و اجرای »الگوی جامع تحّول« بپردازد، بايد تمام دارايی و سرماية خود را 

برای رسيدن به اين مهّم به كار گيرد.
پشتوانة  می دارد؛  وا  اعجاب  به  را  انسان  حوزه،  موجودی های  حجم  به  گذرا  نگاهی  حّتی 
عظيم شخصّيتی و علمی سلف، مجموعة بزرگ علمای پاک و بی بديل، انبوه فضال و اساتيد و 
پژوهشگران دانشمند و آمادة خدمت، فرصت تاريخی تشكيل حكومت اسالمی، نهادهای مختلف 
سرمايه های  از  بخشی  فقط  تازه  نفس،  و  جوان  بزرگ طاّلب  تودة  باالخره  و  فرهنگی،  و  علمی 

ظاهری حوزه هستند.
اّما نكتة قابل توّجه در اين بحث، نوع نگاه و نحوة برخورد حوزه با اين سرمايه هاست؛ متاّسفانه 
بايد اذعان كرد حوزه نتوانسته از اين حجم عظيم دارايي ها به خوبی استفاده كند؛ چه بزرگانی كه 
به ِصرف ابراز نظری شاّذ طرد شدند؛ چه بسيار نخبگانی كه- در عين نياز حوزه به آنها- جذب 
دانشگاه گرديدند؛ چه مصلحان صادقی كه مأيوس و منزوی گشتند؛ و چه فرصت هايی كه حوزه 

نتوانست از آنها بهره گيرد ...
به نظر نگارنده، اين مديرّيت ناصحيح بر سرمايه و دست و دلبازی در خرج كردن آن، به سه 

عامل اصلی باز می گردد:
1. مديرّيت اين حجم از سرمايه، آن هم در بستری از شرايط خاّص درون و بيرون حوزه، كاری 

بس پيچيده و دشوار است.
2. رويش های مستمّر در طول تاريخ حوزه، ما را به ادامة اين روند، دل خوش كرده و اطمينان 
داريم همواره اين سرمايه ها خود به خود به موجودی حوزه اضافه خواهند شد؛ پس دغدغه ای جّدی 
به زودی  از دست بدهيم،  نداريم و می پنداريم هر چه  آنها  از  بهره برداری صحيح  برای حفظ و 

جايگزين آن را خواهيم داشت.
3. حوزه آن گاه به تك تك دارايی های خود، به عنوان يك فرصت خواهد نگريست كه بخواهد 
با برنامه ای جامع، دست به كاری بزرگ بزند. فقط در اين فرض است كه تمام دارايی ها به طور 
جّدی مورد توّجه قرار می گيرند و در پرتو آن هدف، جهت گرفته و جايگاه واقعی خود را می يابند. 
بی شّك تا ابعاد آن كار بزرگ مشّخص نشود، نياز مبرم به ذّره  ذّرة موجودی هايمان را نخواهيم 

فهميد.
حال، به طرح نكتة اصلی اين يادداشت می پردازيم و آن، اينكه در بيانات مختلف رهبر معّظم 
انقالب، ويژگی های نسل جوان حوزه ها اين چنين برشمرده شده است: »سبك بال و كمربسته و 
عاشق و صادق«؛ » منشأ اميد و شور و نشاط و تحّرک«؛ » نوآور و مبتكر«؛ »آماده برای تالش« 

و » محور اميدها و انرژي هاي بالفعل و بالقّوة حوزه«.
به راستی در كدام مجموعه از جوانان، چنين شاخصه هايی يك جا و آن هم در حّد و اندازه ای 
كه امروز در حوزه ها می بينيم، وجود دارد؟ حوزه از اين انباشت شور و نشاط و طراوت چه بهره ای 
خواهد برد؟ انرژی، تالش و نوآوری های فرزندان نوپای حوزه در چه جهتی َصرف خواهد شد؟ آيا 
می توان از اين امتيازات به راحتی گذشت؟ آيا می توان برای طاّلب جوان، سهمی وافر در تحّول 
حوزه در نظر نگرفت؟ آيا عدم توّجه جّدی به طاّلب جوان، به عنوان سرمايه ای عظيم و بی بديل، 

اسراف در سرمايه های حوزه نيست؟!

سرمايه هاى حوزه
 از اسراف تا مديريّت

على اصغر سهرابى
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اشاره:
در تابستان سال جاري، همايشي با عنوان تحّوالت بايسته در آموزشهاي اسالمي و انساني، توّسط معاونت آموزش دفتر تبليغات اسالمي خراسان رضوي 
برگزارشد. متن حاضر، سخنراني حضرت آيت اهلل مصباح يزدي در اين همايش است.
ضمن سپاس فراوان از عزيزاني كه اين متن را در اختيار نشرّية خشت اّول قراردادند، شما را به خواندن اين سخنان مهّم و ارزشمند دعوت مي كنيم.

حوزه با اين شرايطي كــــه دارد، پاسخگوي همة نيازها نيست 
تحّول در علوم اسلمي و انساني؛ ضرورت و بايسته ها
در گفتاري از آيت اهلل مصباح يزدي
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طرح مسئله و مبادي آن
ابتدا بر مواّد تصّوري و تصديقي بحث تحّول در علوم اسالمي و انساني تأّمل مي كنيم؛ اينكه تصوراً منظور از تحّوالت علوم چيست و تصديقًا چه ضرورتي 
دارد كه اين تحّوالت انجام شود؟ پس از بررسي ضرورت تحّول در علوم اسالمي و انساني، به مسئلة اصلي، يعني چگونگي انجام اين تحّوالت و به راه كارها، 

لوازم و بايسته هاي آن خواهيم   پرداخت؟
پيداست كه منظور از تحّول، تحّول لغوي به معناي هرگونه دگرگوني نيست؛ بلكه منظور از آن، دگرگونيِ رو به كمال و برطرف كردن نقصها و ُپركردن 

خألها و عرضة تازه هاي مفيد و به كارگيري روشهاي مؤثّر است و در يك كلمه، تحّول مطلوب مورد نظر ماست.
منظور از علم هم، مجموعة قضايايي است كه بر اساس محوري خاّص و با روش و متدي معقول و مناسب، مورد بحث و تحقيق قرار مي گيرد. همة علوم 
از قضاياي مختلفي تشكيل مي شود كه جواب بعضي از آنها يقيني و جواب بعضي ديگر ظّني و جواب بسياري، مشكوک است كه در گرو فّعالّيت هاي آيندگان 

باقي مي ماند.
شايد هيچ علمي نداشته باشيم كه تمام قضاياي آن به صورت يقيني پاسخ داده شده باشد و همواره علوم منتظر فّعالّيت هاي بيشتري هستند كه مظنونات 

آن، تبديل به متيّقنات شده و قضاياي مشكوک و مجهول، تبديل به معلوم گردد.
با اين توضيح، معناي تحّول در علوم روشن مي شود؛ تحّول در يك علم يعني آن علم از حالت جمود و بسته بودن درآيد و اقداماتي انجام شود كه متيّقنات 

آن بيش از سابق گردد.
به داليل متعّددي، در عنوان بحث ما، تحّوالت علوم اسالمي انتخاب شده كه يكي از آنها اين است كه دغدغة اصلي ما حوزويان، علوم اسالمي است؛ 
اين دغدغه هم به علّت اقتضاي شغل، حرفه و صنف ماست و هم به خاطر روزافزون شدن احتياج همة دنيا و از جمله خود كشور ما به معارف اسالمي است 
و همچنين به دليل تالشهاي مختلف با انگيزه هاي متفاوت براي انحراف علوم اسالمي از مسير صحيح آن با التقاطات و مغالطات و القاء شبهات است؛ لذا 
ضرورت دارد كه در برابر اين فّعالّيت ها، اقدامات جّدي تر و مثمر ثمرتري انجام بگيرد. به هر حال روشن است كه دغدغة اصلي ما علوم اسالمي است و به 

خاطر رسالتي كه ما داريم، اين از واجبات كفايي است؛ منتها چون َمْن بِِه الِکفايَة ندارد، حكم واجب متعّيني را دارد.
اّما چرا در عنوان بحث، علوم انساني به علوم اسالمي عطف شده است؟ چون گرچه علوم انساني اصالتًا و ذاتًا ارتباط مستقيمي با علوم اسالمي ندارد، ولي 
غيرمستقيم ارتباطات زيادي با علوم اسالمي دارد؛ بعضي از علوم انساني كه بيشتر جنبة توصيفي و تحليلي دارند، با اعتقادات مذهبي و ديني ما ارتباط پيدا 

مي كند و بعضي ديگر كه بيشتر جنبة دستوري دارند، با ارزشهاي اسالمي ما ارتباط دارند.
بنابراين ما نگران اين هستيم كه در مراكزي كه علوم انساني، تدريس، بحث و تحقيق مي شود، فّعالّيت هايي انجام  بگيرد كه با محتواي علوم اسالمي 

سازگار نباشد و عمالً تجربه هم نشان داده كه وقتي علوم انساني، جداي از گرايشها و منابع اسالمي بررسي شود، گاهي نتايج نامطلوبي به بار مي آورد.
البّته روشن است كه منظور ما همة علوم انساني هم نيست؛ چون علوم انساني يك اصطالح دانشگاهي است كه شامل علومي مثل حسابداري و كتابداري 
هم مي شود و معلوم است كه اينها محّل بحث نيست و اينكه بعضي از آنها به نحوي به آموزش علوم اسالمي مي توانند كمك  كنند، ارتباط غيرمستقيم آنهاست 
كه همة علوم، مي توانند با اسالم چنين ارتباطي داشته باشند؛ بنابراين، تحّول در آن دسته از علوم انساني مورد بحث قرار مي گيرد كه ارتباطي با باورهاي 

اسالمي يا با ارزشهاي اسالمي داشته باشند.
با روشن شدن مباحث تصّوري بحث، براي بررسي مبادي تصديقي، اينكه آيا تحّول در علوم اسالمي و انساني ضرورت دارد يا نه، الزم است تأّملي بر انواع 
تحّول در علوم داشته باشيم و بعد ببينيم آيا همة اين تحّوالت ضرورت دارد و بايد انجام گيرد يا اينكه تحّول در بعضي ضروري است و در بقّيه، بايد اولوّيت بندي 

شود و در بعضي الزم و در بعضي  فضل است؟

حوزه با اين شرايطي كــــه دارد، پاسخگوي همة نيازها نيست 
تحّول در علوم اسلمي و انساني؛ ضرورت و بايسته ها
در گفتاري از آيت اهلل مصباح يزدي
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1. انواع تحّول در علوم
علوم  در  تحّوالت  اين  انواع  مهمّ ترين  از  بعضي  به  اينجا  در 

اشاره مي كنيم:
1-2 تحّولِ طبيعي علوم

گاهي تحّول در علوم، به علّت يك جريان طبيعي است؛ وقتي قضايايي 
جوابهايي  علم،  آن  پيشتازان  و  پيشگامان  و  مؤّسسين  ابتدا  مطرح مي شود، 
آيندگان  بعدها  ولي  مي شود؛  مطرح  ساده   جوابهاي  طبعاً  كه  مي دهند  ارائه 
انجام  بيشتري  مطالعات  و  تحقيقات  و  استفاده  كرده  گذشتگان  نظرات  از 
مي دهند و تالش مي كنند مسائل ديگري را كه هنوز به حّد يقين نرسيده است 

را روشن  تر كنند.
اين جريان، هميشه در همة علوم بوده و خواهد بود. اين حّد از تحّول در 
علوم، يك امر طبيعي است و احتياج زيادي به تحقيق و بررسي بايسته ها و 

ملزومات آن ندارد.
به عنوان مثال، اگر تاريخ فقه را مالحظه نماييد كه چگونه فقه به عنوان 
گذرانده  را  دورانهايي  و چه  كرده  پيدا  تحّوالتي  و چه  آمده  پديد  علم  يك 
تا به اين وضع كنوني رسيده، خواهيد ديد همين جريان طبيعي در آن نيز 
برقرار بوده است. اين آثاري كه امروز در دسترس ماست، به بركت تالشهاي 
بهبهاني، كاشف الغطاء، شيخ  امثال مرحوم  اخير،  اين عصرهاي  در  بزرگاني 
انصاري و مراجع معاصر  است. ابتدا فقه اين گونه نبود؛ كتابهاي قديمي فقه، 
همه، متن روايات يا خالصه اي از روايات است كه به آنها كتب فقهي گفته 
مي شد؛ ولي از زمان شيخ مفيد و بعد شيخ طوسي، كم كم آنها مبسوط شدند 

و مراحلي را گذراندند تا به اينجا رسيدند.
البّته اين تحّوالتي كه بايد به طور طبيعي انجام شود، گاهي با موانعي 
برخورد مي كند و بايستي آن موانع را به عنوان آسيب ها، شناخت و عالج  كرد 

و عوامل اثباتي را تقويت  و عوامل سلبي را اصالح  نمود.
گاهي اين موانع، به خاطر تفاوت ديدگاه ها و گرايشها بوده است؛ مثاًل در 
زمينة گرايش اخباريگري كه از قديم تا امروز در زمينه هاي فقه و كالم و 
ساير علوم مطرح بوده، آن هم از بزرگاني كه نه تنها مورد احترام، بلكه همة 
آنها مورد تقديس ما هستند؛ مثالً گرايش شيخ صدوق، يك گرايش است و 
گرايش شيخ مفيد، گرايش ديگري است. بهترين نمود اختالف ديدگاه آنها، 
در كتاب انتقادات شيخ مفيد بر عقايد شيخ صدوق روشن مي شود. من وقتي 
بررسي مي كنم، نمي دانم بيشتر بايد به كدام احترام بگذارم؛ هر دو از بزرگان 
كم نظيري هستند كه حّق عظيمي بر تشّيع دارند؛ اّما با اينكه قريب العصر به 
زمان ائّمه)ع( هم بودند، چنين اختالفاتي در اجتهادات فقهي و كالمي  آنها 

پيش  آمده است.
مانع ديگر اين است كه كساني چه بسا به خاطر انگيزه هايي مقّدس، به 
نوعي تعّصب مبتال مي شوند و اين طرفداري از يكي از بزرگان، باعث مي شود 
كه چالشي در مسير پيشرفت علم حاصل شود. خيرانديشاني بايد تالش  كنند 
اين  ااّل  و  كنند  مبارزه  تعّصبات  اين  با  و  نمايند  برطرف  را  اشكال  اين  كه 
تعّصبات باعث مي شود كه پيشرفت علم از طرفين ُكند شده و نيروها َصرف 

اصطكاک  گردد و برآيندي در نهايت حاصل نخواهد شد.

1-2 تحّولِ توّسط عالمان
گاهي تحّوالتي كه در يك علم پديد مي آيد، مربوط به خود عالمان است 
و عامل ديگري چندان تاثيري در اين تحّوالت ندارد. آنها با ذوق و استعداد 
و تالش  بيشتر خود، تحّوالتي را در علوم پديد مي آورند. در همين دوره هاي 
فقه و اصول  بزرگاني در  بعد، كتابهايي كه  به  انصاري  از زمان شيخ  اخير، 
نوشته اند و اآلن كتابهاي درسي ماست و در همة حوزه هاي علمّيه تدريس 
مي شود، تحّوالتي است كه در آن، عامل خارجي دخالت نداشته است؛ ذوق، 
استعداد، تالش و زحمت خودشان بوده كه اين تحّوالت را ايجاد كرده است.

در اينجا آنچه مي بايست انجام بگيرد، تشويق و تشجيع در مقابل حالت 

وارفتگي و محافظه كاري و به قول شهيد صدر)ره(، نگاه استصحابّيه است كه 
خيلي ها دارند؛ بعضي ها دلشان مي خواهد اوضاع همين طور كه هست باشد 
مفيـد، شيخ طوسي،  بود، شيخ  ايـن طور  اگر  نشود.  تغييري حاصل  هيچ  و 
بنا  اگر  پيدا نمي شد.  بعد، مرحوم بهبهاني و كاشف الغطائي  صاحب سرائر و 
بود همان روش سابق، به صورت تقليدي ادامه پيدا كند، اين تحّوالت ايجاد  

نمي شد.
و  تشجيع  به  نياز  بلكه  ندارد؛  جديد  عاملي  به  احتياج  تحّول،  نوع  اين 
تقويت براي نوآوري و ارائة نظرّيات جديد، و مبارزه با تعّصب ها و آفت زدايي 

دارد. بايستي جلوي تعّصب هايي كه مانع پيشرفت علم است را گرفت.
خود ما در محيط هاي ديني و حوزه هاي درسي ديده ايم كه روش تدريس 
بزرگان  حرف  يا  استاد  حرف  به  متعّبد  را  شاگرد  اساتيدي،  لحن سخنان  و 
پيشين بار مي آورد؛ مثالً وقتي استاد مي گويد مرحوم آقا چنين فرمود، معنايش 

اين است كه اينجا خّط قرمز است و نمي توان  از آن گذشت!
احتماالت مختلف طرح  و  با شقوق  را  اساتيدي هستند كه مسئله  ولي 
 كرده و سپس يكي را تقويت  مي كنند. در زمانهاي اخير، كسي را كه بنده 
حضوراً اين روش را از ايشان مشاهده  كردم، مرحوم آيت اهلل بروجردي)رض( 
بود ند و اساتيد ديگر، متأثّر از روش ايشان هستند؛ يعني مبتكر اين روش، 

البّته تا آنجايي كه سّن بنده اقتضا مي كند، ايشان اند.
ايشان در طرح بحث و بيان شقوق مختلف، خيلي قوي بودند و در آزادانه 
بحث كردن، بازكردن مسئله، پيداكردن ريشة بحث- اينكه از كجا شروع شده 
و چه تحّوالتي پيدا كرده- بر ديگران امتياز داشتند. به قول خيلي  از طاّلب، 
درس ايشان مجتهد پرور بود. اساتيد ديگري بودند كه فقط متن جواهر را با 
اندكي إن قلت در كنار آن مطرح مي كردند؛ اّما ايشان ريشة بحث را از ابتداي 
پيدايش آن در باب فقه، انگيزه هاي طرح اين بحث، تحّوالتي كه پيدا كرده 
و نظرهاي مخالفين را مطرح  مي كردند و طاّلب بحث را كامالً حاّلجي شده 
باعث مي شد كه هم شاگرد رشد كند و هم  اين روش  دريافت مي نمودند. 

متعّبد به حرف استاد يا يك شخصّيت بزرگ علمي نباشد.
بعضي از اساتيد بودند كه اگر شاگردي در درس اشكال نمي كرد، ناراحت 
مي شدند؛ مي گفتند مگر شما ديشب درس را مطالعه نكرده ايد؟! سّنت درس 
خارج ما هميشه اين بوده كه شاگرد در درس بايد اشكال  كند. اصالً گرمي 
درس خـارج به همين است. اين سّنت به اين معناست كه چه بسا نكته اي به 
ذهن متعلّم مي آيد كه از آنچه در ذهن استاد است، صحيح تر و قابل احترام تر 
باشد. گاهي همين إن قلت ها، باعث تحّول در يك مسئلة فقهي، يك فتوا يا 

يك سّنت عملي مي شود.
البّته به هيچ وجه نبايد نسبت به اساتيدي كه حّق بزرگي بر گردن ما دارند 
و ما ريزه خوار خوان نعمت  آنها هستيم، كم مهري كنيم. بايد كمال احترام را 
نسبت به همة آنها داشته باشيم؛ ولي اين امر نبايد مانع از اين شود كه قدرت 

تفّكر، ابتكار و خاّلقّيت خود دانش پژوه و محّقق از بين برود.
پس بايد محّققين را تشجيع  كرد تا به خود اجازه دهند كه نوآوري كرده، 
فكر و روش جديد مطرح  كنند و ابداع احتماالت نمايند و بحثهاي جديدي را 
ارائه دهند؛ البّته همه متوّجه هستيم كه منظور از اين نوآوري ها، بدعت گذاري 
و تغيير احكام دين و ارزشهاي اسالمي نيست؛ منظور، استفاده از استعدادها و 

نعمتهاي الهي با بهره برداري بيشتر و بهتر است.
مي دانند.  بدعت  را  نوآوري  هر  عاميانه،  قضاوت هاي  با  بعضي ها  گاهي 
حدود شصت سال قبل، شخصي نوشته بود كه دو بار به عالَم تشّيع ضربه وارد 
شد؛ يكي با غصب خالفت اميرالمؤمنين)ع( بود؛ و ديگري زماني كه شيخ 

مفيد اصول را وارد فقه شيعه كرد!
ببينيد اين قضاوت چقدر متعّصبانه است؛ آن  هم در مورد شيخ مفيد كه 
از اين موارد در گوشه و  شخص ساده اي نيست و مورد احترام همه است. 
كنار پيدا مي شود؛ ولي همه مي فهمند كه اين قضاوت ها، عاميانه و متعّصبانه 

است و ارزش بحث ندارد.
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1-3 تحّول به واسطة تحقيقات و دسترسي به منابع بيشتر
سلسله تحّوالت ديگري در علوم، به واسطة تحقيقات زيادتر و دسترسي 
به منابع بيشتر حاصل مي شود؛ مثالً در فقه، سابقاً دسترسي به منابع، خيلي 
در  روايي،  مجامع  ساير  و  اربعه  كتب  امروز،  ولي  داشت؛  امكان  زحمت  با 
كتابخانه ها هست و به راحتي مي توان آنها را مطالعه  كرد و حّتي با رايانه، 
كار بسيار راحت تر شده است و با فشاردادن يك كليد، به همة منابع مي توان 

دسترسي داشت.
از  بعضي  در  صدوق  شيخ  مرحوم  نبوده است؛  اين طور  هميشه  اّما 
كتابهايشان اشاره كرده اند كه اين مطلب يا اين حديث را در كجا و از چه 
جايي  در  بفرماييد،  مالحظه  را  ايشان  معاني  األخبار  اگر  آموخته اند؛  كسي 
مي فرمايند: » من اين مطلب را از شيخي در فرغانه آموخته ام!« شيخ صدوق 
اهل اطراف ري بودند و فرغانه در آسياي مركزي است! گمان نمي كنم با 
اين همه وسايل امروزي از قبيل هواپيما و اتومبيل، هيچ كدام از شما آنجا 
رفته باشيد. آن روز با چهارپا حركت  مي كردند و ايشان از ري تا فرغانه را 
دنبال يك حديث و دنبال فهم يك مطلب مي رفتند تا اين كتابها و مجامع 

را براي ما جمع آوري كردند.
بسياري از مجامع روايي و اسناد و مدارک، به اين راحتي در دسترس 
قرار نمي گرفت؛ بعد از سالياني در شهري، مدركي يافت مي شد و چه بسا آن 
مدرک جديد، زمينه اي براي تحّول در آن علم را فراهم مي كرد و فتوايي را 

تغيير مي داد و فهم آيه و روايتي را عوض مي كرد.
بعضي بزرگاني مي فرمودند كه گاهي براي پيدا كردن يك روايت، يك  
ماه زحمت مي كشيدند! در فقه بسيار است كه روايتي مربوط به يك مسئله، 

در باب خودش مضبوط نيست و در ضمن روايتي در باب ديگر آمده است.
اين تحّول، به مدد عامل خارجيِ دسترسي به منابع است. امروزه با آمدن 
تكنولوژي و وسايل آموزشي و پژوهشي جديد، انقالبي در تحقيق و پژوهش 
رخ  داده است و تحقيق كردن با سابق، بسيار تفاوت كرده است. جا دارد كه ما 

از اين فرصت استفاده كنيم و از عمر خود چند برابر استفاده نماييم.

1-4 تحّول به علّت نيازهاي جديد
اّما همة تحّوالت در اين موارد خالصه نمي شود؛ بيشترين تحّوالتي كه 
به خصوص امروز در علوم اسالمي مورد احتياج است، به خاطر اين است كه 
در عالَم اسالم، وظايف علمي جديدي مطرح شده كه سابقاً يا اصالً نبوده و 

يا بسيار كم رنگ بود ه است.
در  فقط  ابن  كمونه،  شبهة  مثل  خاّص،  الحادي  شبهة  يك  گذشته،  در 
يك كتاب فلسفي مطرح مي شد و اگر كسي آن كتاب را نمي خواند، اصالً 
سايت هاي  ايـن  در  امروز  اّما  نمي كرد؛  خطور  شبهه اي  چـنين  ذهنش،  به 
به  همه جانبه اي  هجوم  هست،  همه  دسترس  در  كه  اسالمي  ضّد  متعّددِ 
تمام مباني باورها و ارزشهاي اسالمي مي شود. كساني با بودجه هاي كالن، 
هيچ   كاري جز تخريب اسالم ندارند و شيوه هاي مختلف خيلي ظريفي به 
كار مي گيرند كه جا دارد آنها كه هّمت ضعيفي دارند، وقتي اينها را بررسي 

مي كنند، مأيوس شوند.
كه  دارد  وجود  كاوياني  درفش  نام  به  سايتي  گفت  آقايي  امروز  همين 
كارش بيان تناقضات قرآن است و طوري آيات را در كنار هم قرار مي دهد 
و تناقض گيري مي كند كه اگر كسي عمقي در معارف اسالمي نداشته باشد، 

تحت تأثير قرار مي گيرد.
بنده سؤال كرد: »مگر شما  از  رضا)ع(  امام  در حرم  متدّيني  زائر  جوان 
نمي گوييد كه وراثت در سلطنت ممنوع است و هيچ مدرک علمي و وجهي 
ندارد؛ پس چرا خدا گفته امامان بايد همه از يك نسل باشند؟! اين مطلب، 
چه معيار علمي دارد؟« ببينيد چگونه اين مطلب را پرورانده اند و بر ذهن اين 
جوان كار كرده اند كه ناچار شده در حرم امام رضا)ع(، اين سوال را بپرسد؟

20 سال پيش، يكي از ايدئولوگ هاي معروف در مركز مطالعات اسالمي 

دانشگاه مك گيل كانادا، در همايشي كه از بزرگان و اساتيد دعوت شده بود، 
ادعّية  آية متشابه و متن  از چند  ندارد!  پايه اي  مطرح كرد كه عصمت هيچ 
اهل بيت استفاده  كرد و طوري بحث را مطرح نمود كه اصالً مسئلة عصمت 
را آخوندها درست  كرده اند و ريشه اش هم چنين و چنان است و به طور كلّي، 

اصل بحث عصمت را  زير سؤال برد.
مي دانيد چرا اين بحث را مطرح مي كنند؟! مسئله به اين سادگي نيست! 
انتخاب اين موضوع، دليل دارد؛ آنها روي اين شبهه حساب  كرده اند؛ چون 
و  كنيم  پافشاري  آن  روي  و  مي دهيم  نسبت  اسالم  به  را  گفته اي  ما  اگر 
حّتي مردم حاضر مي شوند كه جان خود را براي آن بدهند، براي آن است 
وقتي  اجرا شود؛ حال  احكامش  يعني  اسالم هم  ماندن  و  بماند  اسالم  كه 
فتواي  دليلش،  مي گوييم  اّول  چيست؟  حكم  اين  دليل  ما  پرسيده  شود  از 
مجتهد است؛ اگر گفته شود شايد مجتهد اشتباه كرده است، مي گوييم در اين 
زمينه حديث داريم؛ اگر گفته شود شايد حديث غلط باشد و سند نداشته باشد، 
مي گوييم حديث متواتر است؛ اگر گفته شود از كجا معلوم، شايد امام اشتباه 
گفته باشد، آخرين چيزي كه ما به آن استناد مي كنيم، اين است كه قرآن و 

امام، معصوم هستند!
و  برمي گردد  به كتاب و سّنت  ما،  تعّبدي  و  ديني  منابع  بنابراين، همة 
پشتوانه و اعتبارشان، اين است كه آورندة اينها معصوم است. اگر جعلي و 
دورغ باشد، همة اسالم بر باد رفته است. آنها نقطه اي را مي زنند كه وقتي 

ُسست شد، كّل اسالم بر باد  رود.
مباني،  تخريب  براي  تالشهايي  چه  اينكه  به  بود  اشاره اي  مثالها،  اين 
باورها و ارزشهاي اسالمي در كار است و بسياري از ما توّجه نداريم كه اينها 
از كجا مايه مي گيرد و به چه انگيزه اي مطرح مي شود. وقتي بيدار مي شويم 
كه خداي  نكرده مي بينيم بسياري از جوانان و گاهي فرزندان خود ما، نسبت 
به دينشان ُسست شده اند، و ديگر با چه عاملي مي توان اين را جبران  كرد؟

و  صاف   است؛  ضروري  انساني،  و  اسالمي  علوم  در  تحّول  قسم  اين 
نيازها  اين  پاسخگوي همة  دارد،  اين شرايطي كه  با  بگويم، حوزه  بي پرده  
تا خألها  تحّولي رخ دهد  بايد  از داليلي است كه  نيازها يكي  اين  نيست. 

ُپر شود.

2. راه كارها، لوازم و بايسته هاي تحّول
و  تحّولي در علوم اسالمي  بايد  اينكه  مبدأ تصديقي بحث،  پذيرفتن  با 
انساني پديد بيايد؛ بايد از منابع بيشتر، راه هاي بهتر، روشهاي تحقيقي بيشتر، 
بتوان  تا  ... استفاده  كرد  از تجارب بزرگان پيشين و  از تكنولوژي تحقيقي، 
در فرصت كمتر، به نتايج بيشتر رسيد و نيازها را پاسخ  گفت، چند موضوع 
مهّم در زمينة چگونگي انجام اين تحّوالت و راه كارها، لوازم و بايسته هاي 

آن را بيان مي نمايم:

1-2 بررسي نهاد آموزش حوزه در ساختار كلن نظام آموزش كشور
 بررسي نهاد آموزش حوزه به طور مستّقل، براي اصالح، تكميل، تقويت 
و كارآمدتر كردن آن در پاسخگويي به نيازها، با اينكه كار خوبي است و بايد 

انجام شود؛ ولي كارِ كامل و ريشه داري نيست.
به  كه  جايي  و  است  كشور  آموزشي  سيستم  ارگانهاي  از  يكي  حوزه، 
مردم چيزي ياد مي دهد و مردم از آن ياد مي گيرند، فقط حوزه نيست؛ حوزه 
بخشي از آن است. بخشهاي ديگري نيز در جامعه وجود دارد كه چه بسا 

وسيع ترند و اثري عميق تري دارند.
به  را  حوزه  كه  كنيم  اساسي  فكري  حوزه  براي  مي توانيم  وقتي  ما 
عنوان عضوي در سيستم كّل آموزش كشور بررسي كنيم و در ابتدا، فكري 
براي مجموع دستگاه آموزش كشور نماييم تا حوزه، جايگاه خود را در اين 
با  تعاملي  بايد عهده دار شود و چه  را  بداند چه نقشي  پيدا كند و  مجموعه 
ديگران داشته باشد تا اين بار به منزل برسد؛ البّته اين كار، كار گسترده اي 
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است كه وقت و نيرو و شرايط بسياري مي خواهد. در يك كلمه، تعبيري كه 
اخيراً به كار مي برند و تعبير جالبي هم هست، ما بايد براي كشور، مهندسي 
يعني  ماست؛  منظور  كه  معنايي  آن  با  فرهنگ  البّته  داشته باشيم؛  فرهنگي 
با باورها و ارزشهاي مردم سروكار دارد؛ نه فقط موسيقي و  آن چيزي كه 

رقص!
اين  سر  بر  و صحبت  نيست  كلّي  مجموعة  اين  بررسي  ما  فعالً  بحث 
است كه ما در آموزشهاي علوم اسالمي و انساني، بايد چه تحّوالتي انجام 

 دهيم و چه چيزهايي الزم است؟

2-2ضرورت آمادگي در برابر فرهنگ هاي الحادي
و  جهان  فرهنگ  با  ارتباطات  خاطر  به  كردم،  اشاره  كه  همان طور   
دستگاه هاي آموزش و پرورش دنيا، به معناي عاّم كلمه كه شامل رسانه هاي 
مختلف صوتي و تصويري و ... هم مي شود، ايجاب مي كند كه ما در مقابل 
حمالت و هجوم هاي عليه اسالم، آمادگي داشته باشيم. اين آمادگي، تحّول 
بر  بايد  و  نيست  كافي  داريم،  فعالً  ما  كه  آمادگي  مقدار  اين  و  مي خواهد 
كّمّيت و كيفّيت آن بيفزاييم؛ بايد معلومات خود را نسبت به آن رشته هاي 
علوم انساني كه با مسائل اسالمي- باورها يا ارزشهاي ديني- ارتباط دارد، 

توسعه دهيم.
اكنون دستگاه تربيتي كشور، مبتني بر يك نظام، زيربنا و فلسفه اي است 
كه برگرفته از فلسفه هاي الحادي، غربي و غيراسالمي است. ما بايد بگوييم 
كه دستگاه تعليم و تربيت كشور بايستي بر چه فلسفه اي مبتني شود. اين 
اين كار  براي  آماده اي  پاسخ  ما مي خوانيم و بحث  مي كنيم،  درسهايي كه 

ندارد؛ بايد اينجا تالشي انجام  دهيم.
در مسائل اخالقي، همة عالَم مي گويند اخالق خوب است و آورندة دين 
با اخالق در  اأْلَْخاَلق«؛ هيچ كس  َمَكاِرَم  َم  تَمِّ أِلُ اسالم هم  فرموده: »بُِعْثُت 
دنيا مخالف نيست؛ اّما وقتي وارد محتواي اخالقي آنان مي شويم، مي بينيم 
واقع  در  مي برند،  اخالق  از  اسمي  كه  دنيا  فلسفي  مهّم  مكاتب  از  بعضي 
اجتماعي  قراردادهاي  به  آنان،  اخالقي  ارزشهاي  و  هستند  اخالق  منكر 
برمي گردد؛ يعني اگر مردم چيزي را بپسندند، آن اخالقِ خوب است و اگر 
فردا نپسنديدند، اخالق بد مي شود. اين، اخالق پوزيتيويستي است و نظير 

اين گرايشها در فلسفه هاي اخالقي دنيا زياد است.
در همة مكتبهايي كه در اروپا، آمريكا و كشورهاي شرقي وجود دارد، 
بنده يك فلسفة اخالقي كه بر اساس دليل عقلي معتبر، ارزشهاي اخالقي 
را اثبات  كند، سراغ ندارم. اساس همة اين ارزشها بر باد است و هيچ كدام 

اساس محكمي ندارد.
موج اين مكاتب، خواه ناخواه ما را هم مي گيرد. 40 سال قبل در يك 
خانواده، فرزند از اينكه حرف ناپسندي را جلوي پدر و مادر خود بزند، خجالت 
مي كشيد؛ ولي حاال نه تنها خجالت نمي كشد؛ بلكه به صورت علني مي گويد 
و دفاع و مشاجره هم مي كند و حّتي قهر مي كند و از خانه مي رود! وقتي 
پدر به او مي گويد: »چرا اين كار را كردي؛ اين كار بد است يا حرام است يا 
خالف اخالق است« مي گويد:» دلم مي خواهد؛ دوست داشتم. آزادي است! 
بشر بدون آزادي رشد نمي كند!« اين اخالق، اخالق ليبرالي است. اين را به 

عنوان مثال كوچكي عرض كردم.
در همة رشته هاي علوم انساني كه سروكاري با باورها و ارزشها دارد، 
چنين آفاتي وجود دارد و در حال گسترش هم هست. خيال  نكنيد بعضي از 
مجامع ديني و ظواهر ديني ما كه بيشتر از آنها استقبال مي شود، نشان دهندة 
اين است كه اين قضّيه حّل شده است. آن ظواهر به بركت نام سيدالشهدا در 
جامعه جريان دارد و آنها ضامن بقاي اسالم است؛ ولي وضعّيت موجود ما، 

آن مسائل زيربنايي و خطرهاي دروني جامعه را پاسخگو نيست.
آنها  در  نفر  صدها  كه  زلزله  و  سيل  مثل  بالهايي  بين  كه  جواني  آن 
هم  بار  هزار  حال  كند،  جمع   نمي تواند  خداوند  عدالت  با  مي شوند  هالک 

جواب  يك  او  و  نمي شود  او  جواب  است،  دين  اصول  از  عدل  بگوييم  كه 
قانع كننده مي خواهد؛ جوابي كه بفهمد و بتواند بپذيرد و هضم كند. ِصرف 
اينكه خدا عادل است و ظالم نيست، به عنوان يك اصل اعتقادي، مشكل 
باشد،  اين طور  باورهايش  و  اعتقادات  در اصل  او  وقتي  نمي كند.  را حّل  او 
اقلّّيت ها و  در مسائل حقوق زن، حقوق بشر، مسئلة جنگ و صلح، حقوق 
هزاران مسئلة ديگر كه امروزه در زمينة آنها مخالفين اسالم كار مي كنند، 

چه ديدگاهي دارد؟
حّتي كار به جايي مي رسد كه بعضي ها كه عنوان آيت اهلل را نيز يدک 
مي كشند، مي نويسند اگر در جامعه راهي براي جلوگيري از دزدي و براي 
حراست اموال يافت شود كه بهتر از دست بريدن باشد، آن مقّدم است! يعني 
ارَِقُة  ارُِق وَ السَّ احكام جزايي اسالم كنار برود و امروز، ديگر وقت آية » السَّ

َفاْقَطُعوا أَيِْديَُهما « گذشته  است!
اينها شوخي نيست؛ هيچ وقت در عالَم اسالم چنين خطري وجود نداشته 
كه امروز وجود دارد. اين خطرات مربوط به يك زمينه و دو زمنيه نيست؛ 
نشان  ما  زندگي  مختلف  عرصه هاي  در  را  خود  الحادي،  فرهنگ هاي  اين 

مي دهند.
با اينها، يك دستگاه قوي داشته باشيم. الزمة اين  ما بايد براي مبارزه 
دستگاه اين است كه بايد تحّولي عظيم در محتواي مطالعات، تحقيقات و 
درسهاي ما رخ  دهد. ما در كدام كتاب مي خوانيم كه چگونه به اين شبهات 
بايد جواب داد؟ كجا مي خوانيم كه چرا ارث زن نصف مرد است؟ چرا ديه 
در بعضي جاها چنين است؟ كدام عرصه از عرصه هاي علوم ديني ما، چنين 
ساده اي  سؤاالت  اينها  نكنيد  خيال  شما  نمي كند؟!  تهديد  را  آنها  خطري 

است.
ولي ما چه كرده ايم؟! آيا فردا روزي كه از ما حساب بكشند » َفلََنْسَئلَنَّ 
به  مدام  اينكه  مقابل  در  واقعًا  الُْمْرَسلين «،  لََنْسَئلَنَّ  َو  إِلَْيِهْم  ُأْرِسَل  الَّذيَن 
تكرار مكّررات اكتفا كرده ايم، پاسخي خواهيم داشت؟! در كتابخانة خود بنده، 
كتابهاي زيادي است كه بيشتر هديه اي است؛ ولي هنوز خيلي ها را مطالعه 
نكرده ام؛ چون محتواي 90 درصدشان مشترک اند! آيا اينها براي روزي كه 

از ما سؤال  كنند براي دين مردم چه كرده ايد، جواب مي شود؟
اين خألها، ضرورت تحّول در محتواي آموزشي و پژوهشي را مي رساند 
و شواهد قطعي نشان مي دهد يك عالِم نمي تواند عهده دار همة اين كارها 
و  مسائل  باشد؛ وسعت  پاسخگو  و  كند  بررسي  را  مسائل  اين  و همة  شود 
گونه هاي تحقيق و شبهات، آن قدر زياد است كه در توان يك نفر نيست كه 
به همة اينها بپردازد و طبعاً بايد تقسيم كار شود؛ يعني بايد درسها تخّصصي 

گردد.
ساختار  در  پژوهشي،  و  آموزشي  محتواي  در  تحّول  از  غير  بنابراين، 
تكنولوژي هاي  اين  از  بايد  همچنين  آيد.  وجود  به  تحّول  بايد  هم  حوزه 
دنيا  نعمتهاي  استفاده  كرد.  نيز  امروز  ارتباطاتي مختلف  وسايل  و  پيشرفته 
هميشه شمشير دو لب است و مي توان از آنها به درستي استفاد ه  نمود. امروز 
مقام  بي دريغ  پشتيباني  به  زمينه  اين  در  بسيار خوبي  تحّوالت  و  پيشرفتها 

معّظم رهبري انجام شده كه از ساير تحّوالت جلوتر است.

2-3 فرهنگ سازي در آغاز راه 
يكي از سؤاالت مهّم در تحّول علوم اين است كه از كجا بايد آغاز كرد؟ 
مسلّمًا يكي از عوامل مهّم و موثّر در شروع كار، يك سلسله عوامل فرهنگي 
از  بسياري  بپذيرند.  را  تحّوالت  اين  و  شده  توجيه  همه  بايد  يعني  است؛ 
هم لباسهاي ما طبق تعّصبات و افكار غيرمقبولي، قبول ندارند كه بايد تحّول 
رخ   دهد؛ مي گويند هماني كه بوده، بايد همان طور باشد و گذشتگان چنين 

كردند، ما هم بايد همان طور عمل  كنيم.
بنابراين، ابتدا بايد ضرورت تحّول را از نظر فرهنگي گسترش داد تا هم 

مردم و هم علما آماده شوند و ضرورت آن را بهتر درک  كنند.
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2-4 عوامل تحّول
عالوه بر فرهنگ سازِي اّول راه، عوامل مهّم مختلف تربيتي، اقتصادي ، 
سياسي و ... در تحّول نقش دارند؛ مثالً در عامل تربيتي بايد توّجه  كرد، ِصرف 
داشتن معلومات، براي ايجاد تحّول كافي نيست. گاهي مالحظه مي فرماييد 
كه كساني امكاناتي دارند و به نام دين، كارهايي انجام مي دهند، ولي بازدة 
عمل آنها قريب به صفر است! نيروي انساني، وقت و پول َصرف مي شود و 
زحمت هايي كشيده مي شود و تبليغات زيادي انجام مي گردد؛ ولي بعد از چند 

سال، نتيجة كار تقريباً صفر است!
عامل اقتصادي نيز مهّم است؛ باالخره با دست خالي هم نمي توان همة 
با فقر و قناعت مي توان خيلي  انجام  داد؛ درست است كه  را  اين تحّوالت 
كارها كرد و در دوران سياه ستم شاهي هم، علماي ما -كه خداوند إن شاء اهلل 
بدن  و  گرسنه  با شكم  كند-  متعالي  را  بودند  و  كه هستند  آنهايي  درجات 
برهنه دين را براي ما نگه داشتند  و كساني در شبانه روز به يك وعده نان 
خالي اكتفا كردند تا امروز دين به دست ما برسد؛ ولي بعضي كارها را بدون 
از  كمتر  انجام شود، ضررش  هم  اگر  و  انجام داد  نمي توان  اقتصادي  عوامل 

منفعتش نيست.
در تمام عوامل مهّم در تحّول، سه عامل از بقّيه مهمّ تر است كه به آنها 

اشاره  مي كنم:
اّواًل ما بايد يك متد صحيح براي تحقيق در علوم اسالمي داشته باشيم 
كه دچار انحراف، جّوزدگي، غرب زدگي و نگاه سكوالري نشويم و واقعاً اسالم 

را آن طور كه هست بشناسيم؛ نه كم و نه زياد؛ نه با افراط و نه با تفريط.
اين يك عامل قوي است و ماية آن در ما هست. حوزه هاي ما الحمدهلل 
اين مايه ها را دارد و خيلي زحمت نمي خواهد؛ اّما بايد توّجه داشت آفت نبينيم. 
اين عامل به تنهايي كافي نيست؛ ما غير از روش تحقيق، منابع تحقيق و 

افزايش مواّد علمي تحقيق، به عامل اساسي دو و سه نيز نياز داريم.
و خودسازي  نيز كسب  كرد  تقوا  و  زهد  علم،  تحصيل  بايد همراه  ثانيًا 
داشت. علم دين، بدون تقوا راه به جايي نمي برد. آنچه كه ما داريم، به بركت 
افراد مّتقي است كه در گذشته كار مي كردند كه نمونه  هاي آن را زياد سراغ 
داريد. دنيازدگان، كاري براي دين انجام نداده اند و گاهي مشكالتي آفريده اند 
و گاهي بالهايي خلق كرده اند؛ » َو َما اْخَتلََف فيِه إاِلَّ الَّذيَن ُأوُتوُه ِمْن بَْعِد ما 

جـاَءْتُهُم الَْبيِّناُت بَْغيًا بَْيَنُهم  «)بقره-213(.
و  زمان  شرايط  و  بود  زمان  به  عالِم  و  جهان  اوضاع  به  آشنا  بايد  ثالثًا 
تغيير  شرايط،  درک  معناي  كرد.  درک   روزها  اين  در  به خصوص  را  مكان 
مكان  و  زمان  مقتضيات  اساس  بر  برنامه ريزي صحيح  بلكه  نيست؛  احكام 
است تا موانع و ضرر ها كمتر شده و سرعت كار و فايده و نتيجة آن وسيع تر 

و فراگيرتر شود.
كم نيست مواردي كه كساني با علم و تقوا در كارهايي وارد شدند، ولي 
پيشرفتي نكردند و از آنها به خاطر عدم آشنايي با مسايل روز، سوء استفاده 
شد و طعمه اي در دست شياطين قرار گرفتند. اآلن هم نمونه هاي آن را داريم 

و در گذشته هم بوده اند.
امروز دانش پژوه ما در كنار تحصيل علم صحيح، بايد خودسازي و آشنايي 
با مسائل زمان داشته باشد. اگر اين طور نباشد، مسئولّيتي هم نپذيرد و وارد 
مسائل اجتماعي نشود. اگر مي خواهد در جامعه كار كند، ابتدا بايد جامعه را 
بشناسد و از مسائل زمان و محيط داخل و خارج جامعه و مسائل بين الملل 

آگاه باشد.
جانشين  را  كسي  و  نموده  عطا  را  نعمت  اين  ما  به  متعال  خداي  البّته 
مقام  رهنمودهاي  از  ما  است.  ممتاز  جهات  اين  از  كه  داده  قرار  امام)ره( 
وجود  با  آيا  ولي  استفاده  كنيم؛  مي توانيم  زمينه ها  همة  در  رهبري  معّظم 
با  چرا  باشد،  اين طور  بود  بنا  اگر  مي شود؟!  حّل  مشكالت  همة  نفر،  يك 
وجود اميرالمؤمنين)ع(، همة مشكالت حّل نشد؟! بايد امثال او تربيت شوند و 

پرورش يابند تا هر كدام در رده اي بتوانند اين كاروان را به حركت درآورند.

2-5 داشتن هستة مركزي قوي
واجب ترين كار براي ايجاد تحّول در علوم اسالمي و انساني، تشكيل يك 
هستة آگاه و كارآمد است. ابتدا بايد عّده اي باشند كه بهتر از ديگران بفهمند و 

بعد تدريجاً معلومات و توانايي هاي خود را به ديگران گسترش  دهند.
استـاد  تعداد  چه  ما  اآلن  مي خواهد؛  استاد  علـوم،  از  زمينه اي  هر 
آماده  داريم؟ اينكه بگوييم تمام دانشگاه ها بايد مطالب اسالمي را فرابگيرند 
و به شبهات آنها جواب داده شود، خيلي راحت است؛ ولي در عمل، ما براي 
براي يك  مي گويد  سالها  از  بعد  رهبري  نهاد  داريم؟  استاد  چند  دانشگاه ها 
چند  به صورت  انقالب  ابتداي  در  فرهنگي  انقالب  ستاد  كه  معارفي  درس 
واحد درسي تصويب كرده، پنج هزار استاد معارف نياز داريم؛ ولي آيا استاد به 
اندازة كافي كه نه تنها خودشان اين مباحث را بلد باشند، بلكه بتواند تدريس و 
دفاع  كنند، داريم؟ در دستگاه هاي ديگر، مانند دستگاه قضاوت نيز همين طور 
است؛ خيلي راحت مي گوييم بايد قضاوت عادالنة اسالمي اجرا شود؛ ولي چند 

قاضي صالح تربيت  كرده ايم؟
هم  امر  اين  دهد.  برنامه   و  طرح  و  تربيت كند  را  اينها  بايد  دستگاهي 
آنها صالحّيت  كه  باشد  قوي  مركزي  ابتدا يك هستة  اينكه  به  برمي گردد 

كافي براي طّراحي و برنامه ريزي و قدم هاي اّولّيه داشته باشند.
در يك كلمه، قدم اّول براي تحّوالت، تربيت نيروي انساني است.
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روشى براى مطالعة خّلق و كاربردى

برای داشتن يك مطالعة خاّلق و كاربردی، نكات زير را در مطالعه خود 
مورد توّجه قرار دهيد:

قبل از مطالعه:
سعی  كنيد  و  بخوانيد  اجمالی  به صورت  و  سرعت  به  يك بار  را  مطلب   .1

تصويری كلّی از آن به دست آوريد.
2. احساس شما نسبت به عنوان بحث چيست؟

3. آيا به راحتی با آن ارتباط برقرار می كنيد و آن را می فهميد؟
4. پيش فرضهای فهم اين مطالب چيست؟

چه  حّل  در صدد  و  بوده  روبه رو  نيازی  چه  با  نويسنده  كه  بزنيد  5. حدس 
مشكلی بوده است؟

6. سعی  كنيد مسئلة نويسنده را به زبان خودتان بازگو و برای خود ترجمه  
كنيد.

7. آيا مسئلة نويسنده و پاسخ آن برای شما مهّم است؟ چرا؟ مسئلة خودتان 
چطور؟

8. فكر می كنيد اين مسئله چه ارتباطی با زندگی شما دارد؟
9. آيا می توانيد كاربردهايی برای اين بحث بيابيد؟

10. اين مسئله با چه مسائل ديگری در ارتباط است؟

در حين مطالعه:
1. مطالب را به تدريج و بسته به نوع آن، با سرعت مناسب و به قصد فهم 

بخوانيد.
عنوانی  چه  خودتان  اوست؟  دغدغة  بيانگر  نويسنده  انتخابی  عنوان  آيا   .2

پيشنهاد می كنيد؟
3. عنوان انتخابی نويسنده با عنوان قبلی چه ارتباطی دارد؟

4. ارتباط اين مسئله با مسئلة اصلی فصل جاری و با موضوع اصلی كتاب و 
با موضوع اين علم چيست؟ 

5. اگر شما به جای نويسنده بوديد چگونه اين مشكل را حّل می كرديد؟
فراهم  را  آنها  همة  آيا  داريد؟  نياز  مسئله  حّل  برای  مقّدماتی  چه  به   .6

كرده ايد؟
7. روش نويسنده برای حّل مسئله چيست؟ مراحل آن كدام است؟ آيا آن 

را می پسنديد؟ چه ابهاماتی دارد؟
8. آيا راه حّل نويسنده با مطالبی كه قباًل اثبات  كرده و يا با مبانی 

فكری او سازگاری دارد؟
9. مراحلی كه برای حّل مسئله می پيماييد چيست؟

10. آيا راه حـّل پيشنهادی شما با يكی از اقوال ارائه شده 
مطابقت و يا شباهت دارد؟

11. آيا نظر شما قول جديدی نيست؟
12. آيا پاسخ شما با مبانی فكری ای كه در مباحث 

قبلی به آن رسيده ايد، سازگار است؟
13. فكر می كنيد پاسخ شما چه آثاری در حيطه های 

ديگر داشته باشد؟
14. فكر می كنيد پاسخ شما چه آثاری در زندگی شما دارد؟ 

آيا به لوازم آن پايبند هستيد؟
را  قسمتها  كدام  كدام اند؟  بحث  فرعی  و  اصلی  مطالب   .15

می توانيم حذف  كنيم؟
را  اين مبحث چه بحثی  از  بعد  بوديد،  نويسنده  به جای  اگر   .16

مطرح می كرديد؟

پس از مطالعه:
خود  زبان  به  يا  و  كنيد  بازگو  ديگری  يا  و  خود  برای  را  مطالب   .1

بازنويسی كنيد.
2. اكنون چه احساسی نسبت به اين بحث داريد؟

3. چه ابهاماتی)مثالً برای حّل در جلسه در صورت درس گرفتن كتاب( 
مانده است؟ سؤاالت خود را ياداشت نماييد.

شيوه استفاده از اين روش:
شروع يك بارة اين روش ثمربخش نيست و حّتی باعث زدگی می شود؛ 
لذا توصيه می شود كه در ابتدا يكی از دروس خود را كه عالقة بيشتری به 
آن داريد، انتخاب نماييد؛ سپس، از بند اّول شروع به اجرای اين روش كنيد. 
تا عمل  را در دستور كار خود قراردهيد.  بند جديدی  يا چند روز،  هر يك 
نرويد؛  جديد  شماره های  سراغ  نشده است،  ملكه  برايتان  قبلی  بندهای  به 
پس از مّدتی عالوه بر اينكه نتايج شيرين اين روش را در آن ماّدة درسی 
می بينيد، به طور عادی و به راحتی از اين روش در ساير مطالعات خود بهره 

خواهيد  برد.

* طلبة سطح دو و برگزيدة اّولين دورة جشنوارة عالمه حلّي)ره(

سعيد هلليان* 

helalian110@yahoo.com
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مقّدمه
اصالح حوزه، امری تاريخی است و در هر مقطعی، مصلحانی حوزوي بوده اند كه به مسائل حوزه توّجه داشته اند. بايد توّجه داشت كه اصالح حوزه به لحاظ 

تاريخي، همواره دو جنبه داشته است: جنبة اّول، جنبة بيروني است؛ و ديگري، جنبة دورني اصالح حوزه است.
اصالح از بيرون، يعني كسی كه خود حوزه را حّس و تجربه نكرده، هر چند مطالعاتي در اين زمينه داشته، باغرض يا بی غرض به نقد حوزه بپردازد. تاريخ 
حوزه نشان داده كه اگر حوزه گامی به جلو برداشته، آن گام معلول اصالح درونی آن بوده است؛ نه اصالح از بيرون! حرفها و فشارهای بيرونی، شايد در ميان 
عواّم و مردم بازتاب داشته؛ ولي سيستم درونی حوزه به گونه ای بوده كه كمتر حرفهای بيرونی خود را شنيده  است. اين رويكرد خيلي هم بی راه نبوده؛ شايد 
بعضي فكر كنند اين رويكرد، استبدادي است و حوزويان فقط حرفهاي صنف خود را قبول  داشته اند؛ ولي اين امر، علّت دارد. ما وقتي نقدهاي كساني كه خود، 
حوزه را درک  نكرده اند را مي شنويم، هرچند مغرض نباشند، ولي نكات غيرمفيد حرفهاي آن، بيش از نكات مفيدشان است. فقط كسی كه در متن حوزه است، 

می تواند طرح اصالح حوزه و ارائة روش دهد.
نوع ديگر اصالح، اصالح توّسط نيروهاي درون حوزوي است؛ الّبته برخی موارد جنبة درونی نيز، به نام اصالح نيست؛ بلكه تطّور و تحّولی در سير فكر 
درونی شيعه است؛ اينكه در 500 سال اخير، فكر دروني شيعه چه مقاطعی را طی كرده و در هر مقطع، چه كمكی به رشد حوزه نموده است. ما به اين قسمِ 
تحّول در سير فكر دروني شيعه نمي خواهيم  بپردازيم؛ ولي بايد دانست كه اصالح حوزه از درون، ارتباط مستقيمی با تحّول فكر درونی شيعه دارد. اين نكته را 

به عنوان يك اصل پيش فرض بايد در نظر داشت و با آن، مسائل را تحليل  كرد.
ما در اين جلسه بنا داريم عصر خود، يعني از زمان پهلوی اّول به اين طرف را بررسي  كنيم و دربارة مقاطع مختلف اين عصر و شخصّيت ها و عمكرد 

اصالحي آنها بحث مي كنيم:

امروز به يک رنسانس فرهنگى و فکرى 
در طلب جوان نيازمنديم

زمينه شناسى تاريخي اصلحى حوزة علميّه
در گفتاري از حّجت االسلم و المسلمين احمد رهدار

اشاره:
آنچه می خوانيد، متن سخنرانی 
احمد  دكتر  حّجت االسالم 
از  تعدادی  جمع  در  رهدار 
معصومّيه  مدرسة  طاّلب 

سالم  اهلل  عليها است.
علمی  هيئت  عضو  ايشان 
مؤّسسة آموزشی و پژوهشی امام 
خمينی)ره( هستند  و مقاالت 
انديشة  زمينة   در  بسياری 
سياسی اسالم و تاريخ معاصر، از  

ايشان  منتشر  شده است.
دست اندركاران  از  تشّكر  با 
برگزاری اين جلسه كه متن 
سخنراني را در اختيار نشرّية 

خشت اّول قرار دادند.
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آيت اهلل سيّدابوالحسن اصفهانى
علمّيه،  حوزه هاي  از  بسياری  و  است  سياسی  خفقان  عصر  پهلوی،  عصر 
تعطيل و به كاروان سرا و مدرسه و اصطبل تبديل  شدند؛ بنابراين در اين دوره 
نمی توان انتظار تحّول داشت و نمي توان از بزرگان آن دوره توّقع  داشت كه چرا 
به فكر اصالح حوزه نيفتادند؟ دغدغة اصلي، بقاء حوزه و حّتي حفظ جان بود؛ 

نه اصالح حوزه.
از  خارج  حوزه هاي  در  حوزه،  اصالح  دغدغة  بيشتر  اّول،  پهلوي  عصر  در 
داشتند،  اصالح  دغدغة  كه  هم  كساني  ايران،  داخل  در  حّتي  و  است؛  ايران 
آيت اهلل  ببرند. عمدة مرجعّيت  به خارج كشور  را  كانون اصالح  سعي  مي كردند 
سّيدابوالحسن اصفهانی، در عصر رضاشاه بود. در نامة معروف و مفّصلي كه مرحوم 
داعي   اإلسالم به ايشان  مي دهد، پيشنهاد جديد وزارت امور مذهبی آمده  است. كار 
اين وزارت، ضرورتاً مربوط به اصالح حوزه نيست؛ بلكه چيزي بيش از آن است 
اشاره  شده  نامه هم  آن  در  ولي  دارد؛  اشاره   متدّين  مردم  امور  به ساماندهي  و 
است. مرحوم سّيدابوالحسن هم دستوراتی  اين اصالح، حوزه  اصلي  كانون  كه 
اصالحي می دهند؛ ايشان، اّولين مرجع تقليدي هستند كه اجازه دادند سهم امام 
در مطبوعات دينی و تشكيالت دينی هزينه شود؛ در آن زمان، مطبوعات مهّمي 

مانند حامی اسالم وجود داشت.
*سيّد جمال الدين اسدآبادي

جريان اصالحات در تاريخ ايران، عنواني تاريخی دارد كه جريان دوم خرداد 
از آن ريشه  گرفت. بيراه هم به نام اصالحات خوانده نشد و اين نام بی ريشه هم 
نيست. اين خّط اصالح، سكوالريستی است كه كانون آن تبريز است و جرياني 
روشن فكری است. اين خّط اصالحاتِ روشن فكري، يك الية حوزوی  مي  يابد كه 

سرآغاز آن، سّيدجمال الدين اسدآبادي است.
خّط اصالح گری سّيدجمال، هيچ گاه در حوزه جّدی گرفته نشد! ولي بعد از 
كتاب نهضت های صدسالة اخير شهيد مطّهری، چهره ای از سّيدجمال معّرفی  شد 
كه كمتر محّققی به خود جرأت داد كه نظرات شهيد مطّهري را نقض  كند؛ البّته 
شهيد مطّهری در آنجا به بررسی چهرة استعمارستيزی سّيدجمال پرداخته است؛ 

نه چهرة اصالحي او.
از حيِث استعمارستيزي، واقعًا سّيدجمال تالش كرده و نمرة خوبی هم دارد؛ 
ولي در درون حوزه، به عنوان كسي كه بخواهد در اصالح فكر حوزه تاثيرگذار 
باشد، اصالً جّدی گرفته نشد. شخصّيت علمی او، آن قدر باال نبود كه در حوزه 
مورد توّجه قرار گيرد و بعدها هم در فضاهايي افتاد كه از بحثهاي علمي  حوزوي 
عقب ماند؛ لذا بدنة حوزه او را تحويل نگرفت و حّتی از جانب مردم نيز، مورد 

اقبال واقع نشد.
در مجموع، خّط اصالحي سّيدجمال به درد ما نخورد. اساسًا در عقبة تاريخی، 
مردم می فهميدند كه وزن علمي يك عالِم دينی چه اندازه بايد باشد؛ مثالً در 
تاريخ آمده در دورة مشروطه، مردم تا 40 كيلومتر به استقبال يكی از علما رفتند؛ 
ولي سّيدجمال چه روزي كه به ايران آمد، كسی به استقبال او نرفت و چه زمانی 
كه از ايران تبعيد شد، كسی او را بدرقه نكرد! خصوصاً آنكه او را در حالی كه در 
حرم شاه عبدالعظيم حسني بست نشسته بود، در روز و با اهانت از ايران بيرون 

بردند و حّتی اجازه ندادند كه لباسهای روحاني خود را بپوشد!
هبت الدين شهرستاني

و  فكری  نخبگان  بر  نجف  حوزة  از  بزرگواری  رضاشاه،  عصر  همان  در 
ايشان  بود.  تأثيرگذار  شّدت  به  قم،  علمّية  حوزة  علمای  و  مراجع  و  فرهنگی 
شاگرد  واسطه،  يك  با  شهرستاني  مرحوم  است؛  شهرستانی  هبت الدين  مرحوم 
سّيدمحمدكاظم  فكری  خّط  است.  طباطبايی يزدی  سّيدمحّمدكاظم  آيت اهلل 
شد.  منتقل  شهرستانی  مرحوم  به  ايشان،  از  بعد  و  كاشف الغطا   به  طباطبايی 
اين خّط فكري، انقالبی نيست؛ بلكه اصالحيِ اصيل دينی است. خّط اصالحي 
آيت اهلل سّيدمحّمدكاظم طباطبايی و كاشف الغطا و هبت الدين شهرستاني، خّطي 
فكري است كه پشتوانه و ريشة آن مرجعّيت است؛ ولي در مقابل، افرادی چون 

سّيدجمال، اصالً مجتهد نبودند. اين دو خّط فكري، با هم خيلي فرق مي كنند.
انديشة اصالح گری كاشف الغطا در زمان خود، وارد ايران نشد؛ بلكه با تأخير 
و از طريق مرحوم شهرستانی به ايران منتقل گشت. سّيدهبت الدين شهرستانی، 

انديشه های اصالحی استاد خود را وارد ايران كرد و روی پنج  نفر، تأثيرات بسزايی 
آنها، حاج  گذاشت كه هر يك، سرحلقة يك جريان اصالحی شدند. مهمّ ترين 
سراج انصاری، غالم رضا سعيدی، عطاء اهلل شهاب پور، احمد عابدزاده مشهدی و 
شيخ عباس علی سبزواری هستند. در دهة 20 و 30، خّط اصلی اصالح حوزه، 

دست اين حوزويان بود؛ البّته غالم رضا سعيدی، ظاهراً روحاني نبود.
و  است  حوزوی  فاضلي  كه  است  انصاری  سراج  حاج  افراد،  اين  مهمّ ترين 
يك اعجوبه است كه آثار قلمی بسيار قويي  دارد. متاّسفانه در فضای فرهنگی 
انقالب، خيلي اسمی از ايشان نيست؛ اّما يك طرفِ كار فكری دهة 20 و 30، با 
ايشان است. حاج سراج، خود مجلّة آيين اسالم را راه اندازی كرد و در هر شمارة 
آن، مقاله ای دارد و همه كارة اين مجلّه است. واقعاً  اين مجلّه نسبت به بسياری 
از مجاّلت امروزی كه در زمينة دفاع از دين كار  مي كنند، قوی تر است. مقاالت 
اين مجلّه، حّتي به درد سخنرانی در عالی ترين كرسی های دانشگاهي امروز هم 
می خورد. شبهات در آن، خيلي دقيق مطرح شده و خيلي قوی هم پاسخ داده 
شده است؛ مثالً در مورد نقد حقوق بشر، مقاله ای دارند كه بسيار قوی تر از مقاالت 

امروزی است.
در آن مقطع،  قلِم حوزويان بسيار رشد كرد. در عقبة تاريخی حوزه، قلم های 
اجتماعی كم بود و بيشتر قلمهای حوزه، قلمهای تخّصصی بود؛ كم است كتابی 
كه براي مخاطب عواّم جامعه نوشته  شده باشد؛ در حوزة گذشته، با اينكه مصلح 
اجتماعی داشتيم، ولي قلمزن اجتماعی كم بود؛ اّما در دهة 20، اهل قلم حوزه يك 
دفعه قلم زن های اجتماعی شدند و در زمينة معضالت فكري، رفتاري، سازماني و 

نهادي اجتماع انديشيدند و قلم زدند و چندين نشرّية مهّم را به وجود آوردند.
محورهاي منشور اصلحي مرحوم شهرستانى

ايشان در منشوری تحت عنوان منشور اصالح حوزه، مواردي را دربارة اصالح 
حوزه پيشنهاد مي دهد كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

همة  در  بايد  علمّيه  حوزة  كه  است  اين  ايشان،  پيشنهادات  از  يكي   *
شهرستانها يك پايگاه داشته باشد؛ ايشان شكل تأسيس آن را هم توضيح داده و 
به تعبير خودشان، بايد آن پايگاه ها، »نمايندة جريان ديانت در شهرستانها« باشند. 
كاري كه اآلن برخی مراجع ما در بعضي شهرستانها  انجام می دهند يا ائّمة جمعه 
در شهرها، نوعي از اين پايگاه ها هستند؛ ولي ايشان اين پيشنهاد را زماني مي دهد 
كه حكومت ديني وجود نداشت تا مردم بتوانند براي رفع مشكالت خود به اين 

پايگاه هاي حوزة علمّيه و مراجع رجوع  كنند.
* ايشان چيزی شبيه جامعة مدّرسين نيز پيشنهاد می دهند كه بايد در حوزه، 
تا  است  اعلم  تشخيص  دهند چه كسی  مقطعی  هر  در  كه  علمی  باشد  هيئتي 
مردم دچار تحّير نشوند؛ البّته قلمرويي كه ايشان براي اين هيئت تعيين مي كنند 
از جامعة مدّرسين كمتر است؛ ولي توّجه داشته باشيد كه اين پيشنهاد، در زمان 

سلطنت رضاشاه ارائه  شده است.
آن  تا  شود؛  تاسيس  معاش طاّلب  امور  به  ساماندهي  و  رسيدگی  دفاتر   *
زمان، چون تعداد طاّلب زياد نبود، اصالً دفتری براي اين كار نبود و مقّسمين 
شهرّيه، دستی و از روی چهره، به طاّلب شهرّيه می دادند و هيچ ثبت و ضبطي 

نبود.
شده  برنامه ريزی  قبل  از  و  هدايت شده   تخّصصیِ  هيئت های  تشكيل   *
براي تبليغ، از ديگر پيشنهادات ايشان در آن زمان است؛ اينكه نيازهاي مردم 
و مخاطبين در اين هيئت هاي تخّصصي مشّخص شود و در اّيام تبليغ، مبلّغين 
انجام  كار  اين  هم  هنوز  البّته  روند؛  تبليغ  به  شده  تعيين   قبل  از  محورهای  با 
نشده است! ممكن است امر تبليغ را تا حدودی از نظر شكل ظاهري ساماندهي 

 كرده باشيم؛ ولي هنور از نظر محتوايي، هيچ فكري نشده است.
* ايشان پيشنهادی در مورد اصالح مدارس هم دادند كه با چهل  پنجاه  سال 
تأخير، بزرگواراني چون مرحوم قّدوسی و شهيد بهشتی، اين كار را كردند. در اين 
طرح، مرحوم شهرستاني سه نوع هيئت را پيشنهاد می دهند: هيئت ناظر به امور 
نفقات، نذورات، موقوفات و ... ؛ هيئت ناظر به اصالح و بازبينی امور آموزشی  
مدارس؛ و هيئت ناظر به امور امتحانات كه تا آن زمان، بحث امتحانات در حوزه 
البّته  را مطرح كردند؛  پيشنهاد  اين  آيت اهلل ميالنی  ايشان،  از  بعد  و  نبود  مطرح 
شكل امتحان در اين منشور، با اين جزئّياتِ امروزي نيامده است؛ ولي ايشان اصل 
قضّيه را مطرح  كرده اند؛ اينكه طاّلب فقط درس نخوانند؛ بلكه جايي يادگيري آنها 
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هم كنترل و بررسي شود.
* دفتري مركزی براي ثبت وجوهات و نذورات، و همچنين مركزي براي 
مديرّيت امور ازدواج، طالق، تربيت خانواده ها و كودكان تشكيل شود. جالب است 
كه در آن موقع، ايشان بحث رونق مجالس زنان را تأكيد داشتند كه منظورشان 

توّجه به مسائل و مشكالت زنان و كودكان و تبليغ تخّصصي براي آنهاست.
* مورد بعدی، تشكيل هيئت نُّظار حوزوی بر مطبوعات است-چيزي شبيه 

هيئت منصفة مطبوعات فعلی- تا بر نشرّيات كشور، نظارت دينی كند.
* يكي از پيشنهاد عجيب ايشان، تاسيس هيئت تأليف قلوب است؛ اينكه 
دفاتري ارتباطی در شهرستانها، از طرف حوزه مشكالت اهل سّنت، مسيحيان و 

يهوديان را ساماندهی و حّل  كند تا بتوان آنها را جذب  كرد.
است؛  متبركه  اماكن  نظافت  و  حفظ  نگه داری،  هيئت  ديگر،  پيشنهاد   *
اواخر،  تا همين  ولي  نداشته باشيم؛  پيشنهاد  اين  از  درستي  اآلن درک  ما  شايد 
اماكن مقّدسه، همچنين حرم حضرت معصومه سالم اهلل عليها و اطراف آن، وضع 
مناسبي نداشتند. كنار حرم مقّدس، وضع بسيار نامناسبي داشت كه وقتي آيت اهلل 
آن  مغازة  صاحبان  اكثر  مي دهند،  آنجا  در  را  مسجد  ساخت  دستور  بروجردي 
قسمت، مخالفت  كردند؛ ولي ايشان در فتوايي واليي و حكومتي  فرمودند:» اگر 
دادند كه دادند، و إاّل خراب كنيد.« در برابر اين فتوا، حّتي از درون حوزه هم 
مخالفتهايي شد؛ ولي ايشان به معتّرضين حوزوي فرمودند: »فقيه، كار بزرگ تر 

از اين هم مي تواند انجام دهد.«
سيّد نورالدين حسينى  الهاشمى 

در اين برهه، برخی از مراجع تقليدي كه در مناطق خاّصي تاثيرگذار بودند 
نيز اصالحهايی در مناطق خود انجام  دادند؛ شايد بتوان بهترين آنها را آيت اهلل 
فرهنگستان  مؤّسس  سّيدمنيرالدين   مرحوم  پدر  حسينی الهاشمی ،  سّيدنورالدين 
علوم اسالمی دانست. ايشان در شيراز نفوذ فوق العاده ای داشتند و مردم ايشان 
را نائب اإلمام می خواندند. ايشان حّتی در زمينة سياست نيز برنامه های اصالحی 
داشتند و اّولين مرجع تقليدی هستند كه حزب تشكيل دادند؛ حزب ايشان، با نام 
حزب برادران در دهة 20 تشكيل مي شود و ارگاني مطبوعاتی نيز داشته است. اين 
حزب، كاماًلً دينی و حوزوی است كه يكي از بندهای مرام نامة آن، ضابطه مند 

كردن مناسبات و تشكيل مبانی روحانّيت است.
نشريّات دهة 20 و 30

اسالم،  مكتب  و  اسالم  آيين  مانند  مجاّلت  برخی  بعد،  به  بيست  دهة  از 
دربارة برخی مسائل مربوط به حوزه كار مي كنند و پيشنهادات اصالحی نيز ارائه 
مي دهند؛ مثالً دربارة مسئلة لباس روحانّيت، در دهة 20 و بعدها در دهة 30 در 
مكتب اسالم، چندين مقاله ارائه مي شود و بررسي مي شود كه لباس روحانّيت از 
كجا آمده و مبد أ و علّت تلّبس آن چيست و چقدر قداست دارد و ...؟ بررسي اين 
موضوع براي تنظيم نگاه مردم به اين لباس است. شايد اآلن مردم فكر مي كنند 
كه طرح اين مباحث، از بيرون بر حوزه تحميل شده است؛ ولي اين نشرّيات در 
آن زمان اين مسائل را مطرح  كردند؛ حّتی در آيين اسالم، مثالً در مورد نحوة 
بايد گفت  اينكه در روضه خواني چه  نيز مقاالت زيادی آمده است؛  روضه خوانی 
اداره  را  بايد مجالس وعظ و روضه خواني  و چه چيزهايی خرافه است و چطور 

كرد و ...؟
وارد  كم  خيلي  و  داشتند  تاكيد  شيعه  عقائد  از  دفاع  بر  نشرّيات  اين  بيشتر 
سياسيون،  حرفهاي  دربارة  شايد  البّته  شدند؛  سياسي  دعواي  و  سياسي  مسائل 
از عقائد شيعي وارد بحث  با رويكرد دفاع  مانند كسروي مقاالتي نوشتند؛ ولي 

مي شدند.
محتوای  نقد  مي پرداختند،  آن  به  زمان  آن  در  كه  مهّمي  مسائل  از  يكي 
سخنرانی هاست؛ آيين اسالم، مقاالتي با ذكر نام سخنران و موضوع سخنراني 
و مكان و تاريخ جلسه، هم متن سخنراني و هم نقدهاي وارد بر آن را مي آورد؛ 
يك  گزارش  معتبر،  نشرّيه ای  در  كه  مي شود  انجام  كم   هم  اآلن  كه  كاري 
اين  كه  توّجه داشت  بايد  البّته  كند.  نقد  را  آن  و  ارائه داده  را  مذهبی  سخنرانی 
نشرّيات، اين فضا را باز كردند و شايد به طور خيلي گسترده وارد اين فضا نشدند 
و بيشتر بر سخنراني هاي مهّم و مسئله دار كار كردند؛ ولي همين اقدامات آنها نيز 

بسيار در فضاي اصالحي حوزة علمّيه حائز اهّمّيت است.

سّرى  تشکيلت 
اصلح حوزه

در   30 دهة  پايان  در 
تشكيالتی   ،1328 سال 
نام تشكيالت  به  در حوزه 
شكل  حوزه  اصالح  سّری 
اين  اعضای  می گيرد؛ 
چون  افرادی  تشكيالت، 
حضرت امام، شيخ مرتضی 
حائری و سّيداحمد زنجانی 
مطّهری  شهيد  و  بودند 
الحاقی  صورت  به  نيز 
شركت  جلسات  اين  در 
زير  افراد  اين  می كردند. 
و  بروجردی  آيت ا هلل  نظر 
با مشورت ايشان قرار بود 
فرصت ها  خألها،  چالشها، 
و تهديدهای حوزه را بيابند 

و پيشنهاداتی اصالحي ارائه دهند.
پيشنهادات  جملة  از  كه  ارائه  شد  مطّهری  شهيد  توّسط  گروه،  اين  منشور 
ايشان، اين بود كه مرجع تقليد به تنهايي دربارة نحوة مصرف وجوهات تصميم 
آيت اهلل  بگيرند.  تصميم  آنها  و  شود  بررسي  نيازها  كميته اي،  در  بلكه  نگيرد؛ 
به  ايشان هم  اين مخالفت  ناراحت  شد؛  و  نپذيرفت  را  پيشنهاد  اين  بروجردی، 
خاطر احتياط فقهی ايشان بود؛ زيرا شرعاً مصرف وجوهات، بايد به دستور اعلم 
و  ناراحت  شدند  هم  امام  كه حضرت  پيش آمد  معروف  قضّية  آن  بعد،  و  باشد. 
گفته اند كه امام، آن استكان را پرت   كردند و ...! و در نهايت، شهيد مطّهری نيز 

بعد از اين قضايا، مجبور به هجرت به تهران  شدند.
آن جلسة اعضاي تشكيالت با آيت اهلل بروجردي، جلسة تلخ و خاّصی بود و 
از آن پس، رابطة امام و آيت اهلل بروجردی كمي سرد  شد؛ البّته امام احترام ايشان 
را كامالً داشتند. بايد توّجه داشت كه هيچ كدام از دو بزرگوار از مباني ديني خارج 
نشدند. اگر به تفاوت در بينش اجتهادی آنها دّقت داشته باشيم، درک اختالفات 

علما راحت تر خواهد بود.
آيت اهلل بروجردى

از آنجا كه اين اصالحات، به شكل تشكيالتی به شكست انجاميد، به شكل 
كدام  هر  ديگران،  و  طباطبايی  عاّلمه  شهيدمطّهری،  امام،  و  پيش رفت  فردي 
و  مهمّ ترين  مقطع،  اين  در  بايدگفت  ولي  پرداختند؛  حوزه  اصالح  به  طرفی  از 
مفيدترين جريان اصالحی، جريان اصالحي خود آيت اهلل بروجردی بود. ايشان 
در 15-16 سال زعامت خويش، فضای فكری آرامي را برای حوزه ايجاد كردند 
پخته شدن فضالی حوزه  و  ثمر نشستن  به  را مي توان دهة  اين دهة 30  كه 
دانست. در اين دهه است كه مرحوم عاّلمه طباطبايي، حلقه هاي فلسفي داشتند و 
مهمّ ترين كتاب دهة 30، يعني كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم را می نويسند 
چون  افرادی  حضور  با  خاّصی  فقهِی  و  فلسفی  حلقه های  نيز  امام  حضرت  و 
عّزالدين زنجانی، محّمدی گيالنی و ... را شكل می دهند. در اين دهه است كه 
شهيد مفّتح و شهيد بهشتی و ...، علوم جديد را فرا می گيرند و شهيد مطّهری 
رشد علمي می يابد؛ در اين مقطع، تعداد نشرّيات حوزوی زياد می شود و حوزه، 
وارد كار فرهنگی می شود؛ به عنوان مثال، در نشرّية حكمت، شهيد مطّهری و 

بعضي مراجع فعلی مانند آيت اهلل مكارم و آيت اهلل سبحانی و ... قلم می زدند.
يكی از اقدامات مهّم اين دهه، بحث آموزش زبانهای خارجی است؛ توّجهات 
آيت اهلل بروجردی به اين مسئله، بسيار مهّم است. آيا می دانيد كه زبان اكثر مردم 
جهان تشّيع، چه زباني است؟ شايد باور نكنيد؛ ولي زبان اكثر شيعيان دنيا، زبان 
آيت اهلل  ولي  می شود؛  توّجه  كم  آن،  به  حوزه ها  در  امروز  كه  زباني  است!  اردو 
بروجردی، با همين استدالل كه بيشتر شيعيان به زبان اردو تكـلّم می كنند يا با 
زبان اردو آشنا هستند، بحث آموزش زبان اردو و حّتی انتشار نشرّيه به اين زبان 
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را مطرح  كردند.
در اين دهه خيلی از خواّص، مكلّف می شوند كه زبانهاي خارجي از جمله 
اين  را در  انگليسی  ياد بگيرند. شهيد بهشتی، زبان  را  انگليسی  زبان فرانسه و 

دوره ياد گرفت. 
دهة 40 - 50

را  حوزه  حائري يزدی،  عبدالكريم  مرحوم شيخ  كه  گفت  بايد  كلّی  نگاه  در 
تأسيس   كردند و آيت اهلل بروجردی آن را تثبيت نمودند و حضرت امام نيز آن 

را ارتقا دادند.
گرچه در دهة30، اصالحاتی صورت  گرفت؛ ولي آن گونه كه امثال حضرت 
امام و شهيد مطّهری می خواستند، تشكيالتی براي اصالح حوزه به وجود نيامد. 
با اينكه خواست درونی حوزه براي اصالح زياد شد و صداهای زيادي بلند  شد؛ 
ولي به داليلی، آيت اهلل بروجردی اجازه نمی دادند كه اين اصالحات، به مرحلة 

اجرا درآيد.
بالفاصله بعد از فوت آقای بروجردی، كتابی توّسط اصالح گرايان نوشته  شد 
كتاب  همان  كتاب،  اين  است.  دهة 40-50 كشور  فكری  كتاب  مهمّ ترين  كه 
افرادی  توّسط  حوزه،  نقد  در  مقاالتی  مجموعه  كه  است  روحانّيت  و  مرجعّيت 
حوزوي چون شهيد بهشتی، شهيد مطّهری، آقای زنجانی و ... دارد  و فقط يك 
غير روحانی در آن قلم زد، كه آن هم مرحوم بازرگان است. در اين كتاب مهّم، 
از مسائلي چون لباس حوزه، نظام آموزش و پژوهش حوزه، نحوة تبليغ، نحوة 
تشكيالت درسی و ... صحبت شده است و خود اين نشان می دهد كه همه  چيز 

در حوزه برای اصالح سنگينی آماده شده است.
به كتاب ضالّه می شود  تبديل  اين كتاب در مقطعی،  دانست كه  بايد  البّته 
به  محتوايش  و همچنين  می افتد  ماركسيست ها  و  مجاهدين خلق  در دست  و 
نام  به  مقاله ای  در  بنده  می گيرد!  قرار  شريعتی  آقای  دست  در  عجيبی  شكل 
شريعتی و روحانّيت بيان كرده ام كه نقدهای شريعتی بر روحانّيت دو گونة كلّی  
است؛ يك سری از آنها اصالً خالف ادب و انسانّيت و خالف كارشناسی است؛ 
و يك سری از آن نقدها نيز وارد است و فقط زبان آن بی ادبانه است. در آنجا 
نشان داده ام كه ريشة تك تك نقدهای شريعتي به حوزه كه وارد است، از همين 
كتاب مرجعّيت و روحانّيت گرفته شده است! با اين تفاوت كه آنها مقاالت خود 
را با قلمي محترمانه و سنجيده بيان  كردند؛ ولي شريعتي، عيناً همان مطالب را 

نسنجيده، هّتاكانه و بی ادبانه آورده است.
ايجاد  شد؛  برهه  اين  در  حوزه  اصالح  براي  فضايي  اينكه  با  مجموع  در 
ولي اين تفّكرات به علّت مسائل سياسی و التهابات ايجاد شدة پس از نهضت 
15خرداد، رو به خاموشی می گرايد؛ ولي دوباره در بين سالهای 44 تا 50، اليه ای 
در حوزه تشكيل می شود كه اين خّط اصالح فكری را دنبال می كند. شاخص اين 
افراد، آيت اهلل مصباح يزدي است. به نظر بنده اگر ايشان وقتشان را َصرف اين 
كارها نمی كرد، خيانت به حوزه بود. در اين سالها ما دوباره به يك سامان دهی 
فكری نياز داشتيم و خواّص حوزه، تمام اهتمام خود را به كارهاي فكری متمركز 
كردند. برخی نيز چون شهيد بهشتی، گرچه به بهانة كار فرهنگی از ايران خارج 
 شدند؛ ولی در نامه های خود، بر كار اساسی حوزه كه همان اصالح گری فكری 

است، تأكيد مي  كردند.
در همين 5–6 سال است كه دوباره دربارة اصالح حوزه فكر شد و طرحهايی 
ارائه گرديد؛ طرح مدرسة شهيد حّقانی، مدرسة رسالت، مدرسة  دربارة مدارس 
دارالزهرا)جامعة  الزهراء فعلی(، مدرسة آيت اهلل گلپايگانی، مدرسة عالی حسينی 
در مشهد توّسط مرحوم ميالنی، مكتب توحيد و ...، در اين زمان اتّفاق افتاده است. 
شهيد  توّسط  كه  بود  حّقانی  مدرسة  طرح  آنها،  بهترين  و  پيشرفته ترين  شايد 

قّدوسی و شهيد بهشتی ارائه شد.

حوزه، پس از انقلب
همة برنامه هاي درون حوزوي فوق، تا زمان انقالب ادامه يافت؛ ولي پس از 
انقالب، اصالحاتی در حوزه ايجاد شد كه برخی فكر می كنند از بيرون به حوزه 
تحميل شد؛ در حالی كه اين تحّوالت در عقبة تاريخی ما شكل گرفته بود؛ يكی 
از اين تحّوالت، شكل گيری مديّريت سازمانی در حوزه است. آقای صالحی، مدير 

ايشان بين دو نحوة  اين مورد دارند.  مسئول مجلّة پگاه حوزه، مقالة  خوبی در 
و  انجام  داده اند  تطبيقی  بررسی  در حوزه،  مديرّيت سازمانی  و  معنوی  مديرّيت 
بيان كرده اند كه قبل از انقالب، مديرّيت حوزه، مديرّيت معنوی بوده است؛ يعنی 
دستوراتی  خود،  باالي  مقبولّيت  با  و  می آمد  باال  كاريزمايی  شكل  به  شخصی 
به فرد است  قائم  اين گونه مديرّيت ها،  را پيش مي برد؛ ولي  مي داد و مجموعه 
قلمرو تأثيرات آن نيز كم است؛ مثالً مرحوم بروجردی توانستند امور  و طبيعتاً 
درونِ حوزه را سامان دهند؛ ولی نرسيدند كه تمام ابعاد روابط حوزه و بيرون حوزه 

را نيز اصالح  كنند.
بعد از انقالب، مهمّ ترين تحّول همين بود كه مديرّيت معنوی حوزه تبديل 
ايجاد كردن رشته ها،  با  برای اصالح حوزه  گامهايی  مديرّيت سازمانی شد؛  به 
موّسسه ها، كانونهای تخّصصی و ... برداشته شده است؛ اينها گامهايی در اصالح 

درونی حوزه است.
البّته اين مديرّيت سازماني، مشكالت خاّص خودش را نيز داشته و ريشه دار 
بودن مديرّيت معنوی در حوزه و سلطة بزرگان علمی و معنوی، يكي از موانع 
اجرای كارهای سازمانی بوده است؛ مثالً اگر مدير حوزه بخواهد كاری انجام دهد، 
او شود و در اين صورت،  يك عالِم در مدل مديرّيت معنوی، مي تواند سّد راه 
مديرّيت سازمانی كاری از دستش برنمی آيد. جايی می خواندم كه وقتی حضرت 
امام، شورای سرپرستی حوزه را به رياست آيت اهلل فاضل لنكراني تعيين كردند، به 

ايشان  فرمودند كه شما را سرپرست عجيب ترين خاليق خدا قرار داده ام!
حوزه هنوز از نبود مديرّيتي سازماني به معنای واقعی كلمه رنج می برد؛ ما در 
داخل كشور، سه حوزة مستقّل قم، مشهد و اصفهان داريم كه هر يك با مديرّيتي 
جداگانه اداره می شوند؛ البّته درست است كه حوزة اصفهان، هماهنگ با حوزة 
قم است؛ ولي زير نظر حوزة قم نيست و برنامه های قم در آنجا اعمال نمی شود. 
حوزة مشهد هم كه يك حوزة مستقّل و با برنامه هاي مستقلّ   است. همين اآلن 
برخی بزرگان به طلبه هايی كه فلسفه می خوانند، شهرّيه نمی دهند! اينها نشان 

می دهد كه هنوز تشكيالت حوزه، سازمانی نشده است.
نبود اين مديرّيت سازماني در عرصه هاي مختلف، از جمله تبليغ بيشتر نمايان 
اّيام  اّيام عزای خيلي از طلبه هاست؛ نه به اين دليل كه  اّيام تبليغ،  است؛ مثالً 
عزاداري است؛ بلكه به خاطر اينكه بايد براي تبليغ، مطلب آماده  كنند! خيلي از 

آنها، افراد كم مطالعه ای نيستند؛ ولی مطالعات آنها به درد تبليغ نمی خورد.
آن كه شاگردپرور  از  بيش  امروز،  نيست؛ حوزة  نيز، كم  آموزش  مشكالت 
باشد، استادپرور شده است. هيچ معنايی ندارد برای حوزه ای كه می خواهد دنيای 
با  آموزش،  نوع  اين  باشند؛  شاگرد  نفر  هزار  كالسی  در  جواب دهد،  را  امروز 
اگر حوزة قديم می توانست  نيست.  دنيا سازگار  آموزشی  از معيارهای  هيچ كدام 
جواب  دهد، دليلش اين بود كه هر كسی در هر رده ای در كنار تلّمذ، تدريس هم 
می كرد و به جای يك استاد برای 1000 نفر، به 100 نفر اجازه مي  دادند كه برای 

10 نفر تدريس  كنند.
امروز در زمينة سياست، در روابط بين المللی و داخلی، مسائل جديدي وجود 
دارد و به لحاظ فقهی بايد چه كار كرد؟ حوزة ما بعد از گذشت 30 سال از انقالب، 
هنوز كرسی رسمی درس فقه سياسی ندارد! معنی  اين چيست؟ يعنی خود حوزه 
هنوز قبول نكرده كه حكومت ما، حكومتي دينی است. حكومت، يعنی سياست، 
يعنی قدرت، و اگر بخواهد دينی بشود، بايد نرم افزار قدرت را به شكل دينی تهّيه  
روابط  و  قدرت  دربارة  اجتهادی،  و  فقهی  رويكرد  با همين  در حوزه،  بايد  كند. 
درونی قدرت انديشيد و فكر كرد. عواّم فهميدند كه حكومت، آخوندی است؛ ولی 
اّما اين  خود ما هنوز متوّجه نشده ايم! حكومت دينی، اقتضائات و لوازمی دارد؛ 

اقتضائات در برنامه های حوزه ديده نمی شود!
شرح  خالصه نويسی،  طريق  از  ما  طلبه های  اگر  آموزش،  بحث  همين  در 
فارسی و...، درس می خوانند، همة مشكل كه با طلبه ها نيست؛ خيلي از مشكل، 
به متنی است كه در اختيار آنها قرار داده  شده است. از طرفي ديگر، اين متون 
مدير سابق  بوشهری،  آقای  نيست.  بيرون هم  دنيای  درسی حوزه، جواب گوی 
بر  اينكه  با  رهبري  معّظم  مقام  كه  سؤال  اين  برابر  در  مصاحبه ای  در  حوزه، 
تغيير و اصالح متون درسي تاكيد زيادي داشتند، شما در مّدت مديرّيت حدود 
10سالة خود چه اقدامي  انجام داديد، حرف هايی زدند كه پاک كردن صورت مسئله 
آقايان و فضال، متن جديدی  پاسخ دادند: »ما منتظر مانديم، ولي  ايشان  است! 
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نياوردند.«!
از ديگر جاهايي كه به علّت نبود اين مديرّيت سازماني، مشكالت بسياري 
به چشم مي خورد، نظام پژوهشی ماست. پژوهشگري مي گفت: »تمام مباحثی 
السالم( طرح می شود، مباحث كهنه ای است كه  امام زمان)عليه  آقا  كه دربارة 
اينها ديگر مسئله نيست؛ ما در پژوهشكدة خود،1400 محور پژوهشی ـ نه مسئلة 
پژوهشی ـ دربارة حضرت مهدی)ع( شناسايی كرده ايم كه حّتی يك سطر هم 
بيرون  در  كه  مباحثی  يعنی  نشده است.«؛  نوشته  حوزه  در  اينها  از  يكی  دربارة 
حوزه مطرح است، با مباحثی كه به شكل سنّتی در كتابهای ما مطرح می شود، 

فرق دارد.
كليد تحّول حوزه

امروز به يك رنسانس فرهنگی و فكری در طاّلب جوان نيازمنديم؛ مطالبات 
اينها بايد زياد شود و به مديران و مسئوالن فشار بياورند. اين فشار فقط از طريق 
و هر گروهی،  راه بيندازند  اگر طلبه ها، گروه هايي  باشد.  ميسور  طاّلب می تواند 
متكّفل تأّمل اصالحی در يكی از امور حوزه شود، گامهايي مهّم مي توان براي 
اصالح حوزه برداشت؛ هر گروه 2 - 3 ماه، در مسئله اي مثل تبليغ فكركرده، 
تأّمل كنند و رايزنی و مشورت نمايند و طرحهای خود را به مركز مديرّيت، دفتر 
مقام معّظم رهبري و ساير مراجع بدهند؛ گروهی ديگر، در مورد مسئلة اقتصاد و 
معيشت طلبه ها كاركنند؛ مشكلي كه اكثر طاّلب با آن درگيرند. من معتقدم حّتی 

كالسهايتان را خودتان سامان دهی كنيد.
از بيرون نمی توان طرحهای  دوستان! بحث اصالح حوزه را جّدی بگيريد. 
اثباتی برای حوزه داد. منتظر نباشيد ديگری از بيرون برای ما كاری بكند؛ هيچ 
و  داشته باشيد  توّجه  به قضّيه  داريد، خودتان  احساس دردی  اگر  نيست.  خبری 
كاری كنيد. اميدواريم كه اين رنسانس و اين جرقه در نسل جوان ما ايجاد شود 

و مطالبات اين نسل، روزافزون گردد.
من معتقدم حوزة قم اگر بخواهد كانون فكری جهان تشّيع شود، بايد از اين 
فضای بسته ای كه دارد، رها گردد و كسانی كه صاحب فكرند، بايد در قم اجازه 
داشته باشند حرفهای خود را بزنند؛ ولو اينكه منتقد جّدی ما باشند. اگر مكتب قم، 
مكتب فكری شود و در آن، فكر به معناي خاّص كلمه رواج يابد، سبب می شود 

حرفهای انحرافی و مشكل دار، به طور علمی به حاشيه بروند.
به عنوان مثال، چند سالی است كه سران مكتب تفكيك در قم هستند؛ اّما 
چرا اينجا كارشان نمی گيرد؟! چون جريان تدريس فلسفه در قم آن قدر ريشه دار 
است كه آنها نمی توانند آن را تعطيل  كنند. اگر يك جريان فكری، سالم باشد، 
ديگر نبايد نگران اين بود كه كسی ديدگاه فكری خود را طرح   كند؛ بستن فضا، 

ضايعاتی برای ما دارد كه جلوي رشد ما را می گيرد.
طرح اينها به ما قّوت می دهد و بارورمان می كند. در عقبة تاريخی ما هر جا 
فكر به معنی خاّص كلمه آزاد شد، ما برنده شديم. مگر در فضای دوم خرداد كه 
برخی انديشه ها مطرح گشت، به ضرر ما تمام شد؟ ما در آن فضا، چندين كانون 
و موّسسه راه انداختيم؛ چون حجم شبهاتی كه مطرح می شد به اندازه ا ی بود كه 
با اين موّسسات و كانون ها نمی شد جواب آنها را  داد. رگ غيرت ما بيرون زد و 
مطالعه و فكركرديم و جواب آنها را داديم و صدها جلد كتاب به گنجينة كتابهای 

دفاع از دين اضافه كرديم.
اگر فضای فكری بسته شود، به ضرر ماست. اگر كسی شبهه دارد، آن شبهه 
را می نويسد و آن را ماندگار می كند. فكر نكيند اگر ما به كالس آنها نرويم و خود 
ما آنها را دعوت نكنيم، آنها فكر نمی كنند و گوشهايی نيست كه حرفهای آنها را 
بشنوند. بله، اگر اصولی را زير سؤال  بردند و هدفشان تضعيف حكومت و نظام 

است، بايد جلوی آنها را گرفت.
فضای شبهه به نفع ماست. شبهه در فضای بيمار و ضعيف، شكننده است؛ 
فكر  اگر  اّما  السالم!  اإلسالم  است، پس علی  اين گونه  فكر می كنيد حوزه  اگر 
می كنيد علمای اسالم، طرح و حرف دارند، پس نگران چيستيد؟ داخل قم بايد 
جايی باشد كه در آن، از جلسات انكار خدا تا جلسات نقد واليت فقيه برگزار شود 
و در آنجا اين حرف ها را بگويند و اين فضا باز باشد و ما هم پاسخ آنها را دهيم. 
نفع نظام و واليت فقيه ماست؛  به  انقالب ماست؛  نفع  به  نفع ماست؛  به  اين، 

نگران هم نباشيد.
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ده عامل شکست نوآوري و تحّول
محّمدعلي شيخ موّحد*

مقّدمه
درصد  دقيق  محاسبة  به  قادر  زياد  احتمال  به  كه  حالي  در 
شكست نوآوري ها نيستيم، ولي توافق عمومي بر اين است كه 
مي توانيم چنين فرضي را بپذيريم؛ پس از چندين سال تحقيق 
و مشاهده، داليل مشابهي براي به نتيجه نرسيدِن نوآوري ها به 

دست آمده است.
در اينجا 10 عامل مهّم شكست نوآوري ذكر مي شود:

1. نبود فرهنگ حمايت كننده از نوآوري؛
سازمان  ندانستن  خود  آِن  از  و  نكردن  مالكّيت  احساس   .2

توّسط مديران؛
3. فقدان يك فرايند گسترده و فراگير جهت نوآوري؛

4. تخصيص  ندادن منابع كافي براي اين فرآيند؛
5. عدم ارتباط بين پروژه ها و طرحها با استراتژي سازمان؛

ابهامات  رفع  براي  كافي  انرژي  و  زمان  نكردن  َصرف   .6
سازماني؛

7. ايجاد نكردن تنّوع در فرايندها)عقايد مختلف و متضاّد(؛
8. توسعه ندادن ابزارها و سنجشهاي اندازه گيري پيشرفت؛

9. عدم وجود مربّيان و مديران توانا در تيم هاي نوآوري؛
10. فقدان يك سيستم ايده پرداز مديرّيتي.

1. فرهنگ
در  مي كند.  نقش  ايفاي  نوآوري  بستر  عنوان  به  فرهنگ 
ارزش  ايده پردازي ها  و  ايده ها  براي  فرهنگ حاكم،  كه  صورتي 
قائل نبوده و به آن ارج ننهد، هر نوآوري، قبل از بروز در نطفه 

خفه مي شود.
در چنين حالتي، فرهنگ به مانند سيستم ايمني بدن عمل 
مي كند و وظيفه اش از بين بردن هر تازه وارد، قبل از آسيب رساندن 
آن به بدن است. فرهنگ مي تواند تغيير يابد؛ اّما اين تغيير در يك 

فراينـد ُكند رخ مي دهد.
2. مالکيّت

در  ايده پرداز  مي گيرد،  شكل  بزرگ  ايدة  يك  كه  هنگامي 
صورت دارا بودن امكانات، آن را به مرحلة اجرا در مي آورد. در 
منابع  وقت،  و  بوده  ايده  يك  صاحب  خود  مدير  حالتي،  چنين 
كار  به  جديد  پروژة  اجرايي ساختن  جهت  را  بودجه  و  كمياب 

گرفته است.
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خويش  ايدة  اجرايي ساختن  براي  كافي  بودجة  مديري  چنين  اگر 
نداشته باشد، معمواًل موّفق نمي شود.

3. فرايند
هنگامي كه سازمانها تصميم مي گيرند تا نوآوري هاي جديد را بپذيرند، 
تيمهاي  آنها  مي بينند؛  فراهم  را  تكنيكهايي  و  ابزار  آموزشها،  آنها،  اغلب 
در  و  مي كنند  برنامه ريزي  جلسات،  برگزاري  مي كنند؛ جهت  ايجاد  نوآوري 
نهايت بعد از گذشت مّدتي از انجام اين اقدامات، مي فهمند كه نوآوري كار 
با مشغله هاي زيادي روبه رو هستند، اگر  افراد  نمي كند! در جهان امروز كه 
بخواهيم از سطوح عملّياتي نتيجه گيري كنيم، نگـاه ُخرد به نوآوري، كارايي 

كافي نخواهد داشت.
و  مهّم  چالشهاي  بر  را  افراد  ديد  كه  است  فرايندي  نيازمند  نوآوري 
نوآوري  كه  هدايت كند  سازماني  فرايندي  در  را  آنها  و  كند  متمركز  درست 
سمت  به  مناسب  عقايد  كه  گونه اي  به  كنند؛  ارزيابي  و  تشخيص داده  را 

اجرايي شدن به حركت درآيد.
4. منابع

»ما  مي دارند:  اظهار  ساالنه  سخنران  جايگاه  در  مديران  اوقات  اغلب 
نظر  مورد  مباحث  ساير  به  آن  از  پس  و  هستيم«  بيشتري  نوآوري  نيازمند 

خويش مي پردازند.
نوآوري نيازمند َصرف زمان، انرژي و منابع مالي است. افراد بايد فرصتي 
را براي فراغت از كاِر جاري و تفّكر در زمينه هاي موجود و قابلّيتهاي جديد 
داشته باشند. آنها همچنين نيازمند مهارتهاي جديد و سيستم هايي هستند كه 
براي  امري حياتي  نوآوري  قرار دهد.  پشتيباني  را مورد  انديشه و همكاري 
اّما چنين چيزي به سرمايه گذاري امروز ما در اين مورد  بقا در آينده است؛ 

بستگي دارد.
5. استراتژي

بينديشند،  چارچوبي  هيچ  بدون  بايد  مي كنند  فكر  افراد  كه  جايي  در 
مشكل ايجاد مي شود. افراد كم كم باور مي كنند كه هيچ قانوني، هيچ حّد و 
مرز و هيچ محدودّيتي نبايد براي تفّكر وجود داشته باشد. اين باور با ديدگاه 
دنبال  را  از هم كه هيچ مقصودي  و عقايد جدا  است  تناقض  در  تحّول گرا 
نمي كند، ايجاد مي كند؛ البّته يك در ميليون ممكن است ايده هاي مولّدي نيز 

پديد آيند؛ اّما از لحاظ صرفة اقتصادي توجيه پذير نخواهند بود.
اگر بخواهيم به گونه اي اثربخش تر عمل كنيم، بايد بر خاّلقّيت در داخل 
محدودة استراتژي تعريف  شده سازمان تمركز كنيم؛ البّته، چنين استراتژي 
عالوه بر تبيين مأمورّيت اصلي سازمان بايد محيط مناسب و وسيع براي بروز 

افكار بيشتر در محدوده هاي مرتبط باشد.
6. كنکاش همه جانبه

عقايد بيان نشدة بسياري در سازمان وجود دارد كه منتظر ظهور هستند. 
به  بايد  سازمانها  صحيح،  و  جديد  خاّلقّيت هاي  يافتن  براي  اين،  وجود  با 
خلق يك پيشرفت چشم گير بپردازند. اين پيشرفت نيازمند فرايندي است كه 
روندها، محيط اقتصادي، قوانين و مقّررات و محيط سياسي را مورد بررسي 

قرار دهد.
7. تنّوع و تفاوت

تنّوع، تفاوتي است كه بين افراد مختلف وجود دارد و اينكه عجب اين 
فكر تا به حال به ذهن من نرسيده بود. در گذشته اي نه چندان دور، تيم هاي 
اهّمّيت سابق  آنها  امروزه،  تنّوع و تفاوت منجر مي شدند.  به  چند وظيفه اي 
داوطلبانه  تمركز  طريق  از  تفاوت  و  تنّوع  ايجاد  و  ندارند  تنّوع  ايجاد  در  را 
بر روشهاي تفّكرِ مخالف و متفاوت، تجربه هاي سازماني، ارائة ديدگاهها و 
نظرات تخّصصي در مورد يك فرصت يا مسئلة چالشي، مورد تأكيد است. 
بايد شامل همكاري واحدهاي وظيفه اي، تمامي جنسّيت ها،  فرآيند نوآوري 

سنّ هاي مختلف، نژادهاي گوناگون، تمامي روشهاي تفّكر شود.
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8. ابزار و معيارهايي براي اندازه گيري پيشرفت
آنهايي  به  بيشتري نسبت  ايده هاي  نوآوري،  براي  در يك محيط سالم 
ارائه مي گردد كه مي توانند اجرايي شوند و به كار آيند. اين موضوع مي تواند 
به بار اضافي و بروز اشكال در كار تيم منجر گردد؛ مگر آنكه سازوكاري براي 
منّظم سازي و اولوّيت بندي ايده ها وجود داشته باشد. ايجاد معيارهايي راهنما 
و  ابزاري منطقي  ايده پردازي مي تواند  به حالت  از ورود  قبل  براي سنجش 
عقاليي جهت ارزيابي ايده ها در كنار گذاردن ايده هاي نامناسب كه با معيارها 

مطابقت ندارند را فراهم سازد.
9. آموزش و مربيگري

اشتباهي كه سازمانها اغلب مرتكب مي شوند اين است كه فرض مي كنند 
تيم ها همانند ساير تيم هاي پروژه اي هستند. در بررسي صورت گرفتة اخير 
توّسط شبكه نوآوري، نتايج حاكي از آن بود كه افراد به طور متوّسط 7/3 
 21 تنها  اين،  وجود  با  داشته اند.  سال  حسب  بر  پروژه ها  در  نوآوري  مورد 
درصد پاسخگويان در مورد چگونگي مشاركت در يك تيم نوآوري آموزش 
از يك تيم  واقعًا عضوي  بودند كه  از 10 درصد آموخته  ديده بودند و كمتر 
با شكست  پروژه ها  از  درصد   70 بر  بالغ  كه  ندارد  تعّجبي  هستند.  نوآوري 

روبه رو مي شوند.
نوآوري نيازمند راههاي جديدي براي تفّكر و مهارتهاي تازه است. ايجاد 
يك فرايند يادگيري و آموزش به روز، به  موقع و فّعال، مي تواند كسب نتايج 
مطلوب به صورت كارا و اثربخش را از تيم هاي نوآوري تضمين كند؛ مانند 
آموختن هر نوع مهارت جديد. صالحّيت نوآوري در طول زمان در حالي كه 
جزء  مربيگري  مي شود.  و شكوفا  بارور  مي كند  كار  واقعي  با طرحهاي  فرد 

حياتي و كليدي توسعة اين صالحّيت است.
10. سيستم مديريّت ايده ها

در  نصب  صورت  به  اّول  مرحلة  در  نوآوري  طرحهاي  از  بسياري 
كه  چرا  مي شوند؛  متوّقف  كتابخانه  گوشة  در  گرفتن  جا  يا  و  ديوارها 
مشاركت كنندگان )ايده پردازان( قدرت كافي جهت پيگيري و اجراي آنچه كه 
پيشنهاد كرده اند را ندارند. وجود سيستمي اثربخش كه ايده ها را اخذ و تعديل 
كرده و افراد را درگير فرايندهاي اجرايي سازد و ارزيابي كند، يك جزء اساسي 
و حياتي در فرايند نوآوري است. همان طور كه وجود حسابداري براي سالمت 

مالي يك سازمان حياتي است.
بهبود  و  شبيه سازي  براي  عمومي  روشي  عملكردها،  بهترين  تشخيص 
توسعة سازماني است. با وجود اين، چند اشكال در اين كار وجود دارد: گاهي 
اوقات عملكردهاي اصلي از يك سازمان به سازمان ديگر منتقل نمي شود؛ 
و گاهي آنها به خوبي در سازمان ديگر به اجرا در نمي آيند. اين مسئله باعث 
مي شود تا افراد متعّهد شوند كه ما آن را آزمايش كنند؛ ولي اگر جواب ندهد، 
اغلب اوقات، اين اشكاالت را به مواردي نظير نوآوري، كيفّيت و نظاير آن 

تعميم مي دهند.
بر  نگاهي  كه  است  اين  عملكردها  بهترين  بر  تمركز  براي  جايگزيني 
اصول نوآوري بيندازيم؛ براي مثال، اگر شما به اين مطلب واقف شويد كه 
اكثر سازمانهاي خاّلق از طريق تيم هاي چند وظيفه اي فّعالّيت مي كنند، شما 

مي بايد تصميم بگيريد كه اين كار را در سازمان خود نيز انجام دهيد.
دليل)مانند وجود حالت  به چندين  اين، مي توان فرض كرد كه  با وجود 
استبدادي در سازمان، سلسله مراتب و ساختار سازماني(، اين عمل با شكست 
روبه رو شود. اين ناكامي بايد به تشويق تالشهاي نوآوري در آينده منجر شود. 
اگر شما بر اصول تمركز مي كرديد و مي دانستيد كه همكاري در بروز نوآوري 
مهّم است، سعي مي كرديد تا راههايي بيابيد كه همكاري را در جّو سازماني 
و فرهنگ شما امكان پذير سازد. آگاهي از اصول زيربنايي بهره وري مي تواند 
به سازمان كمك كند تا شايستگي خود را گسترش دهد؛ عاملي كه از بروز 
تغييرات نامطلوب در سيستم ها يا فرهنگ به نحوي كه اثر معكوس بر توانايي 

نوآوري سازمان داشته باشد، جلوگيري مي كند.

عوامل عمليّاتي نوآوري
نوآوري شامل هشت جزء اساسي عمل كننده است كه به عنوان زمينة 

فرهنگي ايفاي نقش مي كنند و به وسيله زمينة جهاني احاطه شده اند.
عوامل عملّياتي عبارت اند از:

1. چالش؛ نيروي جلو برندة نوآوري
يافتن  متفاوت،  صورت  به  كار  انجام  معناي  به  تعريف  طبق  نوآوري، 
محدوده هاي جديد و ريسك كردن است. دليلي براي تكانهاي شديد يك 
يا ترس عميقي كه  انجام دهيم و  بايد  بينشي كه چه كار  قايق وجود دارد، 
چيزي تغيير نكند، اين يك چالش است. هر چه يك چالش بزرگ تر باشد و 
تعّهد به انجام آن از عهدة ما باالتر باشد، تالشهاي نوآوري، انرژي بيشتري 

مي طلبد.
ما معموالً موارد شگفت انگيزي نظير فرود آمدن بشر بر روي كرة ماه و يا 
طّراحي نقشة ژني انسان را به عنوان چالش در نظر مي گيريم؛ اّما هر سازماني 

مي تواند چالشهاي نوآوري منحصر به فرد خود را دارا باشد.

2. تمركز بر متقاضي؛ نيروي هدايت كنندة نوآوري
تمامي نوآوران بايد بر ارزش خاّلقّيت براي ارضاي نياز متقاضي تأكيد 
داشته باشند، تعامل با متقاضيان و فهم نيازهاي آنها يكي از بهترين راههاي 

كشف فرصتها و قابلّيتهاي جديد و انگيزه براي اجرايي ساختن آنهاست.
از  بخشي  پزشكي،  محصوالت  توليدكنندة  شركتهاي  از  يكي  در 
فّعالّيت هاي نوآوري تحت عنوان اكتشاف ناميده مي شود؛ اين فّعالّيتي است 
كه كاركنان را تشويق مي كند تا مشاهدات مكّرر و منّظمي از رفتار مشتريان 

داشته باشند.

3. خّلقيّت؛ مغز نوآوري
دريافته اند  نوآور  سازمانهاي  و  مي شود  آغاز  انديشه  يك  از  چيز  همه 
كه انديشه ها مي توانند از هر جايي برخيزند. اين سازمانها به جاي تاكيد بر 

مالكّيت بر ايده ها، سعي مي كنند تا نتايج را مالك شوند.

4. ارتباطات؛ شريان حيات نوآوري
است.  نوآوري  حيات  شريان  احساسات،  و  عقايد  اّطالعات،  آزاد  جريان 
هم زيرساختهاي نوآوري و هم حمايت و پشتيباني از آن بايستي در سازمانها 
به وجود آيد تا جريان بازِ اّطالعات تقويت شود. اّطالعاتِ به هنگام، اساس 
عملّياتي  مديران  براي  را  عالي  تصميمات  اخذ  امكان  كه  است  توانمندي 

فراهم مي سازد.

5. همکاري؛ قلب نوآوري
اّطالعات و  تعامل  فرايند  اين  فرايند گروهي است؛ غذاي  نوآوري يك 
و  نامناسب  سياست هاي  و  ساختارها  وسيلة  به  نوآوري  است.  تيمي  قدرت 
مي دهد  پاداش  فردي  تالشهاي  به  تنها  كه  پاداش دهي  سيستم  همچنين 

دچار شكست مي شود.

6. تکميل؛ عضلت نوآوري
موّفقّيت آميزي  صورت  به  كه  هستند  پروژه هايي  جديد،  نوآوري هاي 
تصميم گيري،  باال)نظير  مهارتهاي  با  و  شدند  مطرح  برتر  عقايد  عنوان  به 
جشن  كه  مي دانند  نوآور  سازمانهاي  شدند.  اجرا   )... و  نظارت  زمان بندي، 
موّفقّيت بخش مهّمي از پايان يك پروژه صرف نظر از سطح اهّمّيت و موّفقّيت 
و  اهداف  راستاي  در  پروژه ها  كه  كرد  كسب  اطمينان  بايد  البّته  است؛  آن 

مأمورّيت اصلي شركت است.
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7. نظارت و بازنگري؛ نردبان فرايند نوآوري
اقدام  يك  جديد،  پروژه هاي  منفعت  هزينة  و  نتايج  و  اهداف  ارزيابي 
ضروري است. درس گرفتن از نتايج پروژه هاي موّفق و ناموّفق، بينشي را براي 

ما ايجاد مي كند كه بر اساس آن موّفقّيتهاي بعدي امكان پذير مي گردد.
8. فرهنگ؛ محدودة ايفاي نقش نوآوري

ديد  قابل  و  عيني  نمود  و  ارزشها  هنجارها،  رهبري،  انعكاس  فرهنگ، 
فراهم ساختن  است.  يكديگر  با  سازمان  افراد  رفتار  و  كار  انجام  چگونگي 
كاركنان  ايده هاي  به  مي كند،  توانمند  را  افراد  است،  منعطف  كه  محيطي 
مي گيرد،  موّفقّيتها جشن  براي  مي كند،  تحّمل  را  ريسك  مي گذارد،  احترام 
را  تفريحات  و  قرار مي دهد  كارهاي خويش  را سرلوحة  كاركنان  به  احترام 

تشويق مي كند، جهت ايجاد نوآوري ضروري است.
فرهنگ از تركيب 5 عامل پديد مي آيد:

8-1 رهبري؛  مدل ايفاي نقش
را  بهتر  موقعّيت  آنها  داريم  باور  كه  چرا  مي كنيم  تبعيت  رهبران  از  ما 
در آينده تشخيص مي دهند و مي دانند چگونه ما را به آنجا هدايت كنند. از 
اين رو، طبق تعريف، نوآوري سفري به ناشناخته هاست. ضروري است كه 

سازمانها از رهبران با بينش و با صالحّيت برخوردار باشند.
8-2 افراد؛ منابع

بديهي است بدون انسانها هيچ چيز رخ نمي دهد. هر سازماني يك هوّيت 
دارد؛ اين هوّيت ناشي از مهارتها، عقايد، گرايشها و رفتارهاي دسته جمعي و 

مشترک و بيشتر از همه، ناشي از ارتباط بين افراد است.
8-3 ارزشهاي اصلي؛  زيرساختار نوآوري

اصولي اساسي وجود دارند كه زيرساخت هر سازمان را تعريف مي كنند. 
به عنوان نمونه، اعتماد، احترام، يادگيري، تعّهد، جامع نگري و همكاري. اين 

موارد، ساختاري را براي تصميم گيري در كلّّية سطوح فراهم مي سازد.
8-4 ارزشهاي نوآوري؛ چارچوب فکري

عالوه بر ارزشهاي اساسي، برخي ارزشها وجود دارند كه وضعّيت معمول 
را به پيشرفت و يك پروژة معمولي را به يك كار و كسب جديد بدل مي سازند. 
آزادي عمل، توّجه به بينش شهودي افراد، تنها برخي عوامل ايده آل هستند 

كه مي توانند جادويي براي سازمان نوآور ايجاد كنند.
8-5 زمينة  جهان

هيچ چيزي به خصوص نوآوري در خالء اتّفاق نمي افتد؛ عالوه بر آن، ما 
به صورت دوره اي با دولت، اتّفاقات جهاني، اجتماعات و فاميل خود در تعامل 
نوآوري  جمله  از  سازماني  فّعالّيت هاي  زمينة  تعامالت  اين  تمامي  هستيم. 

است.

اقدامات عملي براي سلمت سيستم نوآوري
1. هراس را در سازمان خود از بين ببريد. نوآوري به معناي انجام چيزي 
جديد است؛ برخي كارها ممكن است به نتيجه نرسند. اگر افراد از شركت 

هراس داشته باشند، به افرادي خاّلق مبّدل نخواهند شد.
2. نوآوري را به عنوان جزئي از سيستم ارزيابي عملكرد براي هر شخص 
مطرح كنيد. سازمانها بايد از كاركنان خود در پايان دوره، ارزيابي و سؤال كنند 

كه چه نوآوري انجام دادند و تأثير آن بر كار چه بوده است؟
3. فرآيند و سيستم نوآوري را مستندسازي كنيد به نحوي كه هر فرد آن 

را درک كند و نقش خود را نيز در اين فرايند به روشني دريابد.
4. آزادي عمل كافي به كاركنان خود اعطا كنيد تا آنها قادر باشند ايده ها 
سازماني  برون  و  سازماني  درون   عوامل  با  و  مطرح  را  جديد  فرصتهاي  و 

همكاري كنند.
5. اطمينان حاصل  كنيد تمامي اعضاي سازمان استراتژي كلّي را درک 
كرده اند و همچنين كلّّية تالشهاي نوآوري در راستاي استراتژي كلّي است؛ 
البّته سيستم بايد به صورتي باشد كه ايده هاي خارج از چارچوب را نيز كه 

مفيد به نظر مي رسند مديرّيت كند.
6. به افراد آموزش دهيد كه محيط را براي روندهاي جديد، فنّ آوري هاي 
نوين و تغييرات چارچوبهاي فكري متقاضيان، مورد بررسي و آزمايش قرار 

دهند.
7. به افراد آموزش اهّمّيت تنّوع در سبكهاي تفّكر، تجربّيات، ديدگاه ها 
كلّّية  در  را  تفاوت  و  تنّوع  انتظار  همچنين  دهيد.  آموزش   را  تخّصصها  و 

فّعالّيت هاي نوآوري داشته باشيد.
ايده آل ها استوار است. با وجود اين، معيارهاي  8. معيارهاي مطلوب بر 
محدودتر نيز مي توانند ما را به حالت ايده آل نزديك تر سازند و آنها به نوبة خود 

براساس تجارب، مفروضات و چارچوبهاي ذهني قبلي ما مّتصل مي گردند
9. تيم هاي نوآوري از تيم هاي پروژه هاي معمول متفاوت اند. آنها نيازمند 
ابزارها و چارچوبهاي فكري متفاوتي هستند. كاركنان را به اندازة كافي در 
اين زمينه ها آموزش داده و هدايت كنيد تا هنگام كار در تيم هاي نوآوري 

موّفق باشند
10. سيستم مديرّيت ايده ها را ايجاد يا تهّيه كنيد تا افراد تشويق شوند 
فرصتها و قابلّيتهاي جديد را شناسايي، ايجاد يا ارزيابي و ايده هاي خود را 

ارائه  كنند.

_________________
* طلبة مدرسة معصومّيه) س( و برگزيدة اّولين دورة جشنوارة عالمه حلّي)ره(
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1. للحّق
براي خودمان هم جالب است كه هنوز هستيم و خشت هم هست؛ ورنه در حلقة رندان خبري   .2

نيست كه نيست!
3. پس از چند دوره اثاث كشي درون ساختماني، در راستاي تحّوالت جاري در حوزه، چند وقتي است 

كه يك اثاث كشي درون شهري به ساختماني ديگر شده ايم.
4. تصـّوركنيد مشكالت مسئولين و مخاطبين فصل نامه اي را كه پس از چند ماه مي تواند خبر تغييرات 

خود را به اّطالع عموم برساند!
5. ما در همين جا از طرف همة كساني كه قلمًا و قدمًا باعث و باني اين تغييرات شده اند، از عزيزاني كه 

در اين مّدت براي تماس با ما دچار مشكل شده اند عذر مي خواهيم.
6. اگر امري، فرمايشي، مطلبي و چيزي داشتيد، به نشاني و شماره هاي جديدي كه در نشرّيه درج 

شده توّجه  كنيد.
7. از شما چه پنهان مسئولين قول  داده اند به زودي باز هم ما را اثاث كشي كنند به يك محّل ديگر! 
ضمن تشّكر از زحمات ايشان در راستاي مديرّيت تنّوع، اگر نشاني و شمارة تلفنهاي جديد هم پوچ درآمد، 

پيشاپيش ما را ببخشيد و حتماً سعي كنيد ما را پيدا كنيد.
8. نشاني الكترونيكي نشرّيه را هم تغيير داده ايم؛ البّته مي دانيم كه ربطي به تغييرات فوق الذكر ندارد.

9. در اثر فّعالّيت هاي قابل تقدير نهادهاي علمي و فرهنگي در سال نوآوري و شكوفايي، ما هم متقاعد 
شديم كه نوآوري يك ضرورت است؛ سپس متعاقد شديم تغييراتي در شكل و محتواي خشت اّول بدهيم. 

إن شاءاهلل از شمارة زمستان، شاهد اين تغييرات خواهيد بود.
10. اگر پيشنهادي براي چگونگي اين تغييرات داريد، پس چرا با ما در ميان نمي گذاريد؟ چرا؟!

11. جناب همازاده، پس از مّدتها مجاهدت ژورناليستي، از مديرّيت تحريرّية خشت اّول كناره گيري 
كردند. از زحمات صادقانة ايشان در نشرّيه قدرداني مي كنيم؛ اميدواريم مأجور و موّفق باشند.

12. موضوع ويژة اين شماره، براي ما خيلي مهّم و حيثيتي بود.
13. يك سال گذشت! 8 آذر سال 1486 هم به همين زودي خواهد رسيد. زمان منتظر ما نمي ماند...

إن شاءاهلل خشت اّول ادامه دارد
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كه  بوده اند  برهنگانی  پا  بايد؛  رفتن  پای  نكنيد؛  مّتهم  نيز  را  جاده  نيست؛  كفشها  تقصير   l
جاده های لجوج، بر گامشان بوسه زده است.

l هميشه آغاز راه دشوار است. عقاب در آغاز پَركشيدن، پر می ريزد؛ اّما در اوج، حّتی از بال زدن 
هم بی نياز است.

l به گسترش خود فكر نكنيد، به انتشار خوبی بينديشيد.
l دانه هاي پوک در خاک می مانند؛ در خاک ماندن، گواه پوكی ماست.

l تنها كسانی می توانند جهان را اندازه بگيرند كه ابعاد خويش را دريافته باشند.
زندگی  دروغ  عمر  يك  بعضی ها  است؛  »زيستنی«  گاه  نيست؛  »گفتنی«  هميشه  دروغ،   l

می كنند.
l وقتی بی برنامه باشيم، بزرگ ترين برنامه دار)شيطان( برايمان برنامه ريزی خواهد كرد.

l علم نور است؛ با نور بايد نگريست، نه در نور؛ نوربينی، كوربينی در پی دارد.
با آهنگ قلبمان، هماهنگ  بياوريم؛ اگر روزی نبض كلماتمان  ايمان  l به تأثير سخنانمان، 

شود.
l كماِل حرف زدن ما، وقتی است كه »نمی دانم« را با نهايت فصاحت و بالغت ادا كنيم.


