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  چكيده

هاي مختلف بر  در طول حياتش به صورت قابل توجهي در حوزهنهاد حوزة علميه 
توجه جدي و ة ايران تأثير گذاشته و از آن تأثير پذيرفته است و بنابراين شايستة جامع

رسد اين نهاد  ني وجود دارد كه به نظر ميئشواهد و قرا. شناختي است تحليل جامعه
رو   و بخصوص در حوزة علمية قم، با تغييراتي جدي روبه،مهم و مؤثر در سه دهة اخير

شدن نظام آموزشي  بوروكراتيزهتزايد  روند روبه مهم يكي از اين تغييرات. بوده است
  .استحوزه 

 مختصر يتوصيفارائة شناختي به   جامعهرويكردي بر آن بوده تا ابتدا با شاين پژوه
سپس با مطالعة آخرين نظرات مكتوب نمايندگان اصلي . بپردازد از كليت اين تغيير

» بوروكراسي« مفهوم سازندةاساسي هاي   با گزاره  مقايسهر د،طيف مدافع اين تغييرات
 روند كلي اين تغييرات كه دده ميشناختي، نشان  از منظر ماكس وبر در سنت جامعه

  .  دارد»بوروكراتيزاسيون«هاي فراواني با مفهوم  قرابت
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شناختي مورد  ناپذير اين فرآيند را از منظر جامعه ي اجتناب»پيامدها« ،در مرحلة بعد
 قابل توجهي از اين پيامدها بر اثر اجراي حجم كه تا نشان دهيميم ا هبررسي قرار داد

اي از  نمونه ، در قسمت انتهايي.است  در حوزه به وقوع پيوستهدر حال حاضر   طرحاين
  بررسي شدهدر داخل حوزه اين پروژه ابعاد مختلف انجام هاي جدي در برابر  مقاومت

  .است
هاي   از دادهدر جريان آن طيفيكه روش اصلي اين پژوهش مطالعة اسنادي بوده 

ها و آمارهاي رسمي مورد استفاده و  ها، كتاب ها، سخنراني اسنادي شامل مصاحبه
  .است  بررسي قرار گرفته

  

شناختي، ماكس وبر،  ابعاد جامعه ، بوروكراتيزاسيون، قمةحوزة علمي :يكليدواژگان 
  .، پيامدهاي ناخواسته نظام آموزشي،طرح تحول حوزه

  همقدم
چه شناختي  كردن نظام آموزشي حوزة علميه از منظر جامعه پرداختن به موضوع بوروكراتيزه

شناسي  دار در سنت جامعه  ريشهيبراي پاسخ به اين پرسش الزم است به مفهوم توجيهي دارد؟
اران ذگ بسياري از بنيان. كنشگران اجتماعي كنش ِ» ةپيامدهاي ناخواست«: اشاره كنيم

هاي افراد جامعه دو گونه  اند كه كنش ه اين مسئله توجه خاص مبذول داشتهشناسي ب جامعه
يا » مند پيامدهاي غيرنيت«يا خواسته، و » مند پيامدهاي نيت«: پيامد مختلف در پي دارد

هاي بشري است؛   آثار ماكس وبر مملو از اشاره به نتايج ناخواستة كنش، مثالرايب. ناخواسته
اري به صورت اختصاصي به  د و، يعني اخالق پروتستاني و روح سرمايهترين آثار ا يكي از مهم

مند كنش مسيحيان پروتستان، يعني تولد  شناختي يك نتيجة ناخواسته و غيرنيت بررسي جامعه
ها و آثاري  چه بسا كه با توجه و تأمل در چنين پژوهش.  اختصاص دارد،داري غربي سرمايه

مند بر جهان  اري و نمود پيامدهاي غيرنيتذباشد كه تأثيرگرسيدن به اين نتيجه دور از ذهن ن
  .مند نبوده و نيست اجتماعي كمتر از تأثيرات پيامدهاي نيت

هاي رشتة  ترين رسالت  نوع پيامدها يكي از اصلياينبا اين وصف، توصيف و تبيين 
 نمونه، جرج ريتزر رايب. دارد اي انتقادي رسالتي كه غالباً سويه. است  شناسي قلمداد شده جامعه

ها هم  كنش«: نويسد كند و مي اين رشته قلمداد مي» جوهر«شناسي را   جامعه اين رسالت
مند  گرچه هركسي به پيامدهاي نيت. مند مند دارند و هم پيامدهاي غيرنيت پيامدهاي نيت

 شناختي نياز است؛ مند به تحليل جامعه كنش خود آگاهي دارد، براي كشف پيامدهاي غيرنيت
اين كار را ) 1963(پيتر برگر . دانند شناسي مي در واقع برخي همين كار را جوهر راستين جامعه
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شده و شناخت پيامدهاي واقعي خوانده  هاي بيان كردن به فراسوي نيت يا نگاه» افشاگري«
  ).147: 1380 ريتزر،(» است

حتمالي ناخواسته و كردن كنشگر از نتايج ا شناس در اين جايگاه آگاه  نقش جامعه،درواقع
 كه -شناس عنوان رسالت جامعه  نه تنها به-اي كه ماكس وبر از آن  نكته. مند اوست غيرنيت

  ).91-90: 1387وبر، (كند  ياد مي» عالم«عنوان رسالت هر  به
خوش تغييراتي  كه دستهاست  ت جامعة ايراني مددرنهادي مؤثر عنوان  حوزة علميه به

يراتي كه ظاهراً متولياني دارد و به صورت هدفمند و تغي. شكلي و محتوايي است
 ،هاي اجتماعي  مانند اغلب كنش،اين كنش. شود شده از سوي اين متوليان دنبال مي سازماندهي

روشني نشان   نگاهي به ادبيات موجود در اين زمينه به. غيرهدفمند استيداري پيامدهاي
شناسان  اخواستة احتمالي آن از سوي جامعهدهد كه چيستي، ابعاد و پيامدهاي خواسته و ن مي

اين مقاله سعي دارد تا . مورد مداقه قرار نگرفته است» شناختي جامعه«دين به صورت جدي و 
  . اوليه را براي پركردن اين خأل بردارد گام

  

  تعريف مفاهيم كليدي
مختلف در متون » حوزة علميه« عبارت برايگرچه تعاريف فراواني : »حوزة علميه«مفهوم 

از . و فاقد عناصر الزم براي تعريف جامعه شناختي هستندگرايانه  ها ذات  اغلب آن دارد،دوجو
 "حوزة علميه"از ، به آنچه در اين پژوهش  گلپايگانياهللا صافي  اين تعاريف، تعريف آيتميان

  :  استتر مدنظر بوده نزديك
ويژه نزد شيعيان و به   بههاي علميه اصطالحي است رايج در جهان كلمة حوزه يا حوزه«

اصطالح آموزشگاهي است  پردازند و به معناي مراكزي است كه در آن به تدريس علوم ديني مي
  ).102: 1388 صافي،(» شود براي علوم ديني و قديمي كه تحت اشراف مجتهدين اداره مي

بودن تعريف شايد بهترين تعبير را از سهلِ ممتنع  :»ساالري ديوان«يا » بوروكراسي«مفهوم 
اي است كه همه  بوروكراسي پديده«: مفهوم بوروكراسي، لوفور و كاستورياديس ارائه كرده باشند

پردازي مقاومت  كنند، اما خود دربرابر مفهوم گويند و احساس و تجربه مي از آن سخن مي
همين دو نفر بوروكراسي را نوع خاصي از ). 11: 1389لوفور و كاستورياديس، (» كند مي

بوروكراسي از اين منظر كه به تز ماكس وبر خيلي نزديك است، شيوة «: دانند مي» سازماندهي«
» شود كه متعلق به بخشي كمابيش گسترده در جامعه است خاصي از سازماندهي تعريف مي

  ).13: 1389لوفور و كاستورياديس، (
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هوم بوروكراسي و شناسي به مف ترين انديشمنداني كه در حوزة جامعه بدون شك يكي از مهم
هاي او دربارة اين  در پژوهش حاضر تعاريف و ديدگاه.  استچندوچون آن پرداخته ماكس وبر

  .است  عنوان معيار مطرح شده مفهوم در مركز توجه قرار داشته و به
به عقيدة وبر عموميت پيداكردن اين شيوة خاص از سازماندهي در جهان امروز معلول 

  ).263: 1387وبر، ( است  يي چشمگيرتر آن بودهوري باالتر و كارآ بهره
،  استاي كارآ و دقيق در سازماندهي شيوهاينكه ساالري عالوه بر  از ديد ماكس وبر ديوان

وبر، (تواند در اختيار تأمين منافع گوناگون قرار بگيرد  نوعي ابزار اعمال قدرت است كه مي
1387 :260-264.(  

از منظر وبر رابطة جدي وجود » عقالنيت«و » روكراسيبو«از سوي ديگر، ميان دو مفهوم 
رايت ميلز و گرث اين دو مفهوم را در انديشة . دارد؛ اين نزديكي به حدي است كه حتي سي

  ).60: 1387 وبر،(دانند  وبري معادل يكديگر مي
كه در انديشة » عقالنيت« مانند خود مفهوم ،كنند طور كه ميلز و گرث هم اشاره مي همان

به طوري كه (هاي مثبت قابل اعتنا و از سويي داراي ابعاد منفي متعدد است   داراي جنبهوبر
 پديدة بوروكراسي و ،)كند شبيه مي» قفسي آهني«تصوير آيندة عقالني بشر را به 

 و نامطلوب غيرقابل اغماضي  كراتيزاسيون روزافزون نيز پيامدهاي منفي خواسته يا ناخواستهوبور
ماهيتي فاقد خصايل « خود وي در توصيفي ديگر از پديدة بوروكراسي آن را ،ل مثابراي. دارد

داري مورد استقبال  اي كه به عقيدة او اتفاقاً در چهارچوب نظام سرمايه نامد؛ ويژگي مي» انساني
  ).246: 1387 وبر،(شود  واقع مي

  

  روش
 پژوهش از منابع اطالعاتي در روند انجام اين. بوده است» مطالعة اسنادي«روش اصلي اين پژوهش 

ها و نشريات و اخبار و آمارهاي رسمي بهره  شده در مجالت، سايت هاي منعكس ها، مصاحبه چون كتاب
  .است يافته نيز استفاده شده  ساخت در كنار اين روش اصلي از تكنيك مشاهده به شيوة نيمه. ايم برده

  

 قمعلمية تاريخچة پروژة بوروكراتيزاسيون در حوزة 

اهللا حائري براي   و با قبول درخواست تعدادي از علماي قم از سوي آيتش.ه1299ر سال د
نهادهاي تخصصي براي ادارة امور طالب حوزة  اقامت گزيدن در شهر قم و احياء اين حوزه،

در اين دوره، سه دايرة . علمية قم ايجاد شد و نوعي تمركز در ادارة امور طالب به وجود آمد
شعبة رسيدگي به : وين زير براي رتق و فتق امور طالب حوزه به وجود آمدمتمركز با عنا
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ها، شعبة تأمين امور طالب علوم ديني  مؤسسات درسي و امتحانات دانشجويان و امثال اين
ون علمي بود ئ، شعبة تدريس و تعليم و عموم چيزهايي كه مربوط به ش]مالي و رفاهي[
  ).48: 1381 جعفريان،(

سبتاً كم كلّ طالب علوم ديني در آن دوره، تا حدي از احساس ضرورت ايجاد البته تعداد ن
 تعداد كل طالب علوم ديني .كاست تر نزد متوليان آن زمان حوزه مي تحوالت بوروكراتيك عميق

 نفر و تعداد 5984موجود به استناد آمارهاي ) زمان سلطنت رضاشاه( شمسي 1304در سال 
اين در حالي . است   باب مدرسه بوده282سال در كل كشور كل مدارس علوم ديني در آن 

هاي دورة رضاخان، تعداد طالب طي  است كه پس از آن تاريخ و شايد تحت تأثير سياست
عنوان   قم، به ةحوز. ديرس   نفر784سال بعد به صورت محسوسي كاهش يافت و به 16

 ،ايوانف(است    طلبه داشته نفر300 كمتر از 1320ترين حوزة علمية كشور، در سال  بزرگ
  ).13: تا زاده، بي  به نقل از حسيني1356

و تمركزيافتن . ش1323اهللا بروجردي به حوزة قم در سال  دومين نقطة عطف، ورود آيت
اي گسترده در سراسر كشور،  وي با ايجاد شبكه. است دست ايشان درمرجعيت و مديريت حوزه 

ترتيب استقالل مالي حوزه را تضمين كرد و هم از طريق  هم به دريافت وجوه سامان داد و بدين
ها حوزه موفق   سال در اين. اين شبكه حوزة قم و مرجعيت را به شهرها و روستاها مرتبط ساخت

شد به سازماندهي مطلوبي دست يابد و به يك نهاد غيردولتي قدرتمند با نفوذ اجتماعي 
اهللا بروجردي، تعداد   يعني سال فوت آيت،1340لحاظ كمي نيز تا سال  به. گسترده تبديل شود

پس از فوت . هزارنفر افزايش يافت  قم با صعودي قابل توجه به حدود ششةطالب حوزة علمي
اهللا بروجردي، دوران تمركز مديريتي در حوزة علمية قم مانند تمركز مرجعيت از بين رفت  آيت

اهللا سيدمحمد   شريعتمداري، آيتاهللا هاي برجستة حوزه نظير آيت و چندين تن از شخصيت
اهللا خميني در جايگاه مرجعيت  اهللا روح الدين مرعشي نجفي و آيت اهللا سيدشهاب گلپايگاني، آيت

  ).150-137: 1389 رضوي، ك.ر(و مديريت حوزة قم قرار گرفتند 
 و در رأس قدرت قرارگرفتن روحانيون، زمينه براي وقوع 1357با پيروزي انقالب در سال 

تا اين زمان حوزة . »شوراي مديريت حوزة علمية قم«تشكيل : مين نقطة عطف فراهم شدسو
گرفت كه زيرنظر مراجع قرار داشتند و جز  اي از واحدهاي حوزوي را دربرمي علمية قم مجموعه

هيچ سازمان بوروكراتيك منظمي در . خورد در مواقع بحران انسجام چنداني در آن به چشم نمي
 نبود  وجود نداشت و حتي امور آموزشي و امتحانات نيز تابع هيچ نظم تشكيالتيها  درون حوزه

 و 1360در اوايل سال » شوراي مديريت حوزة علمية قم«تا اينكه ). 18]: ب[تا زاده، بي حسيني(
اعضاي آن جمعي . با نظر امام خميني و تأييد برخي مراجع و علماي حوزة علميه تشكيل شد
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نفر از  اهللا گلپايگاني و سهنفر از نمايندگان آيت ر از نمايندگان امام خميني، سهنف نفره شامل سه نه
هايي مانند تعيين ضابطه در زمينه اين حركت. نمايندگان جامعة مدرسان حوزة علمية قم بودند

آوري  شناسايي و آمارگيري از طالب موجود، جمع،نويسي طالبنامه براي پذيرش و نامو آيين
دار و تشكيل جلسات منظم درس و انجام  خوان در مدارس برنامه مبتدي و ادبياتكلية طالب

امتحانات به طور مداوم و مستمر، نظارت بر وضع اخالق و رفتار طالب، تشكيل پروندة تحصيلي 
هاي آنان در داخل و براي كلية طالب به منظور پيگيري وضع تحصيلي و اخالقي و فعاليت

 باشد، تقويت دايرة امتحانات ايشاند نشانگر خصوصيات اخالقي و علمي خارج از حوزه كه بتوان
به منظور برگزاري امتحانات ساالنه براي كلية طالب مشتغل در دورة سطح، تشكيل دفتر 

هاي طالب به منظور هماهنگي مدارس و تأمين حجره براي آنان، مديريت مدارس و خوابگاه
 تمركز هاها به منظور تقويت و تنظيم آنرستانهاي شهتشكيل بخش مربوط به امور حوزه

در . از نخستين اقدامات شورا، تدوين برنامة درسي ادبيات و سطوح حوزة علمية قم بود. يافت
هاي اين برنامه، سه سال براي دورة ادبيات و شش سال براي سطوح در نظر گرفته شد، درس

  ).46-44: 1384 شيرخاني و زارع،(هر سال نيز مشخص گرديد 
آوري جمع«، »آمارگيري«، » درسي واحدةبرنام«، »تعيين ضابطه«ي مانند اصطالحات

، »نظارت متمركز«، »متمركز«و » امتحانات مستمر«، »نظم«، »ايجاد مدارس خاص«، »طالب
دهندة حركت به  خوبي نشان بهها   اينو مانند» مديريت واحد«، »پيگيري«، »تشكيل پرونده«

  .شدن بيش از پيش نظام آموزشي حوزوي است كراتيزهوو بورسمت تمركز مديريتي 
در اين . داافت شمسي اتفاق 1370 بهمن سال 30چهارمين نقطة عطف در اين مسير در 

تاريخ مقام رهبري با سفر به شهر قم در سخناني بر لزوم تمركز و انسجام هرچه بيشتر مديريتي 
چرا حوزه توقعات «كند كه ين سؤال را مطرح ميوي ا. ورزنددر ادارة حوزة علمية قم تأكيد مي

 علت آن را در همين فقدان دستگاه مديريت مشخص و ،و در پاسخ» كند؟را برآورده نمي
 نفر 5 يا 12گذاري امور حوزه،  عالي سياستبايد در رأس شوراي«: گويند منسجم دانسته و مي

فر فاضل را كه مورد قبول فضال باشد به از فضالي طراز اول حوزه قرار گيرند و از اين شورا يك ن
اين مدير بايد داراي اختيارات كافي و بودجة الزم و چندين معاونت در  .مديريت انتخاب كنند

، نبراساس همين سخنا). 48-47: 1384 نقل از شيرخاني و زارع،(» هاي مختلف باشدبخش
ها  نهاد كرد تا از ميان آناي تنظيم و اشخاصي را پيش  علمية قم نامه ةجامعة مدرسين حوز

نهايتاً با انتخاب شش نفر از مدرسان . دنافرادي به حضور مراجع تقليد و مقام رهبري معرفي شو
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اهللا ناصر مكارم شيرازي  تشكيل شد و آيت» عالي حوزة علمية قم ي شورا«برجستة حوزه، 
  ).1373فيروزي، ( شدند عنوان مدير اجرايي آن معرفي اهللا مؤمن به عنوان دبير شورا و آيت به

هاي داخلي را تدوين كرد و پس از  نامه نامه و آيين عالي حوزه پس از تأسيس اساس شوراي
ل فوري از قبيل امتحانات، شهرية طالب، ئهاي اجرايي به حل و فصل برخي از مسا انتخاب معاونت

تبليغ و تعيين هاي تخصصي تفسير، كالم و  ل طالب رزمنده، اسكان طالب و تأسيس دورهئمسا
  ).1372مكارم شيرازي، (مدارج حوزوي اقدام كرد 

 1374هاي بعد از آن نيز ادامه داشت؛ در سال  اين روند تصاعدي بوروكراتيزاسيون در سال
 تسريع اين روند از سوي ايشان اظهار رايهاي اكيدي ب در سفر مجدد مقام رهبري به قم، توصيه

  .شد
تاريخچة بندي شايد بتوان چهار نقطة عطف را در  قسيمبر اساس اين توضيحات، در يك ت

  :پروژة بوروكراتيزاسيون نظام آموزشي حوزة قم تشخيص داد
 . ش1301اهللا حائري در سال   حوزة علمية قم توسط آيتيمرحلة احيا -1

 .  ش1340 تا سال 1323اهللا بروجردي از سال  دوران زعامت عام آيت -2

 . ش1360در سال » يريت حوزة علمية قمشوراي مد«پيروزي انقالب و تشكيل  -3

در سال » شوراي عالي حوزة علمية قم«اي به قم و تشكيل  اهللا خامنه سفر آيت -4
  1.ش1370

  :توانيم به چند نكته اشاره كنيم مي بندي مقدماتي جمع در
 از ابتداي قرن حاضر خورشيدي، داراي نوعي قواي كم دست ،نخست اينكه حوزة علمية قم

، طي دو مرحلة مهم، حوزه مستقل 1357تا پيش از انقالب سال . است  دروني بودهبازانديشانة 
  .است  از حاكميت وقت به بازسازي، نقد دروني و اقدام براي تجديد ساختار خود دست زده

هاي پس از انقالب به  دوم اينكه گرچه شتاب و عمق پروژة بوروكراتيزاسيون حوزه در سال
وجودآمدن آن به  دهد كه نفس به ته، مرور اين تاريخچه نشان ميگيري افزايش ياف صورت چشم

 متغير تكشود و داليل موجد و مقوم آن نيز قابل تقليل به  هاي پس از انقالب محدود نمي سال
ً نودساله در  به بيان ديگر، اين پروژه داراي سنتي حدودا. خواست و ارادة نظام سياسي نيست
دهد با ديد بازتر و مرور حافظة تاريخي   در آن امكان ميحوزه است كه به كنشگران درگير

________________________________________________________ 
كنندة اصالح ساختار حوزه، با  دنبالالبته بايد خاطر نشان كرد كه در ميان چهار نقطة عطف مذكور، جريان .  1

ها  است كه شناخت و بررسي آن هاي علمية شيعه همواره وجود داشته  هاي مختلف و در ساير حوزه شدت و ضعف

  .خود نيازمند پژوهشي مستقل است
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شامل تجربيات موفق و ناموفق اجراي اين پروژه دربارة پيگيري يا عدم پيگيري و نيز عمق و 
آمدن احتمالي  وجود  سنت و تاريخچه باعث بهداشتنضمناً . گسترة آن تصميم بگيرند

به است كه   نامه دربرابر اين پروژه شدهدار و داراي شناس  موافق و مخالف ريشههاي جريان
  .هايي از آن در همين متن اشاره خواهيم كرد نمونه
  

  آيا با پروژة بوروكراتيزاسيون حوزه مواجهيم؟
تواند مصداقِ مفهومِ  مي  است كه آيا اين دسته از تحوالت حوزهضروريطرح اين سؤال 

  باشد؟» بوروكراتيزاسيون«شناختي  جامعه
دريافتيم كه دو چهرة شاخص در » تحول حوزه«تون مربوط به ادبيات با جستجو در م
تري در پيگيري  گري برجسته نقش متولي ) به بعد1370بخصوص از سال (بيست سال گذشته 

  .اهللا محمدتقي مصباح يزدي و دوم آيت اهللا محمد يزدي اول آيت: اند اين پروژه داشته
ترين و مؤثرترين نهاد  مهم(ة علمية قم يس جامعة مدرسين حوزئاهللا محمد يزدي ر آيت

يس مجلس خبرگان رهبري و عضو شوراي نگهبان ئو نايب ر) تشكيالتي فعلي حوزة علميه
تواند نشان دهد كه اهميت نظرات و  هاي كليدي مي ذكر همين موقعيت. است قانون اساسي

  .باره تا چه حد است مطالب وي دراين
ار مؤسسة مهم ذگ كه مدير و بنياناست  يزدي اهللا محمدتقي مصباح دومين نفر آيت

ار مجلس خبرگان رهبري، عضو مؤثر ذ تأثيرگودر قم، عض) ره(خميني آموزشي و پژوهشي امام
  .د حوزة علمية قم استاستاجامعة مدرسين حوزة علمية قم و 

نظرات اخير اين دو شخصيت دربارة  تحليل اي، مطالعة خود را بر با توجه به چنين پيشينه
  . هاي تحول مطلوب در حوزة علميه متمركز كرديم لزوم و ويژگي

  

  خواهند؟ متوليان چه مي
  اهللا محمد يزدي نظرات آيت

 در نشرية 1389ماه  اهللا محمد يزدي در دي اولين متن مورد بررسي متني است كه از آيت
ان هاي اين متن را نش  گزارهترين همم 1 جدول.  به چاپ رسيده استخردنامة همشهري

  :دهد مي
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  در طرح تحول حوزه» محمد يزدي«اهللا  هاي مدنظر آيت اي از گزاره  خالصه.1جدول

  شده مفهوم برداشت  گزارة طرح شده  رديف

1  
ها، عناوين و مطالبي كه  طرح بسياري از مباحث، سرفصل«

  »اند امروزه در حوزه وجود دارد، ضرورت خود را از دست داده
روس حوزه روزكردن محتواي د لزوم به

  متناسب با مقتضيات زماني

2  
تحولي در حوزه صورت گيرد تا از طريق آن علوم حوزه «

  »تر شوند كاربردي
  شدن علوم حوزوي» كاربردي«لزوم 

3  

در » التحصيل فارغ«در يك معنا، در حال حاضر عنواني به نام «
اين يكي از مباحثي است كه . هاي علميه وجود ندارد حوزه

شود از آن به عنوان  حوزه با آن درگير است و مينظام آموزشي 
  ».يكي از نقاط ضعف نظام آموزشي حوزه ياد كرد

و » هدف نهايي«اهميت يافتن مفهوم 
  عيني

در نظام » التحصيل فارغ«تولد مفهوم 
آموزشي حوزه و ارزش مثبت و لزوم 

  شدن از تحصيل» فارغ«

4  
در راستاي عمل به تأكيدات مقام معظم رهبري «
  »...هاي علميه مبني بر ايجاد تحول در حوزه) العالي مدظله(

  تغيير از باال به پايين
 خارج از سلسله مراتب سنتي حوزوي

  برآمده از خواست نظام سياسي
يا الاقل بخشي از محل اشتراك نهاد (

  )سياست و نهاد حوزه

5  

، »نامه آيين«، »شوراي پيشبرد«هاي  كاربرد مكرر واژه
، »حقوق«، »ها وليتئمس«، »وظايف«، »اراتاختي«، »اهداف«
شفافيت «، »ها كميسيون«، »دبيرخانه«، »نامة حقوقي اساس«

  ...»اهداف

  فرآيند كامالً بوروكراتيك
  هاي كامالً بوركراتيك نهادسازي

6  

هايي كه امكان دارد همواره گريبان نهادها و  از جمله آسيب«
» تداخل وظايف«لة ئمؤسسات دولتي و غيردولتي را بگيرد، مس

هاي  تداخل وظايف، گاه در درون يك نهاد و ميان بخش. است
ي  نهادهابامختلف آن و گاه در ارتباطات بيروني يك نهاد 

  »دهد ديگر رخ مي

اشارة ضمني به ايجاد تداخل وظايف با 
توانند  ساير نهادهاي حوزوي كه احتماالً مي

شامل اصطكاك با نهادهاي سنتي حوزه 
  نيز باشند

7  
ريزي مبدعانه و همراه با خالقيت در پيشنهاد و تأسيس  برنامه«

، »شوراي عالي«، »شوراي پيشبرد«، »...نهادهاي كارآمد
  ... و »مديريت حوزة علميه«

هاي بوروكراتيك  اراده به تداوم نهادسازي
  جديد

8  
، »اريذگ سياست«، »ابالغ«، »ها كميسيون«، »ها طرح«
   ... و»مصوبه«

   بوروكراتيكفرآيند كامالً

  
  :توان تشخيص داد با مطالعة دقيق متن فوق سه نكته را مي

و تأسيس قبلي نهادهاي بوروكراتيك و تقويت توان گرايش به حفظ  وضوح مي اول اينكه به
  . كرد  براي رسيدن به اهداف مدنظر مشاهدهرا در حوزه جديد هاينهاد
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اي باشد كه   تواند مؤيد فرضيه زوي ميترشدن دروس حو»كاربردي«دوم اينكه اشاره به لزوم 
گرفته از  تئ كادرسازي براي حاكميت ديني و نش رايكي از داليل تولد و تداوم اين پروژه

  .كند قرارگرفتن روحانيون در نقش جديد اجتماعي يعني حكمراني قلمداد مي
 حوزه، مثابة نقطة ضعف نظام آموزشي به» التحصيل  فارغفقدان«گفتن از  سوم اينكه سخن

شود؛  هاي علميه قلمداد مي  در تاريخچة نظام آموزشي بيش از هزارسالة حوزهينقطة عطف
سال قبل، همين مسئله را نقطة قوت نظام آموزشي  چراكه بسياري از انديشمندان تا همين سي

 برخاسته از بتوانشايد را  اين تفكر .كردند هاي آموزشي جديد قلمداد مي برابر نظامرحوزوي د
هايي  گزاره. دانستهاي ديني مشابه آن  و آموزه»  اللحد المهد الي اطلبو العلم من«يث نبوي حد

. اند عنوان فضيلت و برتري اخالقي تأكيد داشته آموزي به االبد مسير علم و دانش كه بر تداوم الي
بندي و  مندكردن، مقطع اما در نقطة مقابل، اين نظام آموزشي مدرن است كه با زمان

كردن تحصيالت، مانند بسياري ديگر از محصوالت مدرنيته، فرآيند توليد آن را  اندارداست
رسد كه در تفكر مدرن، مفاهيمي چون تأمل،  خواهد؛ به نظر مي مي» كوتاه«و » پذير بيني پيش«

شود و  گرايانه به حاشيه رانده مي ناپذير عمرانه و ديد كل بيني هاي پيش مداقه، آرامش، فعاليت
شدن تا حد امكان  و تخصصي» افزايش كميت«، »سرعت«، »پذيري بيني پيش«يمي چون مفاه

بخصوص از (دقيقاً همين مفاهيم در مدل تحصيالت آكادميك غربي . گيرد مورد توجه قرار مي
  مدرن به ايران نيز وارد شده)شبه(جاافتاده و در قالب سيستم آموزشي ) نوع آنگلوساكسوني

تار آموزشي كشور مملو از نمادهاي چنين مفاهيمي است؛ نمادهايي كه اينك تمامي ساخ. است
صنعت «باعث تسلط اند و وارد عرصة عمومي و  حصارهاي نمادين ميدان آكادمي را درنورديده

  .اند بر ساختار آموزشي كشور شده» كنكور و آموزش
هداف با نظام لحاظ فرم، محتوا، سنت و ا اين در حالي است كه نظام آموزشي حوزوي كه به

هايي  ارزش: كرد هايي متفاوت را نيز در ميدان خود تشويق مي آموزشي غربي متفاوت بود، ارزش
چون كيفيت، گمنامي، آرامش و طمأنينه، عمل به وظيفه و تكليف، پرهيز از تعجيل، لزوم تأمل 

  . و مراقبه و مانند آن
 

  اهللا محمدتقي مصباح يزدي نظرات آيت
  :اهللا مصباح يزدي قابل مشاهده است جزيه و تحليل بخشي از نظرات آيت نتايج ت2در جدول 
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  در طرح تحول حوزه» مصباح يزدي«اهللا  هاي مدنظر آيت اي از گزاره  خالصه.2 جدول

  شده مفهوم برداشت  گزارة طرح شده  رديف

1  
تواند بزرگاني چون شيخ انصاري،  به تدريج مي«

اهللا را  مطباطبايي و استاد مطهري رحمه عالمه
  »تربيت كند

تربيت انديشمنداني : مند طرح هدف غايي و نيت
  چون شيخ انصاري، عالمه طباطبايي، استاد مطهري

2  
حوزه بايد هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي «

هاي  از جمله، بايد در برنامه. تحوالتي را بپذيرد
  »نظرهايي انجام گيرد درسي و تحقيقاتي تجديد

يار وسيع و عميق شامل ابعاد بس: گسترة پروژه
هاي درسي و  متعدد كمي و كيفي و در برنامه

  ...پژوهشي و 
دهد كه اين تنها بخشي از  نشان مي» از جمله«(

  ).پروژه استكليت 

3  
تا بتوانند به عنوان يك روحاني به ايفاي نقش ...«

  »...خود بپردازند
ايفاي «آماده كردن طالب براي : يك هدف طرح

  »نقش

4  

 15براساس اين طرح، دوران تحصيل طالب طي «
 سال به سه 15اين . سال زمانبندي شده است

تخصصي و كامالً تخصصي  دورة عمومي، نيمه
هاي فوق پنج سال  شود؛ هر يك از دوره تقسيم مي

  »برد زمان مي

  دغدغة زمانمندي، استاندارديزه كردن،
  پذير نمودن بيني پيش

5  
شكيل شوراي تكميل اين طرح نياز به ت«

  »ريزي و نظارت دارد برنامه
  ها بوروكراتيك بيشتر تمايل به نهادسازي

6  

ها دورة  در اين طرح عالوه بر اينكه در تمام رشته«
سال  اول و دوم فقه و اصول گنجانده شده، در پنج

دوم رشتة خاص فقاهت به عنوان يكي از سه رشتة 
  »است اصلي مشخص شده

هاي  رچه بيشتر رشته تخصصي كردن هراياراده ب
  حوزوي

  همان  6
خارج كردن گرايش فقه و اصول از جايگاه ممتاز 

» يكي«ترين رشتة علمي حوزه و تبديل آن به  مهم
  هاي مهم از رشته

  »شود ساله متون درسي تدريس مي در اين پنج«  7
تر  در حوزه و پررنگ» كتاب درسي«تولد مفهوم 

به جاي شدن كاركرد آن در نظام آموزشي حوزه 
  هاي كالسيك و اصلي مطالعة كتاب

8  
متوني كه براساس اصول تعليم و تربيت و با «

هاي پيشرفته و با اولويت دادن به  توجه به روش
  »شود مسائل مورد نياز در جامعه نگاشته مي

وارد شدن متغيرهايي بجز متغير علمي، محتوايي 
هاي درسي مانند اصول  در فرآيند تدوين كتاب

   تربيت و مسائل اجتماعيتعليم و

  همان  8
نسبي وضعيت فعلي » پيشرفته نبودن«پذيرش 

  روش آموزش حوزوي

9  

در اين برنامه فقهاء عالوه بر مهارت در رشتة «
تخصصي خودشان، با مباني علوم انساني، علوم 

شوند كه تأثير مهمي در  تجربي و رياضي آشنا مي
اين گذشته از . تعميق و توسعة فقه خواهد داشت

تجربي،  هاي خاصي از علوم در مسائل فقهي آگاهي
بخصوص براي موضوع شناسي در مسائل 
اجتماعي، اطالع از علوم مربوطه اعم از علوم 

  »تجربي و علوم اجتماعي ضرورت دارد

از يك طرف تالش براي : يك تناقض در اهداف
تخصصي كردن و از يك طرف دغدغة آموختن 

  اهمگونهايي فراوان، جديد و ن حوزه

10  
ت و ئالبته در گذشته برخي علوم مانند طب و هي«

شده و در ابوابي از  ها تدريس مي رياضيات در حوزه
العمل ضمني به فرآيند جهاني  نشان دادن عكس

هاي نهاد دين و  تخصصي شدن و كاهش تعداد نقش
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فقه براي تشخيص موضوعات مورد استفاده قرار 
  »است  گرفته مي

  ها داندن آنتالش براي بازگر

11  
همه ما اكنون در وضعيتي هستيم كه  ولي با اين«

  »توانيم پاسخگوي همة نيازهاي بشريت باشيم نمي

  پاسخگويي به همة نيازهاي بشريت: يك هدف غايي
نوعي واكنش به فرآيند جهاني تخصصي شدن و 

  هاي اجتماعي دين كاهش تعداد نقش

12  

ابل توجهي روحانيت بايد از نظر كميت نيز رشد ق«
دا نيازهاي داخلي كشور را تداشته باشد تا بتواند اب

تأمين كند و سپس به ترويج اسالم در سراسر عالم 
  »بپردازد

  »كميت«توجه خاص به مقولة افزايش 
  حوزوي» فارغ التحصيالن«

13  
وليت ئدر اين زمان به اقتضاي فزون شدن مس«

ن روحانيت بايد نظام آموزشي حوزه متناسب با زما
  »باشد و به مشكالت بيشتر توجه شود

افزايش : اشاره به يك دليل مهم انجام اين پروژه
هاي اجتماعي نهاد روحانيت پس از وقوع  نقش

  انقالب

14  

هاي علميه چيست؟  موانع تحقق تحول در حوزه«
هاي  گيري تعدد مراكزي كه كم و بيش در تصميم

روحانيت مؤثرند يكي از مشكالت حوزه است كه 
ذ يك خط مشي و تصميم واحد براي نع اتخاام

  »شود تمام نظام حوزه مي

تعارض اجراي پروژة بوروكراتيزاسيون حوزه با 
هايِ شيعه و  ماهيت به صورت سنتي متكثرِ حوزه

  :گيري دست كردن مراكز تصميم تالش براي يك
  هاي مهم بوروكراتيزاسيون از معرف

15  
 صرف زماني كه براي آموختن دروس در حوزه«

توان همين  شود بيش از حد معقول است و مي مي
  »معلومات را با صرف وقت كمتر به دست آورد

برآورد كامالً عقالني اهداف در كوتاه مدت و ميان 
  :مدت

  هاي مهم بوروكراتيزاسيون از معرف

  همان  16
لة زمان و به دست آوردن بهترين ئدغدغة شديد مس

  ننتيجه در عين صرف كمترين زمان ممك

17  
توان هر علمي را با پيمودن  به طور كلي مي«

  »تر  و به نحو بهتر آموخت هاي كوتاه راه
هاي ميانبر و پيمودن مسيرهاي  دغدغة يافتن راه

  تر كوتاه

18  

گونه نيست كه راه تحصيل علوم حوزوي نيز  اين«
هاي امثله، انموذج،  منحصر به آموختن كتاب

چهارسال سيوطي و مغني باشد و پس از صرف 
عمر، طلبه نتواند يك مقالة عربي بنويسد يا به 
عربي سخن بگويد يا حتي يك صفحه عربي را 

  »غلط بخواند و به خوبي ترجمه كند بي

هاي آموزشي نظام  اشاره به مسئلة ناكارآيي روش
  سنتي حوزوي در موردي چون آموزش زبان عربي

19  
امكانات روحانيت در زمان حاضر بسيار است و «
ترين نياز  مهم. مينة فعاليت كافي نيز وجود داردز

  »حوزه، طرح و برنامه و كار است

بيان مسئلة وفور امكانات به عنوان يكي از داليل 
  تشديد پيگيري پروژة بوروكراتيزاسيون حوزه

20  
ها موجب اتالف عمر طالب  روش معمول در حوزه«

شود و به ازاي آن نتيجة مطلوب به دست  مي
  »آيد نمي

  و زمان» كميت«دغدغة جدي 

21  

بايد آنقدر مجتهد تربيت شود كه در هر دادگاه «
گرچه كار فقها فقط در . قاضي مجتهد قضاوت كند
شود و در ابعاد ديگر نيز  اين يك مورد خالصه نمي

  »بايد كار شود

هاي  اشارة مستقيم و مصداقي به تأثير افزايش نقش
عت و شدت اجتماعي روحانيت پس از انقالب در سر

  دادن به پروژة بوروكراتيزه كردن حوزه

22  
هاي علميه  بنابراين بايد دايرة فقاهت در حوزه«

كماً و كيفاً تا حدي توسعه پيدا كند كه بتواند 
  »پاسخگوي نياز زندگي بشر در همة ابعاد باشد

  :يك هدف غايي ديگر
  »پاسخگويي به نيازهاي زندگي بشر در همة ابعاد«

س و در واكنش به جريان در مسير معكو
  شمول و تاريخي تخصصي شدن جهان
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جدول فوق پيداست، متن مملو از نكات قابل توجه شده در  هاي طرح گزارهطور كه از  همان
  :كردن نظام آموزشي حوزه است براي فهم عميق، چيستي و خصوصيات پروژة بوروكراتيزه

اين طرح توانايي «اند كه  اده كردهاهللا مصباح از اين عبارت استف يتآنكتة نخست اينكه 
سؤال اينجاست كه آيا طالب تا پيش از اجراي اين طرح . »دهد ايفاي نقش را به طلبه مي

هاست كه طالب در همين نظام آموزشي سنتي  اند؟ قرن توانايي اجراي اين نقش را نداشته
طبعاً منظور ايشان نيز اين . اند اند و به ايفاي نقش خود پرداخته پذير شده اند، جامعه تعليم ديده
ً از ديد وي و ساير  احتماال: شود گيري احتمالي دوم مطرح مي پس نتيجه. است  مورد نبوده

است كه تغيير نقش طالب را مطرح و الزامي » شرايط«كنشگران پيگير اين طرح، اين تغيير 
ينجا بر اين نكته  هرچه كه باشد، تا ا چيست؟ پاسخ اين پرسشجديد اين شرايط . است  دهكر

 بردن پيشصحه گذاشته شده كه خود ِمتوليان طرح، اين تغيير شرايط را يكي از داليل لزوم 
  .برند اين پروژه نام مي

اهللا محمد  مانند آيت(اهللا مصباح يزدي نيز  دوم اينكه به دفعات در توصيف پروژة مدنظر آيت
تحصيالت حوزوي » كردن بيني  پيشقابل«و » زمانمند«، »استاندارد«مفاهيمي چون ) يزدي

  .مطرح شده است
كنند؛ سؤال اين  صحبت مي» هاي آموزشي حوزه كردن روش  پيشرفته« اينكه ايشان از  سوم

اي دارد و آن احساس پيشرفته  فرض ناگفته پيش» كردن پيشرفته«است كه اين تالش براي 
م ديگر نظار مقايسه با چه اين احساس ناگفته اما موجود د. استآموزشي م نظانبودن اين 

اش در  هاي ايراني م آموزشي ديگري جز مدل غربي و نمونهنظاآموزشي به وجود آمده است؟ چه 
ها و مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج براي انجام اين مقايسه وجود دارد؟ اگر حوزة  دانشگاه
قم و به سنت آموزش تر از حوزة  عنوان كُفو حوزة قم مدنظر است كه آن حوزه سنتي نجف به
پس اگر اين مقايسه و احساس محروميت نسبي برآمده از آن ناشي از . ر استپايبندتحوزوي 

هايي چون استفاده از كتاب درسي، حضور و  كه معرف( آموزش غربي است ه با نظاممقايس
ها نمونة ديگر اين  خواني و امتحان كتبي و ده دهي، جزوه بندي، مدرك غياب، نمره، سطح

كند؟ آيا اين  شدن حوزه را تهديد نمي آيا خطر جدي دانشگاهي) كنند رداشت را تأييد ميب
 درباب ها قبل و بر اثر اجراي اين پروژه اي نيست كه بزرگان و مراجع حوزه از مدت همان نكته

  اند؟ اند و در مورد آن هشدار داده  احساس خطر كردهآن
 ،شود؛ از يك سو شده احساس مي اهداف بيانچهارمين نكته اينكه نوعي تناقض در ماهيت 

شود و از سوي  دغدغة جدي براي كاهش مدت زمان تحصيل طالب و محدودكردن آن ابراز مي
هاي جديد و متعدد علوم انساني و اجتماعي تا رياضي طرح   لزوم مطالعه و آشنايي با حوزه،ديگر
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هاي  شود و گرايش نبال ميكردن دروس حوزوي در سطوح مختلف د از سويي تخصصي. شود مي
هاي غيرحوزوي  شوند و از سويي نياز به داشتن دانش در رشته مختلف از هم تفكيك مي

  .گردد گفته طرح مي پيش
مقياس جهاني پس از  پنجم آنكه بايد به اين مسئله دقت كرد كه شرايط جامعة ايران در

هاي  گرفتن روحانيون، نقشانقالب، شرايطي استثنايي است؛ چراكه با در رأس حاكميت قرار
اجتماعي متعدد و جديدي برعهدة آنان گذاشته شد كه تا پيش از اين توسط غيرروحانيون ايفا 

 برخالف مسير ،هاي اجتماعي روحانيت گير نقش اين مسئله، يعني افزايش چشم. شد مي
نهادهاي هاي نهاد دين مدام توسط ساير  است كه در آن كارويژه  هاي اخير جهاني بوده سده

اين ) 1379(زند  شجاعي. است  ها كاسته شده اجتماعي برعهده گرفته شده و روز به روز از آن
تمايزيابي ساختي فرآيندي است كه دين را از جايگاه «: نامد مي» تمايزيابي ساختي«فرآيند را 

هاي متنوع در  وليت سنگين ايفاي نقشئبالمنازع خويش در اجتماع تنزل داده و از مس
 زند، شجاعي(» رهاند هاي گوناگون و پذيرفتن كاركردهاي متعدد در امور مختلف وامي صهعر

دين در جامعة مدرن در نظر » شدن نهادي عرفي«اي از مراحل  وي اين فرآيند را مرحله). 1379
  .گيرد مي

توان نام آن را   معكوس كه مييگاه ما در ايران با فرآيند اگر اين توصيف را بپذيريم، آن
هايي  در اين شرايط استثنايي طبيعي است كه واكنش.  مواجهيمگذاشت» شدن نهادي قدسي«

 تمام نيازهاي بشري در تمام ابعاد به صورت واكنشي در بخشي از به پاسخگويي بهچون تمايل 
اي، اين قشر از روحانيت   با چنين زمينه.نهاد حوزوي كه در حاكميت حضور يافته ديده شود

اي شكل دهد كه با كميت هرچه  گونه ادي دارد تا نظام آموزش حوزوي را بهتمايل بسيار زي
مانده  هاي فراوان خالي تر، نيروهايي را براي برعهده گرفتن نقش بيشتر و در زمان هرچه كوتاه

  براي تحقق اين هدف چه ابزاري از بوروكراسي كارآتر است؟. ندكتربيت 
توجه . ناميد» گرايي كميت«يد بتوان آن را ششمين نكته پررنگ شدن مفهومي است كه شا

هاي اشتغال به  التحصيل، سال در ابعاد مختلفي چون تعداد طالب فارغ خاص به موضوع كميت
كارگيري  ، به)دربرابر عمق يافتن در يك حوزة خاص(هاي مطالعاتي  تحصيل، تعداد بيشتر حوزه

دهندة توجه به اين   نشان، و همه همه،عنوان مالك ارزشيابي و مواردي مانند آن نمره به
مفهومي . گيري و اندازه» سنجش«: تر است مفهومي كه خود زيرمجموعة مفهومي عام. اند مفهوم

مراتب اولويت و توجه  كه در نظام آموزشي سنتي ِ غيربوروكراتيك حوزه، جاي خود را در سلسله
  .داد مي» كيفيت«به متغير 
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گيري در نظام آموزشي  هللا مصباح به تمركز مراكز تصميما نكتة هفتم ابراز تمايل شديد آيت
گيري و بروز اختالفات و   از مسئلة تكثر مراكز تصميم،كه ديديم طوري به. حوزه است

عنوان يكي از مشكالت حوزه و موانع تحقق پروژة بوروكراتيزاسيون  هاي احتمالي به اصطكاك
شود كه به عمق و   زماني معنادارتر مياين مسئله از يك سو. كند ياد مي) طرح تحول حوزه(

ها  اهللا بروجردي توجه كنيم و در قسمت مقاومت گسترة تكثر قوا در دورة پس از مرجعيت آيت
اري با چنين ذگيري و تأثيرگ در برابر اين پروژه، مشاهده كنيم كه بسياري از اين مراكز تصميم

د را با ابزار مختلف ابراز و اعمال هاي گوناگون مخالفت دارند و مخالفت خو روندي با درجه
رغم دراختيارداشتن منابع  طبيعي است كه در چنين شرايطي متوليان طرح، علي. كنند مي

ها ترجيح دهند  هاي ميدان حوزه، با توجه به اين مقاومت حوزوي و بخشي از سرمايه قدرت برون
ار با نظرات آنان ذتأثيرگگيرنده در اين زمينه باشند يا ساير مراكز  كه تنها مرجع تصميم

  . همراهي كنند
  

  است؟» بوروكراتيزاسيون«خواهند  آيا آنچه مي
هاي تعريف   و مؤلفهمذكورشده از متون  هاي استخراج شود ميان گزاره در اين قسمت تالش مي

د تا گرداي انجام شود تا مشخص  شناختي مقايسه مفهوم بوروكراتيزاسيون در سنت وبري جامعه
  . دو برهم منطبق هستندچه حد اين

در مطالب » انتظام امور از طريق احكام، قوانين و مقررات اجرايي« تحقق گزارة :نشانة اول
، »نامه آيين «اصطالحاتتكرار فراوان . شده از طرف متوليان طرح بسيار واضح و شفاف است بيان

ت واضح تحقق اين ها در دو متن مورد بررسي به صور و مانند آن» دستورالعمل«، »ابالغيه«
  .كند شرط را اثبات مي

» ساالري تابع ديوان«و » هاي منظم الزم براي مقاصد ساختاري فعاليت«گزارة  :نشانة دوم
. اي ثابت دومين معرف پديدة بوروكراسي از منظر وبري بود به صورت وظايف رسمي و به شيوه

ر بر مواردي چون اصرابا شود كه  با دقتي نه چندان زياد در متون فوق مشخص مي
وضوح و به  اين گزاره بهها و مانند آن،  ها و كارگروه هاي فراوان، تشكيل كميسيون نهادسازي

  .است صورت معناداري تحقق يافته 
هاي   از ابزار گزينش علمي با بيانه تقريباً در تمامي متون مورد بررسي استفاد:نشانة سوم
گيرنده، كه به صورتي  سوي مراكز متعدد تصميمگزينشي كه نه از . بود  شده متفاوت تصريح

شد؛ برگزاري امتحانات كتبي به صورت همگاني و تصحيح اوراق  متمركز، واحد و ثابت اعمال مي
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از ديگر . امتحاني به صورت متمركز يكي از نمودهاي روشن اعمال اين شيوة نظارتي است
در » آمار و بررسي« معاونت ابزارهاي نظارتي در پروژة بوروكراتيزاسيون حوزه، تأسيس

وليت نظارت بر روند گزينش، پايش عملكرد اخالقي و اجتماعي ئهاي علميه بود كه مس حوزه
اين در حالي است كه در نظام سنتي . طالب و اعمال تنبيهات احتمالي الزم را برعهده دارد

ه و تحت اشراف حوزه، چنين موضوعات و مسائلي به صورتي عرفي با نظارت عام خود اهالي حوز
 تحقق واضح شرط دهندة اين تغيير نشان. شد ن حل و فصل ميا و مجتهدانداعام مراجع و است

 الزم به يها تقسيم وظيفة اختيار صدور فرمان«يعني   ـ سوم وبر در تعريف مفهوم بوروكراسي
ي و در اختيار  ابزارهاي سركوب، خواه رواني و خواه فيزيك وصورتي پايدار و با استفاده از قوانين

  .در نظام آموزشي حوزه استـ »انحصاري مقام رسمي
چهارمين شرط مربوط به دو موضوع جداگانه اما مرتبط با هم است؛  :نشانة چهارم

و » هاي روشمند براي انجام منظم و مداوم وظايف كنشگران بيني درنظرگرفتن مقررات و پيش«
  .»هاي عمومي براي خدمت صالحيتكردن  عنوان عضو با لحاظ پذيرفتن كنشگران به«

هاي نظام  ترين بخش يئوضوح با نگارش مرتب قوانين و مقررات تا جز بخش اول كه به
. است  هاي آنان محقق شده ها براي فعاليت بيني ترين پيش يئآموزشي حوزه و نيز انجام جز

و پس از آن هاي علمي   صالحيتةبخش دوم نيز با برگزاري كنكورهاي ساالنه و قضاوت دربار
 هاي عقيدتي و سياسي توسط دواير گزينش حوزه به صورت جدي عملياتي شده انجام مصاحبه

  .است 
هاي بارز نظام آموزش  يكي از ويژگيبسياري از مورخان، اين در حالي است كه طبق نظر 

هاي ورودي  وپاگير چون آزمون  مقدمات دست فقدانبودن ورود به اين نهاد و سنتي حوزه آسان
به روي مشتاقان فراگيري علوم » درهاي باز«هاي گزينشي و به يك تعبير سياست  يا مصاحبه
  .است  ديني بوده

نظامي مبتني بر «معرف بعدي سيستم بوروكراتيك از ديد وبر تحقق  :نشانة پنجم
گرچه نظام آموزشي سنتي حوزه خود داراي . بود» مراتب اداري با سطوح مختلف اقتدار سلسله
 مراتب ويژگي اداري و رسمي نداشته مراتبي محكم بوده، اين سلسله آور و سلسله ي شگفتانتظام

طالب هر سطح . شده است شده و غيربوروكراتيك اعمال مي بلكه به صورت عرفي، دروني. است 
اند و حتي تعليم برخي دروس را  تر از خود داراي نوعي اقتدار بوده باالتر نسبت به سطوح پايين

شان به صورت عرفي داراي   نسبت به سابقهانداستااند،  گرفته تر برعهده مي سابقه ب كمبراي طال
اين . بودند   و درنهايت مراجع تقليد در باالترين نقطة هرم اقتدار ايستاده منزلت متفاوت بوده
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است؛ چراكه در تعريف   بوده» اقتدار«مراتب  كه سلسله» قدرت«مراتب  مراتب، نه سلسله سلسله
اي توانايي اعمال اراده بر ديگري است كه ازسوي زيردست داراي مشروعيت و  ري، اقتدار گونهوب

مراتب جديد مديريت حوزه بيشتر هرمي از  به اين معنا سلسله). 1387كوزر، (مقبوليت باشد 
اين گزاره نيز مصداق شروطي است كه . »مراتبي سنتي سلسله«است تا »  قانوني-قدرت اداري«

نظامي مبتني بر روابط فرادستي و «: است   بوروكراتيك خواندن يك تحول بيان كردهوبر براي
آن است كه توجه جالب . »تر زيرنظر ادارات باالتر هستند فرودستي كه در آن ادارات پايين

 نفر 3768هاي علمية كل كشور داراي   حوزه1376دهد در سال  آمارهاي رسمي نشان مي
هاي علمية  نتايج طرح آمارگيري از حوزهك .ر(اند  وقت بوده ت و نيمهوق بگير تمام كارمند حقوق

 مجموعة  اينشدن كه اين حجم از كاركنان مزدبگير تاحدي بوروكراتيزه) 1378سراسر كشور، 
  .كشد سنتي را به تصوير مي

فظ اين اسناد را از ديگر حوبر مديريت مجموعه بر اساس اسناد مكتوب و  :نشانة ششم
اي است كه به صورت واضح مديريت  اين نكته. داند كراتيك بودن يك سيستم ميعالئم بورو

دواير متعدد براي  تشكيل. است  جديد حوزة علمية قم را از شكل سنتي آن متمايز كرده
هاي آموزشي گرفته تا رفاهي و از  ها براي طالب، از پرونده اي از پرونده  طيف گستردهگردآوري

 تحقق شرطي ،دن اين سوابقكرا سوابق خانوادگي و نگهداري و آرشيواسناد اخالقي و سياسي ت
  .ندك ديگر از شروط بوروكراتيزه شدن نظام حوزه را مشخص مي

هاي اداري از حوزة زندگي خصوصي كنشگران  ين شرط جدايي فعاليتمهفت :نشانة هفتم
ي مقامات اداري دن پول و تجهيزات عمومي از مالكيت خصوصشاست و نماد آن از ديد وبر مجزا

  .و به يك معنا تمايز حوزة اداري از خصوصي است
است؛ چراكه تا پيش از آغاز پروژة   اين شرط به صورت بارزي در حوزه محقق شده

مراجع صورت » بيوت« مديريت اين مجموعه به صورتي متكثر و در ،بوروكراتيزاسيون حوزه
 يك مرجع در همسايگي محل سكونت حتي به صورت فيزيكي در بسياري اوقات بيت. گرفت مي

كردن حوزه، اين  مرور و بخصوص پس از اجراي جدي پروژة بوروكراتيزه اما به. او قرار داشت
لحاظ مديريتي اتفاق افتاد و مراكز مديريتي و اداري حوزه  جدايي چه در بخش فيزيكي و چه به

مراكز مديريتي به مبالغ لحاظ مالي نيز وابستگي اين  حتي به. از بيوت علما مستقل شدند
اعطايي از سوي علما به صورت منطقي كاهش يافته و حاكميت مبالغي را هرساله در بودجة 

 مثال در بودجة ساالنة براي. دهد هاي ادارة اين سيستم اختصاص مي  هزينههعمومي كشور ب
 علميه و هاي  ميليارد ريال به ادارة امور حوزه909، مبلغي بيش از 1389كل كشور در سال 

عالي حوزة علمية قم نسبت به  شده است كه تنها بودجة شوراي  مؤسسات وابسته تخصيص داده
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توجه به اين نكته ). 30/11/1389خردنيوز، (است    درصد رشد داشته16سال پيش از آن 
   :دهد شدن را نشان مي خوبي بعدي ديگر از مسير حركت پرشتاب حوزه به سمت بوروكراتيزه به

هاي شركت از   دفتر اجرايي از خانه، كار از مكاتبات و معامالت خصوصي، و دارايياصوالً
هرچه سنخ نوين مديريت اقتصادي انسجام بيشتري . هاي خصوصي جدا هستند سرمايه

  ).227-225: 1387وبر، ( ها هم قوام بيشتري دارند باشد، اين جدايي  يافته

متن وبر قابل استنتاج است، تأثير نوع  از بندنكتة ديگري كه از همين  :نشانة هشتم
. هاي اقتصادي آن مجموعه است تر، نوع و ميزان فعاليت ي كلينگاهو در » مديريت اقتصادي«

منطقاً نيز هرچه ميزان تراكم مادي در يك مجموعه بيشتر شود، نياز به حسابرسي و مديريت 
  مديريت بوروكراتيك؟ مالي بيشتر خواهد بود و چه سيستم مديريتي كارآتر از سيستم 

هاي اقتصادي حوزه و نهادهاي وابسته به آن،  ّوكيف فعاليت معدود آمارهاي رسمي موجود از كم
هاي علميه در طي دوازده سال دارد؛ طبق  هاي مالي حوزه گير كل سرمايه نشان از افزايش چشم

هاي علمية   ثابت ناخالص فقط در بخش آموزش حوزه ةآمارهاي رسمي، ارزش تشكيل سرماي
   رسيده1382 ميليون ريال در سال 29597 به 1377 ميليون ريال در سال 6198كل كشور از 

در منتشرشده   و مدارس علوم دينيهاي علميه نتايج طرح آمارگيري از حوزهك .ر(است 
ها   سال، ارزش اين سرمايه5اين به آن معناست كه طي كمتر از ). 1384 و 1379هاي  سال

مالي و نرخ افزايش تصاعدي آن، نياز  ة چنين حجم انباشت سرماي. است  برابر شده 7/4بيش از 
به سيستم حسابرسي و ساماندهي كارآيي دارد كه بوروكراسي مدرن بهترين ابزار رسيدن به اين 

  .مقصود است
  :نويسد وبر مي :نشانة نهم
ل و اهداف و ئ دارد، به اين معني كه قوانين و وسا"عقالني"ساالري ماهيتي  ديوان
ساالري و گسترش آن  جا پيدايش ديوان بنابراين در همه. گرايي بر آن حاكم است واقع

آورد؛ نتايجي كه به طور كلي پيشرفت   به بار مي"نتايج انقالبي"به يك معني 
  .)277: 1387وبر، (گرايي را در پي داشته است  عقل

مواردي ، وروكراتيزاسيون حوزويهاي برگزيده از متون متوليان شاخص ب با مطالعة بخش
جويي  پذيري، صرفه بيني مندي، پيش كردن مفاهيمي چون زمان چون توجه شديد به پررنگ

ترين راه براي رسيدن به هدف و مانند  ترين و عقالني در زمان و توان، جستجوي نزديك
  .وضوح مشخص است  بهها آن
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  : نويسد  وبر مي:»انسان متخصص«/»فرهيخته«دوگانة انسان : نشانة دهم
در پس همة مباحثي كه اكنون دربارة مباني نظام آموزشي شاهد هستيم، مبارزة 

اين . شود ديده مي» انسان فرهيخته«تر  با سنخ قديمي» سنخ انسان متخصص«
ساالرشدن گريزناپذير و درحال گسترش همة مناسبات عمومي و  مبارزه را ديوان

وبر، (و دانش تخصصي پديد آورده است خصوصي قدرت و اهميت فزايندة تخصص 
1387 :276.(  

 است كه متوليان  اين مسئله يكي از نقاط متمايزكنندة نظام آموزشي سنتي حوزه و نظامي
آلي كه از  در پس ِ تصويري كه آنان از طلبة ايده. كنند كردن حوزه تصوير مي پروژة بوروكراتيزه

اي  كنند، نوعي طلبة متخصص در رشته ئه ميشود ارا مي» التحصيل فارغ«اين نظام آموزشي 
تر از طلبة سنتي تحصيالتش را به  شود كه به سرعت و در مدت زماني كوتاه خاص ديده مي

بيني شده وارد عرصة   اجتماعي كه از پيش براي او پيشيرساند و براي ايفاي نقش مي» اتمام«
» التحصيل فارغ«گاه  تي، كه هيچآل نظام سن اين تصوير با تصوير طلبة ايده. گردد جامعه مي

 متفاوت ، به صورت عمرانه درحال تحصيل، تدريس، مطالعه و پژوهش علمي بود وشد نمي
  1.است

اهللا  تا پيش از دوران مرجعيت آيت: تأكيد بر انجام امتحانات تخصصي: نشانة يازدهم
در دورة مرجعيت . است  امتحانات كتبي تقريباً جايي در نظام آموزشي حوزه نداشته بروجردي،

كتبي تعيين  هاي طالب نوعي امتحان اهللا بروجردي با تصميم به ساماندهي وضعيت شهريه آيت
هاي بعد، اين امتحانات تنها در پايان  در سال. گرفت  صورت مي،سطح، اما به صورت محدود

كه (ني ها و حقا  و براي ورود به دورة سطح و در مدارسي مشخص چون كرمانييدورة مقدمات
  .شد  برگزار مي)حوزوي بودند نيمه

 خود فرد ارزيابي اين دوره مالك اصليِ تداومِ حضور در سطوح باالتر حوزه تا ،به بيان ديگر
وضعيتي كه نوعي توجه جدي به . اش بود ها و سطح علمي از ميزان آمادگي علمي، آموخته

تكيه بر سازوكار كنترل دروني فرديت طالب، اعتماد سيستم به ارزيابي خود آنان از خويشتن و 

________________________________________________________ 
ا به نمايي ساختار سنتي حوزه ر شود كه متوليان اصلي پروژة بوروكراتيزاسيون به صورت متناقض يادآوري مي.  1

طلبة «هاي  كنند كه تمام ويژگي اي را تصوير مي سو طلبه كنند و از يك مدل مدرن و دانشگاهي نزديك مي

  .كنند عنوان مي» طالب فرهيخته«مند خود را تربيت  را دارد اما از سوي ديگر هدف نيت» متخصص
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اي، بدون توجه به 1 شكلِ توده اما امروزه، نوعي گزينش كنكوري. كند را به ذهن متبادر مي
  . در حوزه در حال اجراستفرديت كنشگران 

نامة  در سيستم سنتي حوزوي تنها گواهي: هاي تحصيلي نامه گواهي: نشانة دوازدهم
اما هرچه از اجراي پروژة ). 1389  واليتي،ك.ر(ود معتبر و مطرح مكتوب، جواز اجتهاد ب

تحصيلي، كسب مدارك معادل » مدرك«گذرد، دغدغة دريافت  بوروكراتيزاسيون حوزه مي
اي با اعتبار  دانشگاهي از نظام حوزوي، دغدغة افزايش اعتبار مدارك حوزوي در فرآيند مقايسه

مثال به اين قسمت از راي ب. شود  ميمدارك دانشگاهي و مسائلي از اين دست در حوزه مشاهده
  : توجه كنيد) عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي(االسالم اسالمي  مقالة حجت

ها يكي ديگر   و مدارج علمي حوزه و افزايش اعتبار آن2اصالح و ارتقاي سيستم مدارك
ه رسد كه در زمينة اعطاي مدارك علمي حوز امروز به نظر مي. از اقدامات الزم است

هايي وجود دارد و اين مدارك در برخي از مواقع فاقد اعتبار الزم در  نقايص و كاستي
هاي علميه در وضعيت موجود،  يكي از اقتضائات در بيشتر حوزه... سطح جامعه هستند

آموختگان است تا در جامعه جايگاه خود را بيابند؛ اگر  اعطاي مدرك معتبر به دانش
ها  هاي معتبر نباشد و دولت ه بيشتر از مدارك دانشگاهسان يا بلك مدارك حوزوي هم

هاي حوزه بسيار محدود  مراكز حوزوي را به رسميت نشناسند، مجال كار براي خروجي
  ). 1389 اسالمي،(شود  مي

________________________________________________________ 
1. Mass 

دهي سنتي مطابق با منطق  تم مدرك گفتني است كه نظام سنتي و پيشابوروكراتيك حوزه، خود داراي سيس. 2

 -هاي تحصيلي  نامه توان گفت كه احراز دانشوري يك طلبه با كسب پايان دروني ميدان حوزه بوده است؛ درواقع مي

شد  ها داده مي اجازه به منظور بزرگداشت و تقدير از مقام علمي دانشوران به آن«. شود  مشخص مي- "اجازه"با نام 

بخشد و  هاي دانشوران را فزوني مي ها و نوشته اجازه، اعتماد و اطمينان به گفته. آنان بودو نشان از شايستگي 

حتي در عرفان و سير و سلوك . اجازه رشتة مشخصي نداشت. كند ها و طبقات مشايخ آنان را مشخص مي گرايش

هاي ديگر راه   زمان به دانشاجازه ابتدا در حوزة علم حديث به وجود آمد و با مرور. نيز خرقه و اجازه مطرح بود

پژوهي  كه از سفرهاي علمي و دانش گرفت، چنان ها استعداد و تيزهوشي فرد مورد توجه قرار مي نامه در اجازه. يافت

ها برحسب مورد از  طيف وسيعي از اجازه). 86-84: 1389واليتي، (» شد و مقدار استماع و قرائت وي غفلت نمي

جازة تصدي امور حسبيه گرفته تا اجازة قرائت قرآن و روايت حديث و اجتهاد در نظام اجازة امامت نماز جماعت و ا

. ها مانند اجازة اجتهاد هنوز هم در نظام سنتي حوزوي رايج و معتبر است حوزوي وجود داشت كه برخي از آن

براي (بن تغلب صادر شد  نظاهراً اولين اجازة اجتهاد توسط امام پنجم شيعيان براي يكي از شاگردان خود به نام ابا

  ). 90-84: 1389ك واليتي، .توضيحات بيشتر ر
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هاي  چنين پررنگ به مسئلة مدرك در نظام آموزشي حوزوي، خود از نشانه نفس ِتوجهي اين
  :نويسد كه وبر مي د؛ چنانشو بوروكراتيزاسيون قلمداد مي

ها يا  نامه چنين گواهي. هاي تحصيلي معموالً جزو شرايط تصدي است همنا داشتن گواهي
منصبان تقويت   را در موقعيت اجتماعي صاحب"عنصر منزلتي"مجوزهايي طبيعتاً 

  ).229: 1387 وبر،(كنند  مي

دوم اينكه به . رتبط شده استمدر اين متن، جايگاه اجتماعي طلبه با ميزان اعتبار مدرك او 
است و به   صورتي شفاف ميان اعتبار مدرك دانشگاهي و مدرك حوزوي مقايسه صورت گرفته

روشني دغدغة اشتغال با  سوم اينكه به. شده است  نوعي دانشگاه، در جايگاه كُفو حوزه قرار داده
معنايي حوزة سنتي سابقه اي كه احتماالً در نظام  شود؛ نكته استفاده از مدرك حوزوي طرح مي

شدن مدرك تحصيلي  چهارم اينكه نقش و اهميت دولت در به رسميت شناخته. است  نداشته
است؛   نيز به صورت جدي و پررنگ براي كنشگر حوزوي مطرح شده و مورد اشاره قرار گرفته

و ها  هاي شيعي در استقالل از دولت اي بديع كه با دغدغة تاريخي و سنتي حوزه مسئله
برد، بلكه  چه اينكه نه تنها استقالل حوزه را زيرسؤال مي. ها تناقض عرياني دارد حكومت

 بخشي از منزلت و مشروعيت خود را از پذيرش يا عدم پذيرش مدرك خود از سوي كم دست
  .كند دولت جستجو مي

 كردن مقوالت مختلف در تمايل به قابل محاسبه :هاي قابل محاسبه مالك: نشانة سيزدهم
هاي تحصيل يك طلبه گرفته تا  كردن دقيق تعداد سال نظام آموزشي سنتي حوزه از مشخص

اي جاگرفت كه ما آن  در مقولهي ده هاي وي توسط سيستم نمره دن آموختهكر گيري قابل اندازه
عنوان  اي است كه وبر از آن به اين همان نكته. دهيم سامان مي» گرايي كميت«را زير عنوان كلي 

  : برد  ديگر از بوروكراتيزاسيون نام ميمعرفي
ساالري   نيز براي ديوان"مقررات قابل محاسبه"دومين عاملي كه در باال آورديم، يعني 

ويژه زيربناهاي اقتصادي و فني آن،  ويژگي فرهنگ نوين، و به. نوين اهميت زيادي دارد
  ).246: 1387 وبر،(  نتايج نياز دارد"قابل محاسبه بودن"به همين 

خوبي صحت ادعاي نسبت دادن مفهومِ بوروكراتيزاسيون را به  ها به رسد اين نشانه به نظر مي
  قوليدر پايان اين قسمت به. كند پروژة در حال وقوع در نظام آموزشي حوزوي اثبات مي

كند كه همگي  كنيم كه طي آن چندين ويژگي ديگر را نيز ذكر مي ميهوشمندانه از وبر اشاره 
  :اند سيار زيادي در تحوالت جاري حوزه قابل مشاهدهتا حد ب
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 فرمانبرداري 3، بصيرت، وحدت2،ها، تداوم  آگاهي از پرونده1،دقت، سرعت، عدم ابهام
 همگي در دستگاه اداري 6هاي مادي و شخصي  و هزينه5 كاهش برخورد4،كامل
: 1387وبر، (د رس ساالرانة آن، به حد بهينه مي ويژه در شكل يكه ساالرانه، به ديوان
244.(  

شدت درگير پروژة  توانيم به صورت مستند و مستدل ادعا كنيم كه حوزه به اينك مي
  .شدن است بوروكراتيزه

________________________________________________________ 
در نظام فعلي آموزشي مشخص نيست يك طلبه براي آنكه به هدف نهايي خود در فقه « :نمونة ميل به ايضاح.  1

، در يك برسد چند سال بايد در مقدمات و دورة سطح و درس خارج حضور پيدا كند؟ يا اينكه... يا اصول يا كالم و

اين يكي از مباحثي است كه . هاي علميه وجود ندارد در حوزه» التحصيل فارغ«معنا، در حال حاضر عنواني به نام 

به . عنوان يكي از نقاط ضعف نظام آموزشي حوزه ياد كرد شود از آن به نظام آموزشي حوزه با آن درگير است و مي

  ).1389يزدي، (» و دگرگوني صورت گيردهمين جهت الزم است كه در اين زمينه نوعي تحول 

ها پس از گذراندن دروس مقدماتي و سطوح عالي  در شرايط كنوني، به طور معمول طلبه «:نمونة ميل به تداوم.  2

هاي حوزه خارج  كنند و از شمول برنامه و سپس اخذ سطح چهارم، ارتباط خود را با مديريت حوزه قطع مي

توان  هاي علميه مي با لحاظ گسترش شمول و قلمرو حوزه. دان مطلوبي نيستشوند كه اين مسئله امر چن مي

ها و مديريت حوزه برقرار كرد تا حوزه بتواند نفوذ و  التحصيالن حوزه ارتباط منظم و سيستماتيكي بين تمامي فارغ

  ).1389اسالمي، (» هاي گوناگون اجتماع بيشتر كند تأثيرگذاري خود را بر عرصه

هاي  گيري و اجرا در حوزه مديريت تحول بايد متمركز باشد زيرا تشتت در مراكز تصميم «:ل به تمركزنمونة مي.  3

گاهي از جانب نهادها و مراكز مختلف ديني به شبهات مطرح ... علميه باعث واردآمدن ضررهاي بسياري خواهد شد

تواند به  در صورتي حوزه مي... باشد همتواند چنان آفتي م شود كه اين مسئله مي هاي متفاوتي داده مي شده پاسخ

» ها را خنثي كند كه مديريتي واحد و منسجم در اين زمينه وجود داشته باشد شبهات پاسخ دقيق بدهد و آن

  .»)1389اسالمي، (

هاي  مبني بر ايجاد تحول در حوزه) العالي مدظله(در راستاي عمل به تأكيدات مقام معظم رهبري « 4
هاي  هايي راه هاي علميه ضمن تشكيل نشست راد و مسئوالن تأثيرگذار در حوزهعلميه، جمعي از اف

هاي  ديگر نهادها نيز موظف به اجراي اين مصوبات و ابالغيه. اند كردن تحول را مورد بحث و بررسي قرار داده عملي

  ).1389يزدي، (» باشند نهاد شوراي راهبرد مي

اره گريبان نهادها و مؤسسات دولتي و غيردولتي را بگيرد، مسئلة هايي كه امكان دارد همو از جمله آسيب«. 5

هاي مختلف آن و گاه در ارتباطات  تداخل وظايف گاه در درون يك نهاد و ميان بخش. است» تداخل وظايف«

  ).1389يزدي، (» دهد بيروني يك نهاد يا نهادهايي ديگر رخ مي

شود كه طبعاً  را سبب مي... هاي اضافي، كندي كار و  صرف هزينههاي فراوان پيامدهايي نظير كاري ايجاد موازي«. 6

اي تدوين شود تا از اتالف وقت و هدررفتن نيرو و امكانات  برنامه«و نيز ) 1389يزدي، (» وجه مطلوب نيست هيچ به

  ).1389مصباح يزدي، (» جلوگيري شود
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  پيامدهاي احتمالي بوروكراتيزاسيون حوزه چيست؟
و چه (نكتة حائز اهميت اين است كه بوروكراتيزاسيون يك ابزار كارآي مديريت و سازماندهي 

اما اين به اين معنا نيست كه اين ابزار بسيار ). 244: 1387وبر، (است ) ها نبسا كارآترين آ
  ند؟ا اما اين تبعات منفي كدام. كارآي سازماندهي، ابزاري خنثي و فاقد تبعات منفي است

  

   حوزهاستادانكاهش وجهة كاريزماتيك مراجع و : اول
اي اقتدار قانوني و عقاليي  گونهديديم كه اصوالً بوروكراتيزاسيون فرآيندي است غيرشخصي كه 

ضمناً مشاهده كرديم كه به ). 1387وبر، (د كن را جايگزين اقتدار وابسته به فره و سنت مي
صورت عيني نيز مراجع تقليد موقعيت محوري عيني خود را در ادارة امور حوزة علميه به 

  .اند غيير نقش دادهنهادهاي بوروكراتيك و اداري واگذار كرده و خود به جايگاه نظارتي ت
به صورت نيز آنان موقعيت كاريزماتيك خود را يافتن اين پروژه  با تعميممنطقي است كه 

 حوزه كه انداستامراجع تقليد و نقش  ،به بيان ديگر. حوزه از دست بدهندساختار آهسته در 
ه الگوي  بلك،لحاظ علمي مورد توجه طالب بودند برخالف نظام آموزشي دانشگاهي نه تنها به

شدند، اينك با واگذاركردن اين موقعيت  اخالقي، اجتماعي و گاهي سياسي آنان نيز قلمداد مي
شناختي و به تعبير بورديويي، مراجع   با واژگان جامعه.شود تنها به نقش آموزگاري فروكاسته مي

ر چند شدن پروژة بوروكراتيزاسيون، از موقعيت مركزي سنتي خود د و استادان طالب با كامل
اگر .  و تنها در مركز ميدان علم قرار خواهند داشتشوند ميگفته محروم  ميدان مختلف پيش

كه به صورت سنتي تنها رسالت آموزش علم را براي خود (اين مسئله براي نظام دانشگاهي 
 فضيلت ةمثاب فراغت از ارزش را بهغالباً جويد و  هاي ارزشي دوري مي متصور بوده، از قضاوت

عنوان نظامي كه تاكنون محل تالقي دو   به، منفي تلقي نشود، براي حوزهيپيامد) تايدس مي
  1.آفرين خواهد بود زا و مشكل  مسئلهيپيامد است،  ميدان علم و دين بوده

________________________________________________________ 
:  است منفي آن را بر روحانيت مسيحي بررسي كردهوبر نيز به اين پيامد بوروكراتيزاسيون اشاره كرده و تأثير .  1

هاي  ارزش. امروز اسقف و كشيش و واعظ ديگر مثل دوران اولية مسيحيت داراي نوعي فرة صرفاً شخصي نيستند«

رود  كنند ممكن است به هركسي داده شود، يعني به هر كسي كه تصور مي ها ارائه مي غيردنيوي و مقدسي كه آن

امروز به رغم بقاي نسبي همان عقايد قديمي، اين رهبران مذهبي . هاست  دارد يا خواهان آنها را شايستگي آن

زمانة ما روزمره و در عين حال » كليساي«پردازند؛ هدفي كه در  هستند كه در خدمت يك هدف عملي به كار مي

  ).229: 1387وبر، (»  است از نظر ايدئولوژيكي مقدس شده
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  كاهش ابتكار، خالقيت و فرديت طالب: دوم
 و دهد، روحية خالقه هاي فردي را كاهش مي از منظر وبر، بوروكراتيزاسيون آزادي

  ).60: 1387 وبر،(شود  كند و باعث سلب ابتكار عمل از او مي  را محدود ميفردهاي  بلندپروازي
شود؛  اين پيامدها در نظام آموزشي حوزوي تغييرات اساسي و احتماالً نامطلوبي محسوب مي

آزادي : است  چراكه در نظام آموزشي سنتي حوزه، هرسة آن موارد به شكل جدي وجود داشته
ردي در مواردي چون انتخاب استاد مورد نظر و كالس درس مورد عالقه، آزادي عمل در عمل ف

سن ورود، اتمام يك دوره و ورود به دورة ديگر، آزادي عمل استاد در دادن يا ندادن جواز 
 ابتكار عمل در انتخاب نوع گرايش مطالعاتي و تحصيلي، ابتكار عمل ،اجتهاد و موارد مشابه ديگر

 ، همه و همه،ها ر موضوعات علمي خاص بدون دغدغة محدوديت زماني و مانند آندر تمركز ب
شدن  حال آنكه با بوروكراتيزه. اند بودن اين موارد ممتاز در حوزة سنتي بوده دهندة پررنگ نشان

  .شوند حوزه، تمامي موارد فوق به شكل جدي تحت تأثير قرار گرفته و تهديد مي
  

  ها و حاكميت سياسي لتخطر وابسته شدن به دو: سوم
تواند در خدمت منافع  به اعتقاد وبر، بوروكراتيزاسيون ابزار دقيق و قدرتمندي است كه مي

  ).264-260: 1387وبر، (گوناگون اقتصادي، سياسي و فرهنگي مختلف قرار گيرد 
 اين خطر براي حوزة علمية قم بسيار جدي است كه با توجه به ماهيت ،به اين ترتيب

گيري و نيز به كنترل درآوردن  سي تمايل آن به تمركز قوا و تكثرزدايي از مراكز تصميمبوروكرا
. هاي سياسي بدل شود كامل مجموعة تحت مديريت، به بازوي اجرايي و كامالً وابستة حاكميت
داشتن خود از  قل نگهتاين مسئله، با توجه به پرهيز و دغدغة تاريخي روحانيت شيعه در مس

  .شود هاي علميه محسوب مي ياسي، آفتي جدي براي حوزهسيطرة قدرت س
كنندگان  مند و شايد حتي پنهان از چشم طراحان و دنبال مجموعة اين پيامدهاي غيرنيت

اي جدي به بسياري از نقاط قوت اصلي و وجوه مميزة ارزشمند نظام  تواند ضربه اين پروژه، مي
مايه  الحال و ميان دانشگاهي معمولي، متوسط هنوعي نظام شببه آموزشي حوزه وارد كند و آن را 

تواند حتي نيروهايي با كيفيت سابق را به  اي كه به احتمال فراوان نمي بدل نمايد؛ مجموعه
  .جامعه تحويل دهد
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  هاي دروني حوزه در برابر پروژة بوروكراتيزاسيون مقاومت
 و كثرت ماهوي مراكز هاي علمية شيعه از نوعي تكثر قوا سنت و تاريخچة طوالني حوزه

رغم تالش و خواست متوليان پروژة   اي، علي چنين پيشينه. دهد گيري خبر مي تصميم
گيري و  دست نمودن مراكز تصميم مدت امكان يك  در ميانكم دستكردن حوزه،  هبوروكراتيز

  .مديريت بوروكراتيك متمركز را سلب كرده است
هايي جدي دربرابر پروژة  ختلف، مقاومتهاي م در مقاطع زماني گوناگون، و به شيوه

بوروكراتيزاسيون در حوزه از سوي مراكز قدرتي غير از مراكز قدرت داخل و خارج از ميدان 
. است  حوزه ابراز شده و اجراي اين پروژه را در ابعاد مختلف با مشكل يا تأخير مواجه كرده

اهللا محمد  اهللا مصباح يزدي و آيت يت كه آ ديديم كه اين مسئله به حدي شفاف و تأثيرگذار بوده
هاي   اين طرح نوشته بودند، به صورتي روشن از اين اصطكاكةيزدي در آخرين متوني كه دربار

هاي غيرهمسو با اين  دروني در نهاد حوزه گاليه كرده و حتي از اين تكثر نظرات و دخالت
  :بودند  ياد كرده» مشكالت حوزه«عنوان  تغييرات به

هاي  گيري وبيش در تصميم هاي علميه چيست؟ تعدد مراكزي كه كم ق تحول در حوزهموانع تحق

مشي و تصميمي واحد  روحانيت مؤثرند يكي از مشكالت حوزه است كه مانع از اتخاذ يك خط

  ).1389مصباح يزدي، (شود  براي تمام نظام حوزه مي

تلفي از اين پروژه را مراجع مؤثرترين كنشگران منتقد به ابعاد مخ در حال حاضر، شايد بتوان
اهللا  اهللا وحيد خراساني و آيت اهللا صافي گلپايگاني، آيت طور مشخص آيت يعني به-تر حوزه  سنتي

ي در ميدان حوزه ناپذير مراجعي كه از سرماية اجتماعي انكار1. دانست-شبيري زنجاني
ية اجتماعي در هاي سنتي سنجش ميزان سرما  مثال، يكي از معرفبراي. برخوردار هستند

هاي درس سطح خارج مراجع تقليد و مدرسان  كنندگان در كالس ميدان حوزه تعداد شركت
اهللا حسين وحيد  لحاظ اين معرف، كالس درس خارج فقه و اصول آيت است؛ به  حوزه بوده

هاي پاياني دهة نود  ترين كالس درس حوزة علمية قم در سال خراساني بدون شك پرازدحام

________________________________________________________ 
ه تن از مراجع سنتي حوزه به حدي است كه در بسياري اوقات، در پاسخ به سؤاالت واحد و مهم هماهنگي تصميمات اين س. 1

اينجانب «پردازد و با نوشتن جملة  دربارة مسائل مختلف، يكي از اين سه نفر تنها به تأييد پاسخ ارائه شده از سوي نفر ديگر مي
بالعكس يا با امضاي چندنفرة پاسخي واحد ميزان هماهنگي خود را يا » اند موافق هستم اهللا صافي مرقوم فرموده با آنچه آيت

ها،  براي مثال نگاه كنيد به واكنش اين سه مرجع در برابر طرح استادمحوري حوزه(دهند  دربرابر اين قبيل موضوعات نشان مي
معناست و اوج هماهنگي ميان ها در ميدان حوزوي كامالً واجد  اين قبيل كنش). 1389تيرماه 29مندرج در سايت شيعه نيوز، 

  .دهد نظيري نشان مي چند مرجع تقليد را به صورت كم
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 كه طبق آمارهاي غيررسمي و مشاهدات شخصي نگارندگان، با تعدادي حدود ستاخورشيدي 
  .شود سه تا چهار هزارنفر طلبه در مسجد اعظم برگزار مي

اي طوالني  كردن حوزه سابقه هاي اين دسته از مراجع با ابعاد مختلفي از بوروكراتيزه مخالفت
آن به صورت شفاف و روشن و حتي در هاي ابتدايي انقالب با شديدترشدن شتاب  دارد و از سال

ها را به صورتي  اي از اين مخالفت به منظور آنكه نمونه. است  آثار مكتوب آنان نيز نمود داشته
سير با عنوان را اهللا صافي گلپايگاني  روشمند و قابل استناد بررسي كنيم، ابتدا كتابي از آيت

بارة متون مدافعان اين پروژه استفاده با همان سبك تحليل متني كه در هاي علمي شيعه حوزه
در اين منبع را   موارد مطرحترين همم 3كرديم مورد بررسي قرار داديم كه در جدول 

  .شمريم برمي
 

  در مخالفت با طرح بوروكراتيزاسيون حوزه» صافي«اهللا  هاي مدنظر آيت اي از گزاره  خالصه.3جدول 

  )1388 گلپايگاني، صافي(

  شده مفهوم برداشت  شده گزارة طرح  رديف

1  

هاي همگاني بودند كه در آن هركسي  ها و مدرسه حوزه«
گونه تشريفاتي  توانست تلمذ نمايد و بدون هيچ خواست مي مي

  »ل گرددئبه مقامات بلند علمي نا

اشاره به عدم تشريفات اداري در مدارس 
عنوان يك امتياز نظام آموزشي سنتي  علميه به

  1حوزوي

2  
كند و شرط اينكه   سال تحصيلي را تعيين نميها اين كالس«

  »سال يا چندسال كمتر در آن بماند نيست دانشجو يك
طرح گزارة عدم معيارهاي كمي در نظام 

  عنوان يك ارزش آموزشي حوزوي به

3  
ها به نحوي است كه دانشجو  اساساً هريك از اين كالس«
  »دها در آن بماند و در همان حد متخصص شو تواند سال مي

  در برابر تيپ» طلبة فرهيخته«ستايش تيپ 
  »طلبة متخصص«

4  

چنان نيست كه اگر كسي بدون صالحيت و گذراندن رتبة «
قبل در دروس و مجالس علمي در رتبة بعد و باالتر حضور 

  »جد آن صالحيت بشناسندايابد و او را و

هاي كنترل دروني طالب و  اشاره به مكانيسم
عي دروني ميدان هاي عرفي و اجتما نظارت
  دهنده كننده و نظم عنوان ابزار كنترل حوزه به

5  

كسي كه به مرحلة اجتهاد نرسيده باشد اگر در مناصب و «
شئوني كه شرعاً به مجتهد اختصاص دارد مداخله نمايد يكي 

  »است ترين گناهان را مرتكب شده از بزرگ

عنوان  اشاره به متغير كنترل دروني طالب به
  ي در نظام سنتي حوزه محوريمتغير

6  

هاي ديني و به طور كلي در  از اين جهت در مدارس و حوزه«
اجتماعاتي كه براساس ايمان به خدا و رعايت امانت و درستي 
برپا باشد يك كنترل دروني و پليس مخفي و نظام، خود به 

هاي مذهبي  خود قرار دارد كه جريان امور تحصيلي و برنامه
به طوري . دهد  تحت نظم دقيق قرار ميرا كه بايد اجرا شود

كه هركس، صالحيت كار، مقام و تدريسي را نداشته باشد، 
  »اگر هم به او پيشنهاد كنند، خودش نخواهد پذيرفت

عنوان  اشاره به متغير كنترل دروني طالب به
  متغير محوري در نظام سنتي حوزه

________________________________________________________ 
عنوان يك امتياز  هاي علمية سنتي را به برخي ديگر انديشمندان مسلط به تاريخ حوزه نيز به صورت مكرر اين ويژگي حوزه.  1

  ).1381؛ جعفريان، 1385ك شريعتي، .ر(اند  ستوده
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7  
به اين مالحظات در مدارس اسالمي هميشه يك مراقبت «

  ».كند نهاني، محصل را همراهي ميپ

شده و  دهندة كامالً دروني هاي نظم مالك
متناسب و همگون با كليت سيستم، تاريخ و 

  سنت ميدان

8  

داند كه درس بخواند و از استاد  محصل خود را موظف مي«
بپرسد و مدرس هم براي خدا درس بگويد و شاگرد تربيت 

نه استاد، به تمام اموال نمايد و ثواب اين عمل را نه دانشجو و 
  »فروشند و ثروت دنيا نمي

هاي مذهبي در  اشاره به نقش محوري ارزش
هاي حوزويان در نظام  دهي به كنش شكل

  سنتي به عنوان يك ارزش

8  

اين كالس، كالس بحث، تدقيق و تحقيق است و پايان ندارد «
و گروهي تا پايان عمر در اين كالس به نام استاد يا شاگرد 

دهند و به نتايج  هاي علمي خود را ادامه مي  و كاوشفحص
  »رسند علمي بيشتر مي

ياد كردن از پايان ناپذير بودن و عمرانگي 
  فرآيند تحصيل علوم ديني به عنوان يك ارزش

  همان  9
برتري دادن الگوي طلبة فرهيخته به طلبة 

  ]برآمده از بوروكراتيزاسيون[متخصص 

10  

ها نيست كه وقتي به طور  د دانشگاهبرنامة مدارس ديني مانن«
مثال به سال آخر دانشكده تمام شد ديگر به طور رسمي 

جايي براي بحث، درس، تحقيق و فراگرفتن معلومات بيشتر 
  »نباشد

ارزش قلمداد كردن طوالني بودن و عمرانگي 
تحصيل علوم ديني و برتري دادن نظام 
  حوزوي به نظام دانشگاهي از همين لحاظ

11  
ي مجتهدين تا پايان عمر، در عين حال كه استاد، حت«

  »باشند متخصص و مجتهد هستند، دانشجو مي
آميز نامحدود بودن مدت  اشارة ستايش

  تحصيل علوم ديني و عمرانگي آن

12  
ها را از مسير  اگر در عصر حاضر، توجه به ماديات، اين برنامه«

  »اصلي خود خارج نسازد

هاي  رويج ارزشهشدار نسبت به تأثير منفي ت
به عنوان [مادي بر نظام آموزش سنتي حوزه 

بخش مهمي از نتايج ناخواستة 
  ]بوروكراتيزاسيون حوزه

13  

مؤسسات علمي دنيا در عصر ما نقيصة بزرگي دارند و آن «
اين است كه در تحقيق، تدريس و تفسير به معنويات و 

  »هاي معنوي نظر ندارند هدف

هاي غيرمادي  زشطرح ادارة حوزه بر اساس ار
به عنوان يك نقطة برتري نسبت به ساير انواع 

  هاي آموزشي  نظام

14  

هاي علميه براساس توقعات مالي و تأمين امور مالي در  حوزه«
شود و تحصيل علم، تدريس، تعلم و  حال و آينده تشكيل نمي

تعليم در اسالم بيشتر به عنوان يك عمل قربي مقدس انجام 
  »شود مي

هاي مادي به عنوان يك  دن از ارزشمبرّا بو
  نقطة قوت

  14كل گزارة شمارة   15
اشاره به توجه كامل نظام آموزشي سنتي 
حوزه به فرديت طلبه، انتخاب او و آزادي 

  عملش

16  

هايي  عيار و به صورت نظام جديد تعليم و آموزش اگر تمام«
ها حاكم  هاي علميه رايج است در حوزه كه در خارج از حوزه

ها و دريافت دانشنامه به  نامه هاي مادي، گواهي د و ارزششو
همان شكلي كه در دنيا مرسوم شده است مطرح گردد، 

ها و تعهد استادان و طالب در مخاطره قرار  معنويات حوزه
اي قابل  گيرد و بازده چنان مدارسي هرگز با مدارس حوزه مي

  »مقايسه نخواهد بود

دهاي هشدار جامع و جدي نسبت به پيام
هاي مادي، نظام جديد،  منفي ترويج ارزش

هاي  ها و مواردي مشابه نظام نامه گواهي
آموزشي غربي بر نظام آموزشي سنتي غني 

  حوزه
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هاي متوليان انجام اين پروژه  دهد كه چه فاصله و تمايزي ميان خواسته هاي فوق نشان مي گزاره
 و اصلي حوزة قم شده شناخته از مراجع عنوان يكي اهللا صافي به هاي آيت و نظرات و دغدغه

هاي صاحب قدرت و سرماية  اين مورد تنها يك نمونه از موارد مخالفت گروه. وجود دارد
ها نمودهاي زياد ديگري نيز  اما اين مخالفت. اجتماعي در ميدان حوزه با انجام اين طرح است

  :كنيم يها اشاره م  مثال به چند مورد ديگر از آنراياست كه ب  داشته
 به برخي 1389چند نفر از مراجع مخالف يا منتقد جدي بوروكراتيزاسيون در تيرماه سال 

ها براي ايجاد نوعي تغيير در شيوة سنتي ارائة دروس حوزه در راستاي پروژة  تالش
ساماندهي دروس «يا » طرح استاد محوري«با عناويني چون (كردن نظام حوزوي  بوروكراتيزه

ها نشان از مخالفت  واكنشي جدي نشان دادند كه لحن و محتواي پاسخ) » هآزاد حوزة علمي
اهللا صافي در  اهللا لطف اهللا شبيري زنجاني و آيت آيت. چنيني داشت هاي اين جدي آنان با طرح

  : ندكردبخشي از پاسخ مشتركشان اعالم 
در معرض را ا ه ها حوزه مĤبي ها و قيم ها غيرمقبول و تغيير روش ها و طرح اين برنامه«

اند  بايد تا اينجا هم كه آمده. دهد و عواقب سوء دارد انقراض و تغيير هويت قرار مي
ها بر آن  اي كه هويت حوزه هاي حسنه تصرفات خود را كوتاه نموده و در حفظ سنت

» شاءاهللا با همت همگان حيثيات مقدسه ثابت و برقرار باشد بوده همكاري نمايند كه ان
  ).1389تيرماه 29نيوز،  شيعه(

و » هاي غيرمقبول طرح« چون عباراتيلحن بسيار شديد و تهديدآميز پاسخ، استفاده از 
گونه تغييرات با حادترين توصيفات ممكن چون  ، معادل دانستن پيامدهاي اين»مĤبي قيم«
اهللا  چراكه آيت(نفره  ها و نيز نفس پاسخ مشترك سه آن» تغيير هويت«و » ها انقراض حوزه«
اند  اهللا صافي مرقوم فرموده اينجانب با آنچه آيت«: اي با اين متن كه حيد خراساني نيز با نوشتهو

به اين جريان، اوج مخالفت جدي اين بخش مهم از ) به اين جمع دو نفره پيوست» موافقم
 ضمناً استفاده از عبارت. دهد كردن حوزه نشان مي روحانيت سنتي حوزه را با پروژة بوروكراتيزه

نشان از احساس نارضايتي شديد از تغييرات » لزوم كوتاه كردن تصرفات تا اينجا صورت گرفته«
  .صورت گرفته در ساختار حوزة علميه بود

اهللا عبدالكريم موسوي اردبيلي نيز واكنش نسبتاً تندي به اين  ها، آيت در ادامة همين واكنش
هاي علميه نشان دادند و در پاسخ خود  طرح و نيز خطر روزافزون از بين رفتن استقالل حوزه

  :نويسند مي
ها و عدم وابستگي  هاي علمية شيعه از ديرباز، استقالل آن هاي اصلي حوزه يكي از مشخصه«

است و اين مشخصه وجه تمايز روحانيت شيعه از غير آن بوده و   به هيچ نهاد و تشكيالتي بوده
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ه است؛ لذا هر اقدامي كه شائبة از بين رفتن سبب رشد و تربيت بزرگان و اعاظم بسياري گرديد
ساز اين مطلب گردد به نحوي كه بيم آن رود   و مرجعيت را ايجاد نمايد يا زمينه استقالل حوزه

باشد و بايد از آن اجتناب  رساني به روحانيت شيعه گردد صالح نمي كه در آينده موجب صدمه
  ).همان(» نمود

  

  گيري نتيجه
. كنش اجتماعي بود» پيامدهاي ناخواستة«هش برخاسته از مفهوم محوري رويكرد كلي اين پژو
از منظر وبري، ابتدا نشان » بوروكراتيزاسيون«گيري از عناصر تعريف مفهوم  تالش شد تا با بهره

گيرد، مصداق  صورت مي» تحول حوزه«شود كه تحوالت جاري حوزه كه در قالب طرح  داده 
هاي ناخواستة اين فرآيند را در همين چهارچوب برشمرديم چنين فرآيندي است و سپس پيامد

  .هاي دروني نهاد حوزه را دربرابر اين تغييرات بررسي كرديم و در نهايت برخي از مقاومت
مرحلة : نگاهي تاريخي به پروژة بوروكراتيزاسيون حوزه، چهار نقطة عطف جدي را نشان داد

اهللا  دوران زعامت عام آيت،  ش1301ر سال اهللا حائري د حوزة علمية قم توسط آيتياحيا
شوراي مديريت حوزة «پيروزي انقالب و تشكيل ،  ش1340 تا سال 1323بروجردي از سال 

شوراي عالي حوزة «اي به قم و تشكيل  اهللا خامنه سفر آيت و . ش1360در سال » علمية قم
  .ش1370در سال » علمية قم

توليان نظري و اجرايي حال حاضر اين پروژه همچنين با بررسي آخرين متون دونفر از م
سيزده معرف از مصاديق انطباق ) اهللا محمدتقي مصباح يزدي اهللا محمد يزدي و آيت آيت(

انتظام امور از : بر تحوالت جاري حوزه را به اين شرح برشمرديم» بوروكراتيزاسيون«مفهوم 
نظم الزم براي مقاصد ساختاري و هاي م طريق احكام، قوانين و مقررات اجرايي؛ انجام فعاليت

هاي  بيني ساالري؛ استفاده از ابزار گزينش كمي علمي؛ درنظرگرفتن مقررات و پيش تابع ديوان
اي عمومي براي ه كردن صالحيت روشمند براي انجام منظم و مداوم وظايف كنشگران؛ لحاظ

نهادن  ت؛ بنيانمراتب اداري با سطوح مختلف قدر خدمت؛ ايجاد نظامي مبتني بر سلسله
هاي اداري از زندگي خصوصي  اي شخصي؛ جدايي فعاليته آرشيوي از اسناد مكتوب و پرونده

جاي  كنشگران؛ مديريت عقاليي نهادي اقتصادي؛ حركت به سمت تربيت انسان متخصص به
هاي  نامه انسان فرهيخته؛ تأكيد بر انجام امتحانات تخصصي؛ صدور و اهميت يافتن گواهي

  .رسميتحصيلي 
بودن اين پروژه، پيامدهاي جدي ناخواستة آن  در ادامه، با فرض پذيرش اثبات بوروكراتيك

كاهش وجهة كاريزماتيك : ها عبارت بودند از ترين آن را براي نهاد حوزه برشمرديم كه مهم
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ها و  شدن به دولت ها و نقش فرديت طالب؛ و وابسته مراجع شيعه؛ كاهش ابتكار، خالقيت
  .اي سياسيه حاكميت

نظام آموزشي حوزه شناختي مؤيد اين گزاره است كه  در پايان بايد گفت كه تحليل جامعه
كليتي داراي تاريخچه، انباشت معنا و حافظة تاريخي . است  يك كليت منسجم و همگون بوده

 اي كه الجرم براي بازتوليد خود به شكل مؤثر و نيز ايفاي نقش فعال مجموعه. هبيش از هزارسال
در عرصة اجتماع، نياز به تغيير و تحول دارد و شكي در لزوم انجام اين تحول با عطف توجه به 

كردن چند نكته در  رسد كه لحاظ اما به نظر مي. تحوالت جديد اجتماعي ملي و جهاني نيست
  :نحوة انجام اين تغيير اهميت دارد

ر تحولي در اين مجموعه ه. تحول براساس منطق دروني خود حوزه استنكته، لزوم اولين 
كردن اين ميدان با  تالش براي متحول. نبايد عناصر اصلي منطق دروني اين ميدان را برهم بزند

منطق سياسي يا دانشگاهي به كليت اين ميدان و نقاط مثبت ماهوي آن لطمات سنگيني وارد 
يرات ي اين تغبه يك معنا. كند و چه بسا كاركردهاي اجتماعي كل مجموعه را مختل سازد مي

  .زا باشد نه تحميلي و از بيرون بايد درون
. هاي دروني حوزه است ها و ايجاد پويايي  نقطة تعادل در حفظ سنتلزوم يافتندومين نكته 

.  دهند شده در حالت فعال و زنده به حيات خود ادامه اي بهينه كه هردو دسته عناصر گفته نقطه
هاي  ريزي نهادي و بروز خالقيت ي فردي، ميان برنامهها نقطة تعادلي ميان انضباط و آزادي

نظام ) محكمات: و به زبان حوزوي و قرآني(در اينجا شايد الزم باشد كه عناصر اصلي . فردي
زا با عطف توجه كامل  آموزشي حوزه از عناصر عرضي آن تفكيك شوند و تمامي تحوالت درون

 مثال، به نظر رايي و ذاتي صورت گيرد؛ بنكردن اين عناصر اصل نبردن يا تضعيف به ازبين
گرايي و دوري از  ا كنترل دروني طالب، عقبسازوكاررسد هر تغييري كه مواردي چون  مي

هاي محصل را از او سلب كند  هاي علمي و آزادي هاي مادي يا تعميق آموخته گرايش به انگيزه
  .مطلوب نخواهد بود

مراتبي  هاي خاص چون سلسله ليل برخي ويژگيسومين نكته اينكه نظام آموزشي حوزه به د
شدن شديد و  و ايدئولوژيك بودن، كامالً مستعد بوروكراتيزه هاي تبعيت و پيروي بودن، ارزش

كردن حوزه بايد به اين نكته توجه داشت كه در  در پروژة بوروكراتيزه. غيرقابل كنترل است
هاي  هاي شخصي، آزادي ه تمامي ارادهتواند دژي عظيم بيافريند ك چنين فضايي بوروكراسي مي

مثابة ماشيني مهيب  هاي علمي و آموزشي كنشگران خود را خرد كند و به تحصيلي و خالقيت
توجه به سنت و حافظة تاريخي آن از قدرتش در جهت  در خدمت مديراني قرار بگيرد كه بي
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وني و ذاتي حوزه نيز تواند با اهداف در  مقاصدي كه مي؛كنند ميتحصيل مقاصد خود استفاده 
  .باشد  مطابقت نداشته

  

  نابعم
  :، در»اهللا مكارم دربارة وابسته كردن حوزه به حكومت هشدار آيت «)5/12/1389(نيوز   آينده

http://www.ayandenews.com/news/26195  

شناسي، مباني، شيوه و آثار تحول در  مسير تحول؛ بحثي پيرامون مفهوم«) 1389(اسالمي، رضا 
  .35-30 :65، شمارة خردنامة همشهري، »هاي علميه زهحو

  .مركز اسناد انقالب اسالمي: ، تهرانهايي از تاريخ حوزة علمية قمبرگ) 1381(جعفريان، رسول 
  .اسراء: ، چاپ چهارم، قممهر استاد) 1387(جوادي آملي، عبداهللا 

مؤسسة پژوهشي :  تهرانكوشش عبداهللا نصري، ، بهجستارهاي فلسفي) 1384(حائري يزدي، مهدي 
  .حكمت و فلسفة ايران

  . نشده تكامل تاريخي نهاد روحانيت در ايران، پژوهش چاپ) تا الف بي(زاده، محمدعلي  حسيني
  .نشده شناسي اجتماعي روحانيت، پژوهش چاپ آسيب)  بتا بي(زاده، محمدعلي  حسيني

  :، در»هاي دانشگاهي ذوب شود د در روشحوزه نباي: اهللا مكارم شيرازي آيت«) 20/10/1389(نيوز  حوزه
http://www.hawzahnews.com/index.aspx?siteid=6&pageid=1973&newsvie
w=71261 

  :، در»هاي علميه بودجة پيشنهادي دولت براي حوزه«) 30/11/1389(خردنيوز 
http://www.kheradnews.com/print.php?type=news&cid=10697 

  .مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني: ، چاپ بيست و سوم، تهرانواليت فقيه) 1390(اهللا  خميني، روح
  .مركز: ، ترجمة باقر پرهام، چاپ دوم، تهراندربارة تقسيم كار اجتماعي) 1384(دوركيم، اميل 

ازخالل مطالعة تطبيقي آراي عالمه (سنجش نسبت اسالم و علوم اجتماعي ) 1390(رضا  ذاكري، علي
 ،شناسي نامة كارشناسي ارشد رشتة جامعه ، پايان) جوادي آملي و دكتر شريعتياهللا حكيمي، آيت

  .دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران

شركت : ، چاپ پنجم، تهرانشناسي كاربردي اي بر جامعه آناتومي جامعه، مقدمه) 1387(پور، فرامرز  رفيع
  .سهامي انتشار

نامة كارشناسي  سدة اخير، پايان ي مرجعيت شيعه در نيمسير تحول پايگاه اجتماع) 1389(رضوي، كمال 
  .اجتماعي، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران ارشد رشتة پژوهش علوم

، ترجمة محسن ثالثي، چاپ پنجم، شناسي در دوران معاصرهاي جامعهنظريه) 1380(ريتزر، جرج 
  .علمي: تهران
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سخنان رهبر انقالب در ديدار با جمعى از «) 20/1/1390 (اي اهللا خامنه سايت دفتر حفظ و نشر آثار آيت
-http://farsi.khamenei.ir/print  ، قابل دسترسي در» قم نخبگان حوزة علميه

content?id=3962  
  .چاپخش: ، تهرانروش شناخت اسالم) 1385(شريعتي، علي 

: ، تهرانتحوالت حوزة علمية قم پس از پيروزي انقالب اسالمي) 1384(زارع عباس   وي، عليشيرخان
  .مركز اسناد انقالب اسالمي

 :2 و 1، سال ششم، شمارة مجلة نقدونظر، »شدن، دين، فرد، جامعه عرفي«) 1379(رضا  زند، علي شجاعي
188-231.  

: ، در»يد به سؤاالتي پيرامون مديريت حوزة علميهپاسخ مراجع معظم تقل«) 29/4/1389(نيوز  شيعه  

 http://www.shia-news.com/fa/pages/print.php?cid=18539 

اهللا  مركز تنظيم و نشر آثار آيت: ، قمهاي علمي شيعه سير حوزه) 1388(اهللا  صافي گلپايگاني، لطف
  .صافي

  .مولي: ، تهرانحكمت قديم) 1386(فاضل توني، محمدحسين 

، سال مجلة پيام حوزه، »عالي و مديريت حوزه سير تاريخي تشكيل شوراي«) 1373(، عباس فيروزي
  .18- 7 :1اول، شمارة 

  .علمي: ، ترجمة محسن ثالثي، تهرانشناسي  بزرگان جامعهةزندگي و انديش) 1387(كوزر، لوييس 
 : تهران،ايي؟، ترجمة امين قضبوروكراسي چيست) 1389(لوفور، كلود و كورنليوس كاستورياديس 

  .چشمه

شماره، پاييز  ، پيشمجلة پيام حوزه، »)مصاحبه(ها  امروز و فرداي حوزه«) 1372(شيرازي، ناصر  مكارم
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هاي  هاي تحول در حوزه ها و ويژگي ها، بايسته حوزه و تحول؛ زمينه«) 1389(مصباح يزدي، محمد 
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  .رساني مركز آمار ايران مديريت انتشارات و اطالع: ، تهران1376سال ) هاي ملي حساب
هاي   حساب ويژه(هاي علميه و مدارس علوم ديني  هزنتايج آمارگيري از حو) 1379(مركز آمار ايران 

  .، تهران1377 سال )ملي
  .، تهران1382هاي علميه و مدارس علوم ديني در سال  نتايج آمارگيري از حوزه) 1384(مركز آمار ايران 
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