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 پيش گفتار

مردم  فداكاري گيري از ايثار ونويسنده اين مقاله كارشناسي است كوچك كه با لطف الهي و با بهره

ال در حوزه س 23ز اايران براي برپائي نظام مقدس جمهوري اسالمي افتخار آنرا پيدا كرده كه بيش 

 رهنگي،فسال معاونت  هاي مختلف از جمله پنج سال معاونت وزارت آموزش و پرورش و پنجمديريت

، اقتصادي ريزي كشور از نزديك به بسياري از مسائلآموزشي و پژوهشي سازمان مديريت و برنامه

ت با مسئولي ه نوعسياسي ، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و مديريتي آشنا شود و از جمله اينكه بواسط

ها، از جمله بسياري ي دانشگاهرؤسا هاي اجرائي،رتبه، كارشناسان ارشد دستگاهبسياري از مديران عالي

داشته باشد،  له افكارهاي علميه ارتباط برقرار كرده و مباداز عالمان ديني و مراكز علمي، پژوهشي حوزه

ه هايي است كشتحاصل اين گذران عمر در كنار انواع اشتباهات ذاتي هر انسان غير معصوم، بردا

راي بشود، بدون شك اي علميه و دولت اسالمي تقديم ميهبخشي از آن در رابطه با پيوند بين حوزه

ر و در وزه دشواهاي علميه برنخواسته، اظهارنظر پيرامون تحوالت دروني حفردي كه خود از متن حوزه

طالب  امّا اميد به روح بلند مخاطبين، بويژهاي از موارد حاوي اشتباهات كوچك و بزرگ است، پاره

نمايم؛  د، تقديمام كه آنچه در ذهن خود دارلميه اين جسارت را پيدا كردههاي عفاضل و دردمند حوزه

ر دهاي غلط، اصالح و گامي ، برداشتباشد كه با دريافت نظرات مكتوب و شفاهي عزيزان خواننده

 تكميل اين نوشتار برداشته شود.

 

 بنيانيان  حسن        
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 ميههاي علدولت اسالمي و حوزه رابطه متقابل
 به عنوان

 يك نهاد توليد علم و ترسيم رابطه مطلوب

 مقدمه:
كري و فز تحوالت هاي علميه است، اين نهاد مقدس همواره برفراتداوم و پويائي تفكر حيات بخش شيعه مديون حوزه

اصلي  قشايفاي ن مي وعلمي جوامع اسالمي، زمينه ساز تغييرات بزرگ اجتماعي بوده است كه آخرين آن انقالب اسال

ين نهاد اگيري نظام مقدس جمهوري اسالمي بوده است، بدون شك بخش مهمي از پويائي و ماندگاري براي شكل

 هاي وقت بوده است.  بواسطه حفظ آزادي و استقالل مراجع، استاتيد و طالب فاضل آن از حكومت

وضوع يد اين ما نباضرورت است امّگرچه حفظ استقالل اين نهاد، در شرايط حاكميت يك نظام ديني همچنان يك    

ارد  با دقاله سعي مهاي علميه تالشي براي هدايت و اصالح حكومت ديني جامعه ننمايند، اين باعث آن گردد كه حوزه

هائي براي گسترش حلراه هاي علميه را مورد بررسي قرار داده وعنايت به همين امر، رابطه متقابل دولت اسالمي و حوزه

ريافتي جامع الوه بر دعهاي علميه، بايد ئه دهد و لذا  براي شناخت رابطه مطلوب بين دولت اسالمي و حوزههمكاري ارا

هاي علميه، درك روشني از شرايط گذشته، حال و ههاي حوزها و وظائف دولت اسالمي و مجموعه مسئوليتاز رسالت

عه با حوزه و ابطه جامرحليل تين رابطه متقابل، بررسي و آينده تحوالت جامعه ايران و جهان داشت، گر چه براي شناخت ا

اويه اين زيستمي از گيري از نگرش سجامعه با دولت، از اهميت و الويت خاص برخوردار است. اما نخست بايد با بهره

 رض،ان پيش فه عنوببحث، به شيوه مديريت يك جامعه اسالمي پرداخت و از حاصل اين بررسي، يك سلسله اصول را 

 مبناي كشف رابطه دولت اسالمي با حوزه علميه قرارداد.

 

 

 

 

 

 محيطتأثيرات            تأثيرات محيط

 الملليبين            الملليبين 

 

 

 

 

دولت 
 اسالمي

هاي حوزه
 علميه

 

 جامعه

? 



 

 3 

 

 

 

 ضروريات مديريت يك جامعه اسالمي 

بيني ساس بينش الهي و جهانفرض مورد پذيرش قرارداده و برارا به عنوان يك پيش ضرورت وجود حكومت در جامعه
ه نحوي پذيريم كه حكومت در جامعه اسالمي موظف است امور جامعه اسالمي را بگاه انسان مؤمن مياسالمي از نظر

ه عبارت ديگر سازد و ب ساز رشد و تكامل اخالق و معنويتسامان دهد كه تأمين امنيت، رفاه و توسعه اقتصادي را زمينه

المي و ي مباحث مندرج در متون اسآماده سازد. در اين زمينه عالوه برا (1)ا... فهّ براي توسعه معربستر عمومي جامعه را 
اسالم »فرمايند كه، ميه اينمقدمه قانون اساسي، مطالب ارزشمندي در بيانات حضرت امام خميني)ره( وجود دارد، از جمل

يط به كه همه شران استرزد ولي اين اهتمام براي آوگرچه به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي

 (2) «با فضيلت درآيد. و خدمت تربيت انسان مهذب
وقتي هدف مشخص گرديد بايد عوامل و اجزاء و روابط آنها را به ترتيبي كه  1بديهي است در هر نظام و سيستمي،   

 نمود.بيشترين كارآئي را براي تحقق هدف داشته باشد شناسائي و تعريف 

جامعه اسالمي، هاي علميه، شناخت اين اجزاء وروابط و اهداف در مديريتهاي امروز حوزهبه منظور روشن نمودن رسالت  

 يم.هائي اين بحث را ساده و خالصه نمائگردد با كمك مدل سازياز ضروريات قطعي اين بحث است و لذا سعي مي

گردد و بندي ميهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضائي و نظامي تقسيمزهبه حو بندي اوليه، جامعهترين تقسيمدركلي  

اي نسبت به آفريدگار جهان،حيات انساني گيري از باورهاي بنيادين و اعتقادات پايهها با بهرهدر درون هر يك از اين حوزه

 و بتدريج در قالب تعريفاجتماعيبندي نظام به منزله استخوان 2هاي فرعيال، يك سلسله نظاموخصوصيات جامعه ايده

 كند.مي پيداهاي اجتماعي نمود مردمي، قوانين، رفتارهاي حكومتي ونهاد هايسازمان

هاي مردمي، هادنهاي حكومتي، هاي بنيادين انساني بر سازمانداشتن يك تصوّر روشن از چگونگي تأثير دين و يا باور    

ها و يها در تئورختالف نظرارا منشاءِ بسياري از اعي، بسيار مهّم و تعيين كننده است، زيهاي فردي و اجتمقوانين، رفتار

هاي علميه ايران، در همين مسئله نهفته است و اگر امروز بنظر ههاي درون محافل علمي، دانشگاهي و حوزپردازينظريه

ند است و ابي به نظريات روشن اجتماعي بسيار كُيهاي ايران براي دستهاي علميه و دانشگاهرسد كه تحوالت حوزهمي

ساز هاي جامعه باشد و متأثر از اين عدم پاسخگوئي، بسياري از افكار انحرافي غرب، زمينهگوي نيازتواند پاسخنمي

ها در ادي انسانهاي بنيادين اعتقتحوالت جامعه ايران شده است. ريشه در عدم درك دقيق از چگونگي تأثير باور

ث بظاهر ي از مباحهاي مختلف اقتصادي، سياسي، قضائي و غيرو دارد و بدليل اهميت اين بحث، ضرورت دارد بعضهعرص

 روشن و بديهي، بصورت سازمان يافته و مرتبط با هم، يكجا مورد مداقه قرار گيرد.

 هاي حكومتافراد يك جامعه در كاركرد  3هاي بنيادينتأثيرات متقابل باور

جود فيزيكي انسان در قالب يك نظام عملكرد دارد و هر تغيير در يكي از اعضاءِ دير يا زود، كم يا زياد ساير همانطور كه و

گذاري ذهني فرد شده و از درون آن اعضاءِ را تحت تأثير قرار مي دهد. نظام اعتقادي انسان نيز وقتي مبدأ ارزش

                                                 
 گوئيم.كنند سيستم ميـ تعريف سيستم: به مجموعه عوامل و اجزائي كه براي تحقق هدفي خاص با يكديگر رابطه متقابل برقرار مي1

 ري و غيروهاي فرعي جامعه مثل نظام آموزش و پرورش، نظام شهري، نظام اداـ نظام2

 بيني انساني است.نبش حيات و انسان و بطور خالصه جهانت به خالق هستي، جاي انسان ها نسبهاي بنيادين، اعتقادات پايهـ منظور از باور3
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كند، توضيح بيشتر اينكه اگر كند، مانند يك سيستم عمل ميميهاي مختلف ارتباطي نمود پيدا رفتارهاي انساني در حوزه

ها ارتباطات انساني در چهار حوزه ارتباط با خالق، ارتباط با طبيعت، ارتباط با خويشتن خويش و ارتباط با ديگر انسان

فاصله ساير ارتباطات ها تبديل به ارزش و رفتاري متناسب گردد بالبندي شود، هر باور و اعتقادي در يكي از حوزهتقسيم

 دهد.سه گانه را تحت تأثير خود قرار مي

 هكها، نسبت به انساني انسان كند رفتارش با ديگربراي مثال:  انساني كه به وجود خداوندي قادر و توانا اعتقاد پيدا مي  

 با خالق نسبت به ارتباطش است لاين باور را ندارد تفاوت بسيار دارد، يا انساني كه براي خودش قدر و ارزشي متعالي قائ

 شناسد بسيار متفاوت است.انساني كه خود را نمي

سي، قضائي، هاي اقتصادي، سياتك افراد جامعه، نظام اجتماعي هر جامعه نيز، كه نظامبه موازات اين ويژگي در تك  

كي از يييري در ر تغهخود،  اداري و غيرو در درون آن به عنوان عضوي با هم در تعامل هستند، با كاركرد سيستمي

شود. براي مثال: يك نظام اقتصادي قوي و موفّق عامل تقويت نظام سياسي و يا يك ها منتقل ميها به ساير نظامنظام

 ساز رشد نظام اقتصادي است.نظام اداري كارآمد بستر

ك نظام يشوند تا در ه طراحي ميهاي اقتصادي، سياسي، قضائي، اداري و غيرو در يك جامعاز طرف ديگر تمامي نظام 

، اداري و يقضائي، سياس هاي يك جامعه را با يكديگر تنظيم نمايند، براي مثال: نظام اقتصادي،هدفمند ارتباطات انسان

عه و عامل كلي جام يشرفتغيرو طراحي شده تا ارتباطات انسان ها در حوزه هاي مختلف يك جامعه، زمينه ساز رشد و پ

 جتناب ناپذير رويله بطور اكند، اين مداخافراد گردد، حال وقتي نظام اقتصادي در رابطه افراد مداخله مي آرامش و آسايش

ها نيز ين نظامن تمامي اگذارد، از طرف ديگر طراحاساير ارتباطات فرد از جمله در ارتباط انسان با خالق خويش اثر مي

هاي نظام باور متأثر از ها و ارائه پيشنهادات اصالحيبي اين نظامبواسطه ماهيت انساني خود، در مراحل تحليل و ارزيا

هاي افراد جامعه اورادات و باعتق خود، اعتقادات بنيادين خود را در پيشنهادات اصالحي خود مداخله داده و بتدريج در درون

 گيرد. قابل فرد و جامعه و حكومت شكل ميهاي تأثيرات متشوند و مداروارد مي

         

 وحي، احاديث، اجتهاد       
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 (1)نمودار شماره       

ز بيرون اگردد كه اگر ياگر اين بحث عيني و ملموس و در عين حال عقالني مورد پذيرش قرار گيرد اين نكته مشخص م

اي خود در پايه هاي بنيادين و اعتقاداتموعه باورها اجتماعي تحميل نشود مردم آن جامعه متأثر از مجاي نظاميك جامعه

 ورها و اعتقادات،تغيير با هاي اقتصادي، اداري، سياسي خود را سامان خواهند داد و در طول زمان بايك روند تكاملي نظام

 شوند و روند تكاملي خود را پيدا مي كنند.هاي، اصالحات خود را پذيرا مياين نظام

اي و اساسي مردم يك جامعه از يك دين الّهي نشئت گرفته باشد و جامعه اجازه پيدا كند كه ات پايهحال اگر اعتقاد    

هاي زورمدارانه و استبداد هاي داخلي، مسير طبيعي خود را طي كند، و مردم اجازه بدون نيروي خارجي و بدور از نظام

اي توان پذيرفت كه در چنين جامعهن گزينش نمايند، مييابند افراد مورد اعتماد خود را براي ساماندهي امور اجتماعشا

هاي خود را گيرد و از آن طرف اگر مداخله خارجي بخواهد نظامهاي ديني شكل ميبتدريج حكومتي مبتني بر ارزش

اسبات هاي ديگري را در منهاي جامعه، باورهاي جاهالنه از رهگذر نظامهاي مبتني بر زور يا قوميتتحميل كند و جزيان

آيد يك سلسله ي كه در درون دو جريان اعتقادي مردم و نهاد تحميلي بوجود ميجامعه تزريق نمايد، بسته به ميزان تضاد

گيرد و به همان ميزان در روند سازندگي و پيشرفت جامعه ها و مبارزات آشكار و پنهان در متن جامعه شكل مييدرگير

  1شود. اختالل ايجاد مي

بت به يستمي نسسنگر و ي كه از اين بحث بايد مورد تأكيد قرار گيرد، اين است با داشتن يك نگرش كلنكته مهم  

هاي ديني در اكثريت مردم نقشي اي كه باوردر جامعهرش قرار داد كه توان اين مطلب را مورد پذيمسائل جامعه، مي

 توان دين را از سياست جدا كرد.مالً نميهاي اجتماعي دارد عها و هنجارگيري ارزشتعيين كننده در شكل

 

 گيري نوع حكومت جامعهتأثير دين اسالم در شكل

ت استداللي و سازد كه بصورترين دين الّهي، عالوه بر آنكه پيروان خود را موظف ميدين اسالم به عنوان آخرين و كامل

اي ستردهمجموعه گ د، بصورت صريح و مستقيميادي را نسبت به خالق يزدان بدست آورنهاي بنيادين و اعتقعميق باور

كننده رابطه  عضي تنظيمبها با يكديگر و از احكام و دستورات اخالقي را صادر كرده كه بعضي تنظيم كننده روابط انسان

 انسان با طبيعت باالخره بخشي ديگر تنظيم كننده رابطه انسان با خويشتن خويش است.

و  ه مؤمنينطاب بخته از اعتقادات، احكام و اخالقيات و دستورات صريحي كه اين مجموعه منسجم و بهم پيوس  
و طبيعي  هاي حضرت رسول)ص( و ائمه اطهار مطرح شده بطور عقالنيمسلمانان در كالم وحي و احاديث و سنت

هبري ا رهاي ديني ببسياري عالمان ديني و مجتهدين بزرگ را به سمت اثبات ضرورت تشكيل حكومت مبتني بر ارزش
(،    ق 993هائي چون حضرت امام )ره(، مقدس اردبيلي )م است كه شخصيت عالمان ديني و واليت فقها هدايت كرده

      ، بطوريكه     (3)باشندترين آنها ميدادي از برجستهق(، تع 1245)م احمد نراقيق(، مال 1326العلوم )م سيد بحر
 فرمايند:يت فقيه ميكتاب وال 27)ره( در صفحه حضرت امام
تواند بگويد ديگر الزم نيست از حدود و ثفور و تماميت ارضي وطن اسالمي هيچ كس نمي»

دفاع كنيم، يا امرور ماليات و جريمه و خراج و خمس و زكات نبايد گرفته شود، قانون كيفري 

رت اسالم و ديات و قصاص بايد تعطيل شود هر كه اظهار كند تشكيل حكومت اسالمي ضرو

                                                 
 باشند. ـ مبارزات تاريخي ملل مسلمان از جمله ايران، تركيه در گذشته و حال و آينده از اين دست مي1
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ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسالم شده است و جامعيت احكام و جاودانگي دين مبين 

 «.اسالم را انكار كرده است

هاي شد باورز طريق راشود كه تنها با بياني ديگر ضرورت تشكيل حكومت اسالمي در جامعه اسالمي از آنجا ناشي مي    

امعيت توان مدعي پياده سازي جحكومتي حامي دين، نمي گيري يك نظامتك مردم و مداخله آنها در شكلاعتقادي تك

كه در آيات بسياري بدان اشاره شده و يا تأكيد بر  (4)هاي سنگيني چون اقامه عدالتاسالم بود، بلكه وجود رسالت

كند كه در كنار ب مييرو ايجاغو يا احكام مربوط به حوزه اقتصاد، قضاوت و  (5)مراجعه به حكم الّهي در مسائل اجتماعي

 و اداري بايد در دي، قضائيهاي سياسي، اقتصانظام فرهنگي جامعه كه رسالت تبليغ و ارشاد مردم را بعهده دارد كليه نظام

هنگي ريعني نظام ف نشد، يك  انطباق تنگاتنگ با يكديگر در خدمت اجراي همه ابعاد دين الهّي باشند،  و اگر چنين

ي متفاوت به اجرا ها، هر كدام براساس انديشه و باورهاي ديني بود امّا ساير نظامو تبليغ باورجامعه در خدمت تقويت 

كند، براي ملموس شدن اين بحث، ها و مناقشات آشكار و پنهان جامعه را به خود مشغول مياي از تضاددرآيد، مجموعه

هاي موجود، داليل كُندي اي از تضادتا با درك پاره شودهاي تلخ جامعه موجود مطرح ميهائي از بعضي از واقعيتمثال

 .اي مشخص گرددجريان پيشرفت توأمان كشور در بُعد مادي و معنوي تا اندازه

 (:  مجازات متدينين1مثال)

دستورات  وند احكام كخاص خود و فرهنگي كه در جامعه ديني بايد استقرار پيدا  در دين الهي متكي بر فلسفه       

كميت بيني شده كه البته در صورت حاالحسنه پيشدي مبني بر پرداخت خمس، زكات، نذر، صدقات، وقف ، قرضاقتصا

يا كم شود و  هايي نيز به آن اضافه وتوانست تغييرات مختلفي در آن بوجود آيد و مالياتمسلمين و پويائي اجتهاد مي

المان عاختيار  را در درون نظام سياسي، قدرت حاكميتمسائل اقتصادي جامعه را حل و فصل كند و در گردش خود در 

زي انقالب ا با پيرواي متفاوت تخصيص منابع جامعه شكل پيدا كند، امديني قرار دهد و در توزيع مجدد آن، به گونه

و  كند،يمرخش پيدا هاي گذشته، جريان ماليات و منابع مالي حكومتي در يك ساختار  چاسالمي و پذيرش اجباري نظام

كاهش،  ر حالجريان خمس و زكات، نذر و صدقات در جرياني ديگر، يكي در حال رشد و گسترش است، ديگري د

پذيرد؟ و در كل مينظر از اينكه با تداوم اين وضعيت قدرت واقعي سياسي و جريان تخصيص منابع جامعه چگونه شصرف

ي مؤمن بود و يگري اين مشكل وجود دارد كه اگر فردز بعد دگيرد؟ اها قرار ميهاي انسانگويي به كدام نيازخدمت پاسخ

 ارماليات خود  رستي،خالف قانون را خالف شرع تلقي كرد، هم بايد خمس بدهد، هم زكات و هم با كمال راستي و د

ذش از و نفو حد توان تواند درمحاسبه و پرداخت كند، امّا اگر اعتقاد چنداني نداشت، بدون پرداخت وجوهات شرعي، مي

ستي و ايمان ستي و درا، رامپرداخت ماليات نيز فرار كند، يعني با نگرشي مادي و دنيايي، بايد گفت در جامعه موجود 

 يابد.مي ترها انتقالمجازات خواهد شد و در بلند مدت جريان ثروت از جامعه مؤمنين به جامعه كم اعتقاد

 هاي وابسته به دين(: كاهش رونق نهاد2مثال)

بندي نانوشته در جامعه كنوني، منابع مالي حكومت از مسير قوه مجريه و مجلس شوراي اسالمي عبور يك تقسيم در  

گوئي به نيازهاي مادي و ايجاد امنيت، رفاه و در نهايت كند و رسالتي كه اين مجموعه براي خود تعريف كرده، پاسخمي

هاي مالي مؤمنين جامعه واگذار شده است و ه روحانيت و كمكتوسعه اقتصادي است و تقويت مباني ديني جامعه به عهد

از طرفي، جامعه روحانيت نيز براي حفظ استقالل تاريخي خود، با اين وضعيت موافقت دارد و تالشي براي زير سؤال بردن 
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كنيد، چه آثار ر ميانداز آينده اين تقسيم كار را تصّواين تقسيم كار ندارد، وقتي با توجه به تحوالت سريع جامعه، چشم

اي آينده را توان با تحليل روند دو دهه گذشته تا اندازهمثبت و چه آثار منفي بر اين روند مترتب است؟  و البته مي

هاي نفت، هر بيني نمود، يكي از مجموعه آثار اين تقسيم كار، اين است كه با توسعه مسئوليت دولت و كاهش درآمدپيش

يدي وضع خواهد شد، و در كنار آن با مدرن شدن روابط جامعه و توسعه دانش غربي، بتدريج روز ماليات و عوارض جد

تر، رونقتر خواهد شد، مساجد بينسبت افراد متشرع و خمس دهنده و نذر كننده كمتر و منابع تبليغ دين محدود

نيت، كمتر و در كنار آن خدماتي مثل هاي درخشان در عالم روحاتر، جذب و ماندگاري استعدادها محدودهاي حوزهشهريه

 تر، و در افقي بلند مدت جامعه، از تعادل الزم دور خواهد شد.جاده، اتوبان، فرودگاه، سد، پارك پررونق

 

 هاي تبليغي جامعهدر نظام (:  تضاد3مثال)

ها و ميادين حساس شهر نقاطداري غرب؛ تمامي در حاليكه جريان تبليغ كاال در جامعه، با الهام از نظام سرمايه      

 گيري از انواع ترين لحظات با بهرهورزشي را اشغال نموده، صدا و سيماي جمهوري اسالمي نيز در حساس

هاي قاضاتكند با تحريك كودك، نوجوان، زن و مرد، پير و جوان، هر روز كاالي جديدي را به فهرست تالش مي هنرها

تماعي ما اكثريت اختار اجشويم كه در سبات دروني جامعه ايران مطالعه شود، متوجه ميافراد جامعه اضافه كند، وقتي مناس

عوا و جر و بحث ها اين تحريكات تبديل به دهاين تقاضاها متوجه سرپرست خانواده است، و معموالً در بسياري از خانواد

آورد كه مرد خانواده ناچار است بوجود مي رايطي راشزند، از بُعد ديگري قر و نداري را دامن ميگردد و احساس فمي

ها هروني خانوادهاي رو به افزايش صرف كند، و حاصل اينكه، ارتباط دگويي به اين تقاضاتمامي اوقات خود را براي پاسخ

 ، همه اينهاي مادي اوج گيرد، و در ساختار غلط سياسي و فرهنگي جامعه ماها كاهش يابد، نيازسست گردد، صله رحم

ها، در نظام تبليغات ها به نظام اسالمي منتسب گردد و جالب اينكه به موازات افزايش اين روندها و احساس فقركمبود

گذاري رحم و وقتلزوم صله هاي مادي و معنوي، وديني، مبلغين اسالمي جامعه، را به دوري از دنيا و تعادل توجه به نياز

 براي تربيت فرزندان دعوت كنند.

 (:  دور شدن سازمان يافته از عدالت اجتماعي4)مثال

داري و تئوري بازار در اقتصاد آزاد، بهتر است دولت خود را از اقتصاد خارج كند و مطابق با نظريات مكتب سرمايه     

اجازه دهد براساس عرضه و تقاضا، نوع وسايل نقليه شخصي جامعه، طراحي و ساخته شود اين در شرايطي است كه 

واقعي تأمين ها تقريباً بصورت مجاني با يك پنجم قيمت هاي ايران از منابع نفتي ساخته شده و سوخت ماشينجاده

شويم و نوع ماشين طراحي سواري به اقتصاد بازار متكي مي شود، از طرف ديگر وقتي تنها در بخش طراحي ماشينمي

ميليون تومان (، ماكسيما و زانتيا  16ن (، پرشيا )ميليون توما 12تومان(، سمند ) ميليون14) 1شده به سمت پژو

 8هايي كه در دهكهاي تواند، از طريق گروهها تنها ميشود و اين نوع ماشينميليون تومان( سوق داده مي 26باالي)

ند و هاي جاده و بنزين بهره مضاعف ببرباالي درآمدي هستند خريداري شود و از رهگذر اين تصميمات از يارانه 10و9و

هفتاد درصد جامعه در حاشيه قرارگيرند و آنگاه در موضعي ديگر از جايگاه يك مُبلغ ديني از عدالت سخن بگوييم و از 

جوان روستايي بخواهيم براي خدمت به جامعه، در كنار منابع توليد بماند و براي جامعه شهري گندم توليد كند و همچنان 

                                                 
 باشدمي 82ها مربوط به پائيز ـ قيمت1
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و همزمان در نظام فرهنگي از عدالت اسالمي سخن  2ع كشور بهره بيشتري ببرندصبر كنند تا طبقات مرفه شهري از مناب

 بگوئيم.

 ساز(:  تخريب مفاهيم ارزشمند معنويت5مثال)

هاي هشكالت گرومالحسنه بخشي از اگر در يك شرايط صحيح اجتماعي مسئولين جامعه اسالمي بخواهند با توسعه قرض

 باوري اقشار متمول قيامت هاي انساني وبايد با ارشاد معنوي و تبليغات ديني انگيزهكم درآمد جامعه را حل كنند، منطقاً 

  هاي احساسين تضادآازات جامعه را تقويت كنند و از اين رهگذر عالوه بر حل بخشي از معضالت اقتصادي جامعه به مو

اخالقي جامعه  معنوي و بعادر بلند مدت او عاطفي بين اقشار مختلف را به سمت همدلي و وحدت بيشتر ارتقاء بخشند تا د

 وس اين مسئله است قيقاً عكه،  درشد پيدا كند. امّا آنچه در شرايط موجود متأثر از كاركرد نظام بانكي موجود بوجود آمد

گردد بنام هاي گران قيمت تالش ميهاي طال، اتومبيلهمواره با تحريك روحيه پول پرستي مخاطبين و نشان دادن سكه

 ي وارد شود.اي به نظام بانكالحسنه منابع مالي تازهلمه زيبا و معنوي قرضك

 كند؟(:  روند تحوالت چه مسيري را طي مي6مثال)

 ها انديشه كند.ه در مورد پاسخ اين سؤالك فقط ازخواننده محترم بخواهيم گوئي در اين قسمتبهتر است براي خالصه

هاي نمايندگان چه گردد، خصوصيات اخالقي، ايماني، انگيزهمي كه تشكيل ميشوراي اسال ـ آيا هر دورة جديد مجلس

 كند؟تغييراتي پيدا مي

 شوند؟شويق ميتهاي اداري به راستگويي بيشتر يا دروغگويي بيشتر ـ آيا مردم ما در جريان ارتباط با دستگاه

شوند يا تر ميبينوشظام اسالمي ختي به كليت نهاي دولـ آيا غالب مردم ما در جريان در يافت خدمات خود از دستگاه

 تر؟بدبين

 هاي دولتي روبه افزايش است يا كاهش؟المال در ساختارـ آيا حساسيت در مصرف بيت

شود شتر ميالتشان بيهاي آموزشي و تربيتي جمهوري اسالمي هر چقدر ميزان تحصيـ آيا افراد در جريان حضور در نظام

 شوند؟ردم ميمتر به خدمت به عالقمندتر، دلسوزتر، متدين

 كند؟ميايفا ارتقاءِ ايمان، اخالق، افزايش كار و تالش و نظم جامعه نقش مثبتاسالمي در ـ آيا صدا و سيماي جمهوري 

و تحكيم تقويت و ح و به اصالرها نسبت به يكديگر، ـ آيا بنياد خانواده، ارتباطات اقوام و آشنايان، احترام متقابل انسان

 است؟

 شوند؟مي تر نسبت به مباني اسالميتر، دلسوزتر، آگاهـ آيا مديران ارشد اجرائي، روز به روز متدين

 ؟ش استـ آيا دلسوزي، آگاهي، مردم دوستي، در استانداران، فرمانداران و بخشداران رو به افزاي

يم خانواده و معنويت، تحك موجود، به افزايش توجه بهي ، نحوه توسعه شهرهاها، طراحي شهرهاي جديدـ آيا معماري خانه

 كند؟احياءِ شعائر ديني كمك مي

در اينجا الزم است نكته مهمي را مورد توجه قرار داد و آن اينكه اگر خداي نگرده پاسخ همة اين سؤاالت و سؤاالت   

فق نبوده و يا فاقد كارائي مقدس جمهوري اسالمي مو نتيجه گرفت كه نظامتوان مشابه منفي باشد باز نمي

                                                 
و اطالعات  ين است كه اثبات شود نگرش اعتقاديالت در طراحي ماشين يا تعيين قيمت آن مداخله كند بلكه قصد گيري كرد كه بهتر است دوـ  با طرح اين سؤال نبايد نتيجه2

هاي محكم و ارزانتري توليد نگري و اعتقاد به ضرورت توسعه عدالت، مثالً ماشينتواند در تحوالت جامعه نقش ايفاء كند و با جامعاجتماعي مديرعامل يك كارخانه چگونه مي

 كندكه طبقات بيشتري از جامعه قدرت خريد آنرا داشته باشند و رفاه در جامعه توزيع شود.
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و ثانياً  توان مدعي منفي بودن آن شداست؛ زيرا اينها مباحث فرهنگي و كيفي است . لذا اوالً به راحتي نمي

توان بدليل ماهيت پليد تمدن غرب و سرعت تسلطي كه اين تمدن بر تحوالت فرهنگ جهاني دارد مي

آمد، در تمامي اين شد و انقالب اسالمي پيش نميميمدعي بود كه اگر لطف الهي شامل حال اين مردم ن

هائي مشابه ايران چنين است و ما همانطور كه امروزه در كشورتر داشتيم، بارها وضعيتي به مراتب اسفشاخص

هاي دشمنان، همچنان محكم و استوار در جايگاه مستقل خود بمانيم، و در بسياري رغم تمامي توطئهايم عليموفق شده

 هاي خوبي نيز براي استقرار نظام كامل اسالمي برداريم.ها، قدمعرصه از

هاي ي نظامها استخراج نمود. اين است كه تمامتوان از درون اين مثالاز آنچه به عنوان فصل مشترك، ميخالصه اينكه: 

 كنند.دروني جامعه از سه بُعد با موضوع دين رابطه پيدا مي

 كام، اصول اعتقادي كه دين در آن عرصه دارد.ـ ضرورت توجه و مراعات اح1

داري و هاي مندرج در آن بخش روي دينهائي كه براي فعاليتها و قوانين و روشـ ضرورت هدايت و كنترل سياست2

 گيرد.فرهنگ عمومي جامعه صورت مي

يك بخش  ستقيماً در درونها و كاركرد آن بخش، روي نيروي انساني كه مها، قوانين، روشـ هدايت و كنترل سياست3

 گذارد.كند از جهت تأثيري كه روي دينداري و سالمت روحي و رواني افراد ميفعاليت مي

توان م مييين نمائيها در جامعه اسالمي تعريف و تباگر اين بحث را در قالب عملكرد و مسئوليت شهرداري براي مثال:

 نمودار زير را ترسيم نمود.

 

 

               (1)              (2) 

    

 

 

      (3) 
               

 

 

 

 

 

هاي أثير نظامتها و اعتقادات افراد تحت ها از وضع موجود جامعه، مشخص گرديد كه چگونه باورحال كه با ذكر اين مثال

توان آيد، ميبوجود ميهاي پنهان و آشكاري در متن جامعه يگيرد و چگونه تضادها و درگيردروني يك حكومت قرار مي

 فرض بپذيرد.نده محترم نكات ذيل را به عنوان پيشوار بود كه خواناميد

 شهر 
 و 

  شهرداري

نظر و مد گيري پي

قراردادن اصول و 

مباحثي كه دين در حوزه 

زندگي اجتماعي مد نظر 

ر طراحي دارد و بايد د

ها مورد ها و شهرخانه

 توجه قرار گيرد

  
   

بررسي آثار فرهنگي 

هاي ها و شهرمعماري خانه

موجود بر باورها، تمايالت، و 

هاي رفتار افراد در شهر

هاي موجود از ديد ارزش

اعتقادي و حقوقي و اخالقي 

 اسالم 

توجه به تأثيراتي كه از پيوند شيوه مديريت شهرداران 

ها   سازي موجود روي كاركنان شهرداريو  روابط شهر

شود، از جهت چگونگي ارتقاءِ اخالق و حاصل مي

 معنويت اين عزيزان
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اجتماعي  وها رابطه آي پيوسته با هم دارند كه در همه ارتباطات فردي ها و رفتار انسانـ اعتقادات، ارزش1

 كند.آنها تجلي پيدا مي

هاي موجود در يك جامعه هاي خود، نظاممشيها، خطرالعملستودها با اعمال اصالحات در قوانين، ـ حكومت2

 گذارد.ثر مياهاي افراد جامعه ها و رفتارها، ارزشدهند و اين تغييرات روي باوررا تغيير مي

امي هاي ديني پذيرفته شده باشد و حكومت بخواهد در خدمت مردم باشد بايد تماي باورـ اگر در جامعه3

گاه جهت، هيچ هاي ديني مردم اعمال نمايد و از اينود را در راستاي تقويت باوراصالحات مورد نظر خ

 تواند دين از سياست تفكيك شود.نمي

هاي ديني رت باوـ در چنين جامعه اي الزم است در كنار اصالحات مستمر در فرهنگ عمومي براي تقوي4

مود، به و هماهنگ سازي ن ادين جامعه اصالحهاي بنيدر راستاي باور هاي دروني جامعه رامردم، همه نظام

 ال اسالمي باشد.دهعه ايترتيبي كه كاركرد نهائي آنها تقويت و تحكيم يكديگر و در نهايت دستيابي به جام

هاي دروني جامعه پيشنهاد و توان يك مدل عمومي را براي هماهنگ سازي نظامهائي ميفرضبا چنين پيش    

 ب نمود.اي را تعقييابي به چنين نظام حكومتي و جامعهيروي انساني مورد نياز براي دستبراساس آن بحث تربيت ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

 توضيحات الزم پيرامون مدل كلي نظام اسالمي 

يستمي و ستن نگرشي توان با فرض داشاگر تصور درستي از اين نمودار در ذهن خوانندگان محترم بوجود آمده باشد مي

 الزم در اين زمينه، به چند نكته كليدي و تعيين كننده در اين مدل اشاره نمود.مطالعات 

بولي قهاي بنيادين اسالمي مثل هاي دروني يك جامعه به نحوي مستقيم و يا غير مستقيم از باورـ تمامي نظام1

 تأثير عميق عدالتتالهي و  انينووحدانيت خداوند، باور بر قيامت و ضرورت تأسي به سنت انبياء و اوليا الهي و مراعات ق

 پيوند آنها ها  اثر گذاشته تا با تحقق هدف هر نظام وپذيرد و اين تأثير در تعيين عوامل و روابط دروني نظاممي

بارت ديگر عردد، به گأمين با يكديگر زمينه براي تحقق هدف نهائي يعني رشد توأمان معنويت و رفاه جامعه اسالمي ت 

يد تالش كنند مره خود، باهاي انجام امور روزها در مرحله انتخاب عوامل و روابط دروني و اتخاذ شيوهتك اين نظامتك

توان نمي وهم گردد ي فرابا حداكثر كارآئي هدف اوليه خود را به نحوي تحقق بخشند كه زمينه براي تحقق هدف نهاي

 .ريب نمايدق و معنويت جامعه اسالمي را تخخالاهاي مادي جامعه، بخشي از مديريت نظامي براي تأمين نياز

وع تعامل يا ها، هدف هر نظام و هدف نهائي جامعه يك نهاي بنيادين، محتواي نظامـ عالوه بر روابط افقي بين باور2

د كمل يكديگر باشمافزا و  و هم داده و ستاده عمودي نيز بين نظامها وجود دارد كه اين داده و ستاده بايد تقويت كننده

ه مردم اس و عالقتوان تصور نمود كه براي حفظ احستا اين سيستم به حداكثر كارائي خود برسد . براي مثال نمي

م فرهنگي در ا به نظاند؛ يكنسبت به حكومت در نظام سياسي به نظام اقتصادي ابالغ كنيم، از گرفتن ماليات خودداري 

فهوم مهاي اسالمي نسبت به ، شما از طرح ديدگاهخلي جامعهكنيم كه براي حفظ امنيت داحوزه تبليغ دين ابالغ 

ري براي لحت بزرگتهاي كاركنان حكومت خودداري كنيد و اگر با در نظر گرفتن مصعدالت و انجام وظايف و مسئوليت

 مدتي چنين تصميمي گرفته شد، ميزان خسارت آنرا با منفعت آن مقايسه كنيم.

اي كه در روابط افقي و عمودي اين سيستم وجود دارد ها و داده و ستادهدروني نظام ـ با شناخت و درك كاركرد قوانين3

ها، خاص شرايط كه همه اين نظامتوان يك نظام اسالمي كارآمد داشت، گردد، كه وقتي مياين نكته روشن مي

آفريني و در باز اي براي ارتقاءِ اخالق و معنويت و كمال انسانياجتماعي جامعه اسالمي  به عنوان وسيله

هاي هايي با مباني اسالمي و نظامهاي تلفيقي متشكل از نظام، در غير اينصورت با استمرار نظامجامعه استقرار يابند

ها با يكديگر بتدريح يكي از دو بُعد معنويت يا رشد مادي يا هر دو را هويت و عاريتي غربي و شرقي، تضاد اين نظامبي

گردد و در بدترين شكل خود، باعث عدم كارآمدي دهد و باعث كُندي پيشرفت ميار ميمورد خدشه و تخريب قر

 1نظامي خواهد شد كه بنام اسالم شكل گرفته است.

هائي شتن نظامزم داحال كه مشخص شد داشتن نظام اسالمي و اعمال مديريت براساس بينش اسالمي، مستل         

تحوالت  ه علميه ودم است به بررسي جايگاه حوزفرهنگ سازي ديني در توده مرهاي اسالمي همراه با مبتني بر ارزش

 پردازيم. مورد نياز براي ارتقاءِ جايگاه اين نهاد ارزشمند مي

                                                 
في نظام فرهنگ جهاني، اين خطر وجود دارد كه و تأثيرات من هاي مخرب فرهنگي اين نظامهاي دروني اصالح نشود، با كاركردنظام ـ توجه شود كه اگر عملكرد مجموعه1

 هاي فرهنگي و ديني جامعه روند نزولي را طي كند كه در چنين شرايطي عمالً ادعاي كارآئي نظام ديني غير منطقيصادي و رفاهي، شاخصهاي اقتعليرغم رشد شاخص

 نمايد.مي
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 جايگاه حوزه علميه در نظام اسالمي

ي است، رورت قطعيك ض صرف نظر از اينكه اگر حكومت ديني هم وجود نداشت باز وجود حوزه علميه در جامعه اسالمي

م مقدس )ره( و فداكاري مردم، نظاشود، حال كه با لطف الهي و رهبري حضرت اماماما در اينجا اين بحث مطرح مي

پائي تمدن اءا... بردهي به يك جامعه كامل اسالمي و انشجمهوري اسالمي تشكيل شده، در مرحله استقرار كامل و شكل

و حكومت  اي بين حوزه علميهاي بر عهده خواهد داشت؟ و چه رابطهژههاي وياسالمي هستيم، حوزه علميه چه مسئوليت

 گردد.تري طرح ميديني بيشترين كارآئي را دارد؟ براي روشن شدن اين بحث، ابتدا مدل ساده

 كثر رفاه باشد؛اي طراحي و بسازيم كه استفاده كننده از نظر روحي، رواني و جسمي  در حداخواهيم خانهفرض كنيم مي   

ها را در رابطه با نهاي روحي، رواني و جسمي انساعلمي كافي نياز براي اين سيستم ابتدا يك معمار نيازمنديم، كه با بهره

، جسمي، تعداد ز نظر سنياهاي متنوع استفاده كنندگان را منزل مسكوني بشناسد و با مصاحبه با سفارش دهنده خانه، نياز

ز مباحث اعات كافي با داشتن اطال ت آنها را مشخص و بررسي نمايد و از طرف ديگرهاي متفاواعضاء خانواده و نياز

معلومات  هاي مُخرب طبيعت، نسبت به طراحي خانه اقدام كند، در كنار اينسازي، مصالح موجود ساختماني، نيروشهر

مورد نياز  هيه نقشهكاغذ و ت هاي الزم براي انتقال تصور ذهني خود رويتئوريك، براي اين مهندس طراح حداقل مهارت

ا با مهارتي به رعات علمي گيرد كه نوع متفاوتي از اطالاست، در مرحله بعد، اين نقشه در اختيار مهندس سازنده قرار مي

ن دد ، با مديريت ايكار، لوله كش، امكان ساخت خانه فراهم گر كار، گچمراتب  بيشتر نياز است تا با بكارگيري بنّا، كاشي

شود كه هر يك در حوزه خود، اطالعات علمي هاي مختلف ساختمان به كارگران ماهري واگذار ميدس بخشمهن

گراني را ر كاررگران ماهتر، بهمراه مهارتي به مراتب بيشتر از مهندس سازنده و طراح دارند، اين كامناسب، اما محدود

ا دنبال ريكي خانه راه با توان جسمي و يدي، ساخت فيزاراي مهارتي خاص همدكنند كه با اطالعاتي محدود مديريت مي

ترك ك تصوّر مشيو آن داشتن  كنند، توجه شود كه يك موضوع در تمامي اين سلسله مراتب انساني بسيار مهم استمي

باشد، اين هاي آنها بسيار متفاوت ميگرچه اطالعات تئوريك و مهارت نسبت به مفهوم خانه و محل مسكوني است ،

 توان در نمودار ذيل نشان داد.ل را ميمثا

 

 

 تر از مفهوم خانه مسكوني تصوري روشن                                       
 

 هاي علمي و شناخت بيشتراز دانش تئوريك و آگاهي                           
  آن روني اجزاءِاطات درتبارتباطات بيروني خانه و ا                               

 
  ارتباط دادن به اجزاء كاربرد مصالح ومهارت

 

 مهندس مجري          مهندس طراح    كارگر ماهر         كارگر ساده         

 

برداري بهينه، وجود هرهراي بتوجه شود كه بعد از ساخت خانه، نيز بايد نوعي تخصص خدماتي در كنار اين خانواده ب    

 هاي جزئي خانه بدهد.زم را در بخشگاهي تغييرات التا هرازداشته باشد 
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ين زندگي گرديم به ساخت جامعه اسالمي و پويا نگه داشتن شرايط آن از جهت تأمميحال متناسب با اين مثال بر   

 گرديم .مناسب اسالمي بر مي

 هاي زير باشند:گياست كه داراي ويژ يز، نيازمند معماران و طراحانيگردد جامعه نهمانطور كه به ذهن متبادر مي

  پردازان جامعه اسالمي:معماران و نظريه ـ1

 ه هاي دروني يك جامعهاي فردي و اجتماعي و ارتباطات و نظامبايد جامعه شناساني باشندكه نيازمندي

 اسالمي يعني نظام سياسي، اقتصادي، قضائي و... را در كليت كاركرد آن بشناسند.

لق و ر عرصه خدهاي الزم را جامعي از اسالم، از درون اصول و مباني اسالمي، نظريه پردازيـ با شناخت 2

 اشته باشند.دهاي فرعي جامعه طراحي كليات و اصول حاكم بر نظام

 نمايند. ها از جهات مادي و معنوي دركها را از نظر تأثير روي انسانـ ارتباطات عمودي و افقي اين نظام3

هاي آن ظامهاي جهان را از جهت تأثيري كه روي حاكميت جامعه اسالمي و نمي و فناوريـ تغييرات عل4

 گذارد، شناسايي و جامعه خود را نسبت به آنها مقاوم سازي نمايند.مي

ها، ابوعلي الدينامروز ما به خواجه نصير: » فرماينداين عالمان بزرگ همانهايي هستند كه استاد مطهري مي

الدين قرن چهاردهم بايد به ها، احتياج داريم، اما خواجه نصيرها، عالمه حليصدراها، شيخ انصاريها، مالسينا

 .(6)«اين قرن تعلق داشته باشد و درد و نياز اين قرن را احساس نمايد

 ته باشد.هاي فرعي هستند را داشهاي بعدي كه سازندگان اين نظامـ قدرت تفهيم و رهبري و ارتباط با اليه5

 .شود در اينجا بي مناسب نيست كه بيان جامع حضرت امام )ره( در اين رابطه طرح

شريت ندگي بحكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي ز» 

ياسي و ساعي، است، حكومت نشان دهندة جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضالت اجتم

 ... .«(7)است ا گورو كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره ت مذهبي است، فقه تئوري واقعي

 

 1هاي فرعيمعماران و طراحان نظام

 ال اسالمي دارند .ـ آنها هم تصوّري روشن نسبت به كليت طرح حكومت اسالمي و جامعه ايده1

 ته باشند.اول داشها و نظرات گروه ـ در آن حد از مباحث اسالمي آشنايي دارند كه درك روشني از ديدگاه2

حوزه  مثالً در هاي اصلي جامعه صاحب نظرند وـ اين گروه در شناخت كاركرد كلي و جزئي و دروني يكي از نظام3

 هستند. ت خوداقتصاد، قضاوت، سياست، فرهنگ و... صاحب نظريه و توان الزم در طراحي سيستماتيك نظريا

هاي ظامتقال از ني مهارت الزم براي چگونگي انهاي موجود اجرائجامعه و جهان و نظام ـ به لحاظ شناخت واقعيت4

 باشند.هاي مطلوب اسالمي را دارا ميموجود به نظام

 ا باشند.ا دارـ به لحاط قدرت مديريت و رهبري، توان اداره نظري و مديريتي متخصصين و مجريان بعدي ر5

 

                                                 
  هاي اقتصادي، سياسي، قضائي، نظامي و غيرو است.پردازان حوزهـ در اينجا منظور نظريه1
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  1مديران ارشد اجرائي در نظام اسالمي

 هاي فرعي مجرياني الزم است كه شرايط زير را دارا باشند:دازان نظامپربعد از نظريه

 ـ عالقه كامل و آرزوي جدي براي اسالمي نمودن نظام تحت مسئوليت خود را داشته باشند.1 

ته ال  را داشيدهاـ به لحاظ داشتن معلومات اسالمي، قدرت درك و تصوّري صحيح از نظام جامع اسالمي 2

 باشند.

پردازان ظريهناظ عالئق شخصي و عاطفي و روحي، متواضع بوده و براي كار و تالش تحت نظر ـ به لح3

 اسالمي آمادگي داشته باشند.

 حت مديريتهاي كارشناسي تـ به لحاظ قدرت مديريت و رهبري، توان هماهنگ سازي و متقاعدكردن نيرو4

 خود را داشته باشند.

 و تعيين كيفي ديل يك نظريه را به رسالت سازماني و اهدافـ مهارت و تجربه كافي براي چگونگي تب5

 مشي و رويه داشته باشند.خط

 ند.هاي  اسالمي داشته باشپردازيـ براي اعمال اصالحات و تغييرات جديد، مراجعه اصلي را به نظريه6

ين گروه اوزراء در  توان گفت وزراء، معاونين وزراء، مشاورين واقعيها ميبراي نزديك شدن به دنياي واقعيت

 گيرند.جاي مي

 

 2هاي فرعي كارگزاران نظام

هاي بعدي را بنديهاي بعدي در قالب كارگزاران جامعه اسالمي، طبقهتوان براي شناسايي ردهبعد از گروه مجريان مي

 كه عبارت است از؛ هاي عمومي آنها را برشمردذكر كرد و ويژگي

 براي دريافت صحيح نقش خود در نظام جديد.ـ داشتن حداقل اطالعات اسالمي 1 

 هاي اسالمي.ـ داشتن ايمان الزم براي پذيرش اين اصالحات در چارچوب ارزش2

 ـ دارا بودن عالقه و آمادگي الزم، براي پذيرش اعتقادات سلسله مراتب مافوق خود.3

دي راي پذيرش تغييرات بعسازي آنها بهاي زيردست، جهت آمادهـ دارا بودن توان مديريت و توجيه رده4

 براساس الگوي اسالمي.

 

 ـ فرهنگ سازان 5

غيير در تمامي شه مدعي تاي كه قرار است تفكر جديدي در شيوه اداره جامعه استقرار يابد و اين تفكر و انديدر جامعه 

غيير كوچك تاپيش، هر اي برخوردار است و رسالت دارد كه پيشاركان جامعه است، نظام فرهنگي جامعه از مسئوليت ويژه

راي پذيرش آن بامعه را  جها، تمايالت و رفتار اكثريت مردم، توجيه نمايد و و بزرگ را در فرهنگ عمومي يعني در آگاهي

 سازد. تغيير آماده

                                                 
 ريزي است.هاي ملّي، مثل سازمان مديريت و برنامهمانـ منظور رؤساي جمهور، رؤساي قوه، رؤساي ساز1

 باشد.هاي بزرگ ميـ منظور كارشناسان ارشد درون وزارتخانه و سازمان2
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دو مي باشد در اي كه قرار است برپا كننده تمدن اسالتوان گفت؛ عناصر فرهنگ ساز در نظام فرهنگي جامعهبنابراين مي  

 مجموعه قابل تقسيم هستند:

 ر مستقيم بعهده دارند.ساز جامعه را بطواي كه نظام فرهنگـ مجموعه1

ن در ت فعاليتشاهاي اقتصادي، سياسي، قضائي و نظامي كه بطور غير مستقيم از طريق طبيعـ مجموعه نظام2

 ند.خودداري كن كنند و بايد حداقل از تخريب فرهنگ جامعهتحوالت فرهنگي جامعه مداخله مي

دهند و مسئوليت اصلي آنها اصالح فرهنگ عمومي است ساز مستقيم جامعه را تشكيل مياي كه نظام فرهنگمجموعه

 رسالت دارند:

هاي ر ارزشبهاي مختلف سياسي، اقتصادي، قضائي و... مبتني ـ فرهنگ عمومي را مشتاق استقرار نظام1

 اسالمي بنمايند.

ا براي رده و آنها هاي جديد متناسب با تغييرات هر نظام، آگاهي خاص داپذيرش نظام ـ توده مردم را براي2

 پذيرش آن آماده سازند.

 .اده كنندهي آمـ خواص مرتبط با تغييرات دروني هر نظام را توجيه و آنان را براي همكاري و همرا3

عه آشكار ايگزيني هستند را براي جاممند به جهاي رقيب كه عالقهاي نظام موجود و نظامـ معايب و نارسايي4

 سازند.

هايي فرعي كه مأموريت توان گفت نظام فرهنگي جامعه متشكل است از نظامتر نمائيم مياگر بخواهيم بحث را شفاف    

، سازمان  د اسالميارشا مستقيم فرهنگ سازي دارند مثل: صدا و سيما، آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت فرهنگ و

ها، يد دانشگاهسان، اساتهاي مذهبي مردمي و به لحاظ منطقي، مديران، كارشناغات اسالمي و روحانيون مُبلغ و نهادتبلي

د از خصوصيات ساز بايد خوها به عنوان عناصر كليدي و جرياندبيران، مربيان، هنرمندان، روحانيون موجود در اين نظام

 زير برخوردار باشند.

 م حكومت ديني و جامعه مطلوب داشته باشند.ـ تصوري روشن از نظا1 

 اي در وجودشان قوي باشد.ـ آرزوي تشكيل چنين جامعه2 

 ـ قدرت تبيين و تشريح آنرا داشته باشند.3 

 ـ مهارت ارتباط و تأثير بر مخاطبين خود را دارا باشند.4 

 گيرينتيجه

نجسم و موجود آوردن يك نظام به به لحاظ نظري براي بندي شود كگونه جمعتواند اينخالصه بحث تا اين مرحله، مي  

 ار دهد:هاي علميه بتواند چند گروه زير را تربيت و در اختيار جامعه قركارآي ديني، بايد نظام حوزه

 پرداز براي طراحي و هدايت كليت نظام اسالمي.هاي برجسته نظريهـ شخصيت1 

هاي غير فرهنگي در حد هاي اسالمي براي نظامه ديدگاهپرداز و كارشناس منعكس كنندهاي نظريهـ شخصت2

 هاي اقتصادي، سياسي، قضائي، نظامي،هاي مناسب جامعه اسالمي در تمامي حوزهطراح و سازنده نظام

 شهرسازي، بهداشتي و غيرو.
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ساز مثل آموزش و هاي فرهنگپرداز و كارشناس در حوزه ساخت و طراحي نظامهاي نظريهـ شخصيت3

ناسب با اي از كارشناسان و مجريان را متعالي و غيرو به ترتيبي كه توان تربيت نسل تازه رش، آموزشپرو

 جامعه اسالمي داشته باشند.

 هاي اسالمي. ـ مديران ارشد و مياني براي مرحله پياده سازي نظام4

و منابر و  ثل مساجداي مذهبي مهـ عالمان ديني و مبلغان مذهبي براي ارتباط با بدنه جامعه و حضور در نهاد5

 رهنگ عامه.فهاي ديگر اجتماعي براي هدايت موقعيت

 1توان در چارچوب نموداري ترسيم نمود و رابطه سلسله مراتبي آنها را مشخص كرد.اين چند گروه را مي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ر حوزه علميه امروز كاهاي علميه همزمان شود كه واقعيت اداره جامعه اسالمي مي طلبد كه چون گذشته  دور، حوزهگيري بطور غير مستقيم اين معنا استفاده ميـ با اين نتيجه1

 هاي جديد را انجام دهد.و دانشگاه

 هاشناخت           هامهارت       

 

 

 مهارت رهبري علمي فرهيختگان 

 مهارت كسب اطالعات

 با مجريانارتباط مهارت 

 

 

                                             

                                              (1) 
 نظريه                                                  

 پردازان                                                 

 طراح نظام                                              
 

 

 (2و 3)
 پردازينظريه

 هايتخصصي نظام

 جامعهمختلف درون

 فرهنگي هاينظامشامل

 فرهنگيو غير
   

(4) 

 مديران ارشد اجرائي

 

 

 

(4) 

 هاي اجرائيمديران مياني نظام

 

 

(5) 

 ها درساز تحول نظامو بستر ان فرهنگ سازعالم

 فرهنگ عمومي جامعه

 

 شناخت سيستمي از كليت اسالم

 شناخت جامع از شرايط جهان 

 شناخت جامع از مسائل دروني ايران

                                                                                                     

 يت كارشناسانمهارت مدير

 حوزه تخصصياز اطالعاتكسبمهارت

 خويش مهارت ارتباط با مديران اجرائي

 

 تصوري روشن از جامعه اسالمي

 شناخت سيستمي از نظام مورد نظر

 شناخت جامع از مسائل دروني ايران

 

 مهارت ارتباط با عالمان ديني

 مهارت مديريت كارشناسان اجرائي 

 

 سالميتصوري روشن از جامعه ا

 تصوري روشن از نظام تحت مسئوليت

شناخت جامع از مسائل جامعه در حوزه 

 مسئوليت، بهمراه شناخت از ايران

                                                    

 هاي تغيير و تحول مهارت

 مهارت مديريت تحول سازماني 

 

 تصوري روشن از جامعه اسالمي

 ت خويشتصويري از حوزه مسئولي

 شناخت جامع از مسائل حوزه مسئوليت

 بهمراه شناخت مسائل ايران

 

 سازي در  هاي فرهنگمهارت

 هاي مختلف موقعيت

 تصوري روشن از جامعه اسالمي

 هاي فرهنگ سازشناخت روش

 شناخت جامع از شرايط ايران
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زمند  بازآفريني تر دين الّهي، نياتحول اجتماعي براي استقرار كامليابي به يك فرآيند اين معنا كه براي دستبا اثبات  

هاي علميه نسل تازه هاي الهي هستيم و براي اين مقصود بايد حوزههاي منسجم و مرتبط با هم، در چارچوب ارزشنظام

هاي ظامختار فعلي نكه با ساشود، نظران و كارشناسان را تربيت كند، اين سؤال اساسي مطرح ميو متفاوتي از صاحب

رد گر نداو ا سياسي و اجرايي و تركيب فعلي مديران اجرايي، آيا اساساً تقاضائي براي چنين تحوالتي وجود دارد؟

 چگونه مي توان تقاضا را ايجاد كرد؟ 

 شناسي  وضع موجود است كه در ادامه بدان مي پردازيم. پاسخ اين سؤال اساسي نيازمند آسيب

 

 هاي دولتيهاي علميه با دستگاهيط حاكم بر روابط موجود حوزهشناسي شراآسيب

 علميه.هاي حوزه گيري از علم و آگاهيهاي حكومتي براي بهرهداليل و عوامل مؤثر در عدم وجود تقاضا در ساختار
 

 هاي جامعهز جهت قدرت پاسخگوئي به نيازاهاي موجود در نظام حوزوي ـ ضعف1

هايي براي ضارائي تقاهاي اجب در موارد متعددي از سوي دولتمردان ، كارشناسان متدين دستگاهپس از پيروزي انقال   
نظران توانمند، اين احساس هاي اجرائي مطرح گرديد. بدليل عدم معرفي عالمان و صاحبها و نظاماصالح ساختار

هاي هه دور حوزخصوص اينكه از گذشتت پاسخگوئي ندارند، بهاي علميه قدربوجود آمد كه در شرايط موجود، حوزه
ته است، اين ها را نداشظامعلميه، انسجام مديريتي الزم براي پاسخگوئي همه جانبه و جامع، متناسب با تحوالت در ن

شود گر ميمارزه با شبهات تحريم و منع نيست، راه مب»فرمايد دهد و ميهمان هشداري است كه استاد مطهري مي

زنند از نوشيدن آب موجود به عذر اينكه آلوده است منع كرد اين ما له مياي آب لهي جرعهتشنگاني را كه برا

 «.هاي مختلف اسالمي كتاب به زبان روز عرضه نكرديمهستيم كه مسئوليم، ما به قدر كافي در زمينه
 
 شوداجتماعي مطرح مي هايي كه در حوزه مسائلـ اختالف و فاصله زياد در فتوا2

 ر حقيقت مربوط بهدي دارد و هاي علميه، تنوع فتواها، جنبه سازنده و پويائاز بعد پويائي اجتهاد در داخل حوزه گرچه    

كه با مراجعه  لب هستندين مطماهيت اجتهاد است اما همين مطلب از ديد مديران ارشد اجرائي بار منفي دارد و نگران ا

دهند به اصطالح جيح  متفاوت با مشكالت جديدي روبرو شوند، و ترهاي علميه و روبروشدن با نظريات كامالًبه حوزه

 خودشان، موضوع براي عالمان ديني شفاف نشود تا موجب سؤال و استيضاح نگردد.
 
 ـ نبودن  درك و زبان مشترك براي تبيين مباحث3

موجود به تعادل  لب موارد با نظاماند و در غاهاي دانشگاهي درس خواندهبدليل آنكه اكثريت مديران اجرائي در نظام    

هاي مشكالت و رسيده و قدرت درك آثار منفي موجود را ندارند و اگر هم داشته باشند، توان الزم را براي تبيين ريشه

گيرد، بويژه هاي علميه را ندارند، از اين جهت نيز تقاضائي شكل نميها و طرح سؤاالت مشخص از حوزهكشف نارسائي
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توانند بسادگي رابطه هاي نوين اداري عالمان ديني هم نميعدم ارتباط تاريخي عالمان ديني با نظام اينكه بدليل

هاي اجرائي سازماني درون نظام ها و فرهنگسازي، وضع قوانين، دستورالعملمشيگذاري، خطهاي ديني با هدفباور

 كشور را كشف و شناسائي نمايند.
 
 

 

 رده و رو به رشد نظام دانشگاهي ـ وجود نهاد قدرتمند، گست4

هاي نظام يكالءِ تئورخپردازي به عنوان نهادي رقيب، از بدو حضور نظام نوين دانشگاهي، اين نهاد فكري و نظريه    

هاي غربي انشگاههاي نوين براساس پشتوانه دالدين شاه كه اولين هسته سازماناجرائي را پر كرد، چرا كه از زمان ناصر

يوسته با پ اين دو نهاد شد و بدنبال تأسيس دانشگاه تهران،ان بوجود آمد، اين خالء پشتوانه تئوريك احساس ميدر اير

هاي زيادي رسائيو نا هم، حضور يكديگر را تقويت نمودند، گرچه در زير ساخت نظريات علوم انساني غرب، معضالت

هاي ظاهري زيبايي وهاي مخرب پشت توسعه مادي انديشه براي يك زندگي متعادل انساني وجود دارد، اما استتار اين

هاي اجرائي را ظامسان نناشي از آن، عالوه بر تخريب تدريجي فرهنگ عمومي بسياري از مجريان و مديران و كارشنا

تري هر گستردبعاد بسيااهاي خود نمود، اين فرآيند تلخ در بعد از پيروزي انقالب اسالمي، در شيفته نظريات و تئوري

هاي علوم هاي عالي تكميلي در حوزههاي دولتي و غير دولتي و بويژه گسترش دورهتداوم يافت و با توسعه دانشگاه

ديران مهاي بعدي نسل انساني و اعزام نسلي از جوانان انقالبي براي گرفتن مدارك عالي در علوم نظري  و آمدن

ران ارشد، براي ه در مديهاي پراكنده عبور نكرده بودند. آخرين تقاضااجرائي كه بعضاً از كوران مبازره با رژيم گذشت

 ده شد.هاي اجرائي جامعه به سكوت كشياسالمي نمودن نظام
 
 ـ تجربيات ناموفق5

در اين عرصه،  ها و عدم ايجاد تحوالت سازنده و مشهودهاي ناشي از اجراي ناقص فرايند اسالمي كردن بانكنارسائي    

هاي غير منطقي بعضي از ها و مراكز آموزشي، دخالتها در جريان اسالمي نمودن دانشگاهاز تندروي تجلّي بعضي

وي گيري تقاضاي اصالح از سهاي اسالمي در دهه اول انقالب، عامل ديگري بود از كُندسازي روند شكلانجمن

 هاي علميه.مديران اجرائي جامعه و به طبع آن مراجعه به حوزه
 
 هاي آموزشي و اجراييموفقيت كامل حضور روحانيون در نظامـ  عدم 6

ها حضور پيدا كردند براي حضور آگاهانه و مؤثر در چنين ها، نهادهاي اجرائي، دانشگاهچون عالماني كه در دستگاه    

ورد انتظار را م ار مثبتها و نهادهائي، آموزش نديده بودند، لذا بسياري از مداخالت و اظهارنظرهاي آنها، آثسازمان

مند شدند و هستند شد و بسياري از مديران اجرائي از حضور اين عزيزان گلهها تلقي نداشت و عامل مداخله در مديريت

هاي علميه وزهحانيت و حآورند و اين موضوع در درون خود به عاملي براي دوري از رواما بدليل مالحظاتي به زبان نمي

 تبديل شده است.
 
 كردن به وضع موجود ـ عادت 7
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ها بايد اين نظام اشتند كهوجه ددر آغاز پيروزي انقالب ، بسياري از مديراني كه جديداً منصوب شدند، به اين مطلب ت    

ن كار آنها و روان شد ا تسلط براي در اهداف، اجزاء، روابط و عملكرد داشته باشند، اما بتدريج باز بنياد، تغييرات گسترده

اده اصالح راموشي ارفعوامل موجب  آشنايي با كارشناسان قديمي با وضع موجود سازش كردند و در كنار سايرمره و روز

 گرديد.
 
 

 

 

 ـ كاركرد نظام سياسي در موقتي ساختن مديران ارشد8

از  روشن  اي نظريهگرا و داربدليل وجود نقاط ضعف ساختاري در نظام سياسي كشور، از جمله نبودن احزاب آرمان    

رائي با ديران اجريت ميكطرف و جابجا شدن مديران ارشد در هر انتخابات مجلس و يا انتخابات رياست جمهوري، اكث

بينند و بيشتر دين نميانديشند و در چنين شرايطي خود را موظف به تغييرات بنيااحساس موقت به حوزه مسئوليت خود مي

وليت خود گاه در فكر اصالح سازمان تحت مسئپردازند و لذا هيچي ميافزاري و فيزيكي و روبنائبه انجام امور سخت

 ده است.شاست، در مديريت بعدي رها ها شروع گرديدهنيستند و اگر هم از طرف مدير يا معاوني كاري در اين زمينه
 
 ـ نبودن الگوي بيروني از حكومت اسالمي موفق9

اينكه  ورف ديگر از ط يكطرف و وجود جوامع توسعه يافته غربي نفسِ نبودن يك الگوي موفق عيني در جهان، از    

گردد، باشند، موجب ميهاي ظاهر بين و داراي بينش ضعيف ديني، ناتوان از درك عمق فساد آن جوامع ميچشم

 هاي اسالمي غير ممكن و دست نيافتني بنظر برسد.ساخت، طراحي و اجراي نظام
 

 اي ارزيابي عملكرد نظام اسالميـ نبودن نظام ارزشيابي علمي بر10

سيستم توليد  يابي، يكارزش هر سيستمي متناسب با اهداف خود يك مدل ارزشيابي ويژه دارد، و پشتوانه آن نظام       

ارزشيابي و با  ان سيستماز هم اطالعات و آمار است، متأسفانه بعد از پيروزي انقالب؛ مديران ارشد نظام با استفاده

هاي ها و شكستنمود، موفقيتيهمان مجموعه اطالعات و آماري كه رژيم گذشته خود را ارزيابي م گيري ازبهره

نشي و هنگي، بيالت فرخود را ارزيابي كردند، در چنين شرايطي هيچ گونه تالشي براي توليد اطالعاتي از تحو

هاي اجرائي در تحوالت ظامز عملكرد غلط نها، بتدريج آثار ناشي ارفتاري جامعه بعمل نيامد تا از رهگذر اين ارزيابي

ز اين رهگذر دازد و اها بياناعتقادي، بينشي و رفتاري جامعه شفاف شود و مسئولين را بفكر اصالح و تحول در نظام

 هاي علميه بوجود آيد.تقاضا براي مراجعه به حوزه

هاي هاي مادي و ساختشرفتها به ذكر آماري از پيروز پيروزي انقالب اسالمي، تناكنون نيز در سالبطوريكه هم          

هاي ر سالگردد و اگر دگردد و از كنار تحوالت فرهنگي و اخالقي و ارزشي جامعه عبور ميفيزيكي جامعه اشاره مي

ترديد قرار  رد شك وهاي غير قابل انتظار  آن، يا موها توليد شده بدليل رونداخير آمار و اطالعاتي در اين عرصه

 گرفته، و يا توصيه به محرمانه نگاه داشتن آنها گرديده است.
 

 ـ  ضرورت ايثار و گذشت در مديران اجرايي 11
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ي ودرك امعه آرمانها؛ عالوه بر شناختي كلي از جواقعيت اين است كه الزمه وجود اراده تحول و بازسازي نظام

اشته باشند و دو ايثار  ذشتگيگن اجتماعي، نيازمند مديراني است كه از خود تأثيرات مباني ديني در كاركرد هر سازما

 به صحنه هاي الّهي طلب كنند و وقتي چنين نسلي از مديرانهاي مادي كه در قالب ارزشمزد خود را نه با معيار

 آيد. آيند كه مجلسي با اين خصوصيات بوجودمي
 

 آفريني  هاي ديني و تقاضاستقرار ارزشهاي نظارتي براي اـ عدم كارآئي نظام12

 توان شناسايي كرد:هاي زير را ميدر نگاه كلي به جامعه نظارت

كند، چون تذكرات و از منكر تجلي پيدا مي هاي مختلفي از جمله امر به معروف و نهيـ افكار عمومي كه در قالب1

تواند عاملي گردد مي كمتر مي، لذا فرايند افكار عموها استهاي افكار عمومي متوجه نتايح عملكرد نظاممنديگله

 هاي اجرائي جامعه.براي اصالحات بنيادين نظام

ناحي و جهاي خطي و ـ مطبوعات، ضمن آنكه در موارد زيادي عملكرد مثبت دارند، ليكن بداليل وابستگي2

هاي جامعه نقش سازنده ايفا ختارنيادها و ساباند در اصالح هاي علمي، آنچنان كه شايسته است نتوانستهضعف

 كنند.

اي و آنهم هاي منطقهه نيازـ مجلس شوراي اسالمي، نظارت اين نهاد بدليل، عمر كوتاه نمايندگان، نوعاً معطوف ب3

هاي فكري و افزاري است و در مواردي كه تذكرات به بنيادهاي فيزيكي و سختدر محدوده تأمين نياز

هاي شخصي است، گرشنجناحي و با  ت طرح مباحث، تحت تأثر گرايشات حزبي،افزاري كلي جامعه اسنرم

هاي مهم تاي از موارد و جايگاه حساس قانوني آن، يكي از موقعيهاي مثبت در پارهبهرحال با توجه به عملكرد

 ، درك و تعهد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي است.هاي جامعه تكيه بر فهمبراي اصالح نظام

 از موضع ابتدا ـ شوراي نگهبان، اگر به ماهيت اين جايگاه و روش بررسي مباحث توجه شود اين است كه4

ت آنرا با ان مغايرعزيز دولتمردان يا نمايندگان مجلس بايد اليحه يا طرحي براي اصالح پيشنهاد گردد تا اين

امر  هاي اسالميظامنجزئي تا طراحي  اسالم و قانون اساسي، ارزيابي نمايند. بحث بررسي مغايرت يك موضوع

نظام،  راحي كليتطنگر شوراي نگهبان، در شرايطي كه بايد بعد از بسيار متفاوتي است، بويژه اينكه روش جزء

كرديم فاقد كارائي است، به عبارت ديگر بايد يك هاي ديني بازسازي ميهاي فرعي را در چارچوب ارزشنظام

 ي شود.د ارزيابات جدينگهبان باشد تا براساس آن اسالمي بودن و نبودن پيشنهادمدل جامع در اختيار شوراي 

رائي براي هاي نظارتي موجود جامعه، عاملي براي فشار بر مديران اجتوان نتيجه گرفت كه روشبا اين توضيحات مي

 د.علميه بوجود آي هايهاي اجرائي نيست تا از اين رهگذر تقاضائي براي مراجعه به حوزهاسالمي كردن نظام

دهند كه منتظر باشيم از موضع مديران عالي گردد تعدّد عوامل و پيچيدگي آنها اجازه نميمي همانطور كه مالحظه     

ه عنوان بن بوده و هاي علميه آغاز گردد بلكه بسياري از عوامل عكس آاجرائي، تقاضائي براي نزديكي به سمت حوزه

كنند و به عبارت هاي علميه ايفاي نقش ميهاي الزم بين دولت و حوزهتنظيم داده و ستاده مانعي در توسعه ارتباطات و

تواند سئله ميماين  وديگر عرضه و تقاضائي مناسب براي اين ارتباط حساس در سرنوشت جامعه اسالمي وجود ندارد 

 هاي نامطلوب زير را بدنبال داشته باشد.آمدپي
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هاي علميه مشغول تكميل دروس اند و در حوزههاي نوين را گذرانده، بويژه طالب عزيزي كه درسگرچه روحانيون فاضل

تري نسبت به گذشته حق دارند ها منسجمها و كشف ديدگاهها و كارهاي تازه در حوزهحوزوي هستند  با اطالع از نوآوري

تحوالت سريع و رو به رشد جامعه، بشري و تأثير آن بر  بيني به حركت آرام خود ادامه دهند، اما با مرور به كليتبا خوش

هاي اسالمي در توان اعالم خطر نمود كه زمان به نفع استقرار روز افزون ديدگاهميشرايط اجتماعي ايران 

ها  و در نهايت روابط دروني و ها و وزارتخانهها، سازمانهاي عملي در نظاممشيها و خطگذاريسياست

هاي نهادهائي چون شوراي نگهبان و هشدار توان با اميد بستن به كنترلجامعه نيست و نميفرهنگ عمومي 

هاي مختلف، مدعي شد كه نظام حكومتي ما به سمت ائمه محترم جمعه، و تذكرات عالمان ديني از تريبون

ناوين و داليل فوق الذكر، تواند، عالوه بر مرور عاي ميداليل چنين برداشت بدبينانه كند،تر شدن سير مياسالمي

 توجه به نكات ذيل باشد:

 
 هاي سكوالريستيـ افزايش روز افزون تفكرات ليبراليستي و انديشه1

ش اين ي در گسترهاي گذشته مالحظه شد، عالوه بر تاثيراتي كه دستگاههاي ارتباطي جهانهمانطور كه در طول سال

ي ادامه وانان براگوئي به درخواست خيل عظيم جپذير، براي پاسختفكرات دارند، در خود كشور نيز بطور اجتناب نا

آموزش عالي  يع مراكرعه وستحصيل، بدون آنكه بتوانيم علوم انساني منسجمي در حوزه علوم اسالمي توليد كنيم با توس

ي غربي را به صورتي ها و نظرات لبيراليستي و سكوالريستهاي عالي تكميلي فوق ليسانس و دكترا، ديدگاههبويژه در دور

ي، جمع زيادي از موزش عالسعه آمنسجم و سازمان يافته در ذهن و فكر جوانان ايراني استقرار بخشيديم، و در كنار اين تو

محدودي از  نها تعدادهاي عالي از خارج از كشور وارد شدند، اما در مقابل اين جريان عظيم، تفارغ التحصيالن دوره

هاي علميه شدند و از ههاي متنوع دولتي، متأثر از عشق و ايمان خود جذب حوزغم وجود دانشگاهتيزهوشان جامعه، علي ر

ي ي در حوزه نيازهادود افرادپردازي رسيدند و از اين تعداد كم، تنها معاين جمع محدود، تعداد كمي به مراحل عاليه نظريه

نشده، وارد  ني تصفيعههاي علوم انساسيل عظيم انديشه روز جامعه به مطالعه و تحقيق پرداختند، بديهي است وقتي اين

لي اين وح زدند. هاي اجرائي مستقر شدند بطور طبيعي دست به نوآوري و اصالجامعه شد و در بخشهاي مختلف دستگاه

 خت.ير انداا به تأخرادين اصالحات رنگ و لعابي تازه به نظامهاي غير اسالمي زد و بيش از پيش، اصالح و تحوّل بني

هاي روشني براي التحصيالن متديني وجود دارندكه با ديدگاهالتحصيالن دانشگاهي، فارغالبته توجه شود در جمع فارغ    

 قليت هستند.كنند كه البته فعالً در امي هاي اجرائي تالشكردن نظاماسالمي

 

 ـ يأس آفريني و انفعال در بعضي از عالمان ديني2

ساختي و بنيادين كه در فضاي علمي و فرهنگي جامعه در جريان است. و آثار طبعي آن در قالب  در كنار اين تحوالت زير

شود، در چنين شرايطي، هاي تازه در عرصه فرهنگ و سياست و اقتصاد ظاهر ميرشد رفتارهاي غير ديني و سدشكني

 

 هاي ادامه وضع موجودآمدآثار و پي
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ل تحوالت زير ساختي چنين غالب روحانيون كه همواره دردمند و نگران تحوالت جامعه هستند، بدون درك كام

هائي، از هر تريبون و موقيعتي براي انجام رسالت امر به معروف و نهي از منكر استفاده كرده و از عملكرد مديران و پديده

هاي خود را از دست داده است، از اين اعتراضات كنند و چون بستر عمومي جامعه، بتدريج حساسيتمي مجريان گله

نمايند روحانيت را به عنوان عوامل بازدارنده دشمنان روحانيت اصيل در خارج و داخل كشور تالش ميشود، استقبال نمي

پيشرفت و توسعه معرفي كنند، در چنين شرايطي اين احتمال وجود دارد كه بخشي از نخبگان و طالب جوان براي فرار  

اي مترقي نشان فكرات التقائي سعي كنند از خود چهرهاز فشار اجتماعي يا كسوت روحانيت را ترك نمايند و يا با پذيرش ت

دهند و يا با نا اميدي به سكوت گرايش پيدا كنند و از  دخالت در مسائل روز دوري گزيده و يا به مطالعات تاريخي و 

 نند.فلسفي روي بياورند و باالخره اينكه تعدادي از افراد بتدريج به اصل دخالت دين در سياست شك و ترديد پيدا ك

 

 

 ه در استقرار تفكر ديني هاي تربيتي حوزه و دانشگاـ كاركرد3

اشت را نمود توان اين بردگرچه اين نوع فرضيات بايد با تحقيقات علمي و ميداني اثبات شود اما در يك نگرش كلي مي

سازد، نسبت به انع ميقنيا كه همانطور كه تحصيل در حوزه علميه طالب را نسبت به استفاده محدود از امكانات مادي د

كند، در حاليكه هاي مؤثر اجتماعي نيز دچار شك و ترديد ميهاي مديريتي و حضور در موقعيتبراي گرفتن پست تالش

 ب صواب ازهاي دانشگاهي در اكثر موارد نقشي تحريك كننده دارد، از طرفي قانع شدن براي كسماهيت آموزش

هاي ليتادر مقابل فع س كند و رضايت دروني پيدا نمايد،حواند نتايج ملموس آنرا هاي كوچك اجتماعي كه فرد بتفعاليت

يست، موجب رزيابي نابل اقسطوح باالي مديريتي و كارشناسي كه نتايج آن در كوتاه مدت ملموس نيست؛ و يا به سادگي 

هاي مديريتي در پست متدين جامعههاي گرديده كه در بعد از پيروزي انقالب اسالمي به جاي حضور عالمان ديني و نيرو

ائي سوق هاي عملياتي و اجرهاي جزئي اجتماعي يا مديريتو كارشناسي حساس فكري و نظري، آنها را به سمت فعاليت

يا بسيار كُند  وهاي  علميه منتقل نگردد داري از ديد نظري و فكري به حوزهدهد و از اين رهگذر تجربيات ارزشمند كشور

 صورت پذيرد.
 

 ـ توزيع غلط استعدادهاي درخشان4

تر جامعه شوند تا مردم هوشان هر كشوري درگير حل معضالت پيچيدهداري، بايد نوابغ و تيزبه لحاظ منطق كشور

مديريتي در  از مباحث اي جامعه از جمله حل نشدن بسياريبيشترين استفاده را از آنها ببرند، متأسفانه مشكالت ريشه

هاي علميه جلب هه سمت حوزتعداد باال را بدر حال حاضر تعداد بسيار محدودي از افراد داراي نبوغ و اس هاي علميه،حوزه

ز فرايند ا و دكترا  كند و تعداد زيادي از اين عزيزان از رهگذر تربيت غلط دانشگاهي بعد از كسب عنوان مهندسيمي

ه بروز و هاي علميه نيز به شكلي است كه اجازني حوزهيط دروشوند و تأسف بيشتر اينكه شراسازندگي كشور خارج مي

 دهد.هاي علميه نميگرانه اين نخبگان را براي تحول در خود حوزهظهور اصالح

كنند نقطه البته الزم است، توجه شود وجود قشر جديدي از طالبي كه دروس دانشگاهي و حوزوي را مطالعه مي     

را عوض كرد، ولي برداشت عمومي اين است كه بتدريج فاصله نگرش و انديشه اميدي است كه بتوان بتدريج شرايط 

اسالمي و به طبع آن با عالمان ديني و مديريت عالي نظام در حال افزايش است چرا كه درست  مديران اجرائي با انديشه
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متون ديني هستند، مديران  ها و جلسات حوزه، مشغول تدريس، مطالعههائي كه عالمان ديني در كتابخانهدر همان زمان

هاي اينترنتي متعلق به مراكزعلمي غرب، در جستجوي گيري از سايتباشند و يا با بهرهاجرائي يا درگير اجرا مي

هائي از دنياي پيشرفته براي حل مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه اسالمي هستند و از اين حليراه

 شود.ربي در عمق وجودشان جايگزين ميهاي مخرب غرهگذر انديشه
 
 ـ بي توجهي به حساسيت شرايط و زمان 5

توجهي به و بي هاي تاريخيهاي علميه به تجربهآنچه نگران كننده است، اتكاءِ بيش از حد بعضي از عالمان بزرگوار حوزه

 حساسيت شرايط امروز ايران است.

كاءِ بيش از باشيم، ات شتهذ و جريان تفكر اسالم ناب و تفكر غرب دابطوريكه اگر مروري كلي به ماهيت و سرعت نفو  

رك نوع هاي تاريخي و عدم دهاي علميه و بخشي از مديران ارشد نظام به تجربهحد بعضي از عالمان بزرگوار حوزه

دول جر يك ا دركلي  تحوالت جديد در مناسبات جهاني و سرعت تغييرات آن نگران كننده است، بطوريكه اگر عوامل

 گردد.زيادي دليل اين نگراني روشن مي اي تنظيم كنيم و نگاهي به مجموعه آن داشته باشيم، تا اندازهمقايسه
 

 ديني هاي گسترش تفكراتزمينه كرات غير دينيهاي گسترش تفزمينه

هاي ـ سرعت باال در نوآوري و تحول در نظريه1

 حوزه تفكرات غير ديني

هاي نوين و سرعت آوريگيري از فنـ بهره2

 هابخشيدن در انتقال اين انديشه

گيري از ـ نداشتن قيد و شرط و محدوديت در بهره3

 ها در انتقال انديشهها و ابزارهمه روش

هاي هاي غير ديني به نيازتر انديشهـ ارتباط سريع4

 ها، در نتيجه مخاطب پذيري گستردهمادي انسان

 اع هنرهانوگيري آزادانه از اـ بهره5

 

 پردازي در حوزه دينـ ثبات نسبي و كُندي نظريه1

 

ـ  كنُدي حركت در استفاده از فناوري و سرعت 2

 هاي دينيبسيار محدود انتشار انديشه

ها و ـ وجود قيودات اخالقي و محدوديت روش3

 ابزارها

هاي زهاي ديني با تعقل، فطرت و نياـ ارتباط انديشه4

 يجه مخاطب پذيري كمانساني افراد، در نت

 ـ استفاده بسيار محدود از هنر5

 

 

 پردازي هاي متفاوت دو نهاد نظريهو توسعه همه جانبه كشور بواسطه دريافتـ كُندي رشد6

بيني متفاوت و دو شيوه مختلف، نسبت به تحليل مسائل فردي و اجتماعي پردازي كه با دو جهانوجود دو نهاد نظريه

گذاري و اجرا ايفاي نقش مشيدر رأس هرم مديريت كشور حضور متمركز دارد و ديگري در حوزه خطپردازند و يكي مي

گردد كه بتدريج دو نوع اختالف نظر در هرم مديريتي كشور بروز نمايد. يكي بصورت عمودي، آنگاه كند، موجب ميمي

هبري از باال به پائين به بدنه اجرائي نظام هاي كالن فرهنگي و اجتماعي از زبان مقام معظّم ركه انتظارات و سياست

گردد، چون فارغ التحصيالن نظام دانشگاهي برداشت كامل و جامعي از اين مفاهيم ندارند و اصوالً جايگاه و ابالغ مي

ل ها و اهميت مسائل را تحليهاي غربي، الويتكنند، و بيشتر تحت تأثير تئورياهميت آنرا براي يك نظام ديني درك نمي
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پردازان و عالمان ديني ندارند و گاه احساس نياز به وجود نظريهكنند؛ و از طرفي منابع مالي را هم در اختيار دارند هيچمي

هاي افقي است كه بين كارگزاران سه حوزه اقتصاد، كنند. ديگري اختالف برداشتگيري و تصميم سازي ميخود تصميم

خواهد در نظريه پردازي فرهنگ عمومي جامعه، نقشي مسلط كه حوزه علميه ميسياست و فرهنگ جامعه وجود دارد، چرا 

هاي اقتصادي بيشتر در حوزه نفوذ كند. اما حوزهداشته باشد و براساس آن تا اندازة زيادي تحوالت سياسي معنا پيدا مي

اهيم حساس حوزه فرهنگ ديني تر شدن اين مفاهيم بايد غربت و انزواي مفهاست، براي روشنالتحصيالن دانشگاهفارغ

هاي بسياري از ائمه جمعه و جماعات را با مسئولين ثار اختالف نظرهاي توسعه بررسي نمائيد و يا آرا در اسناد برنامه

هاي محلي و كُندي سازندگي مناطق و در مجموعه جامعه اجرائي بررسي و تحليل نمايند و نقش آنرا در ايجاد بحران

 بررسي نمائيد.

هاي موجود يم، شكافاگر بخواهيم مطابق مدل انسجام يافته طراحي و ساخت يك خانه را در اين بحث تعميم ده   

 كند.پردازي متفاوت، به شكل زير نمود پيدا ميبواسطه داشتن دو حوزه نظريه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادانشگاه
 سازشكاف بحران

هاي حوزه

 علميه 

 تصورات ناشي از تفكر ديني

 پيرامون جامعه آرماني

 هاي توسعه در غربتصورات ناشي از نظريه

 پيرامون جامعه توسعه يافته 
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 جامعه و جهان

 مهارت محدود 
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 نظريه پردازان حوزه دين         يمديران اجرائ    كارگزاران دولت          

 

 

 هاي علميهههاي خاص حوزـ ساختار قانون اساسي و رسالت7

فكر ديني اين لسوزان تن و دپيش بيني واليت فقيه در قانون اساسي و وجود شوراي محترم نگهبان براي بسياري از عالما

ت بخشيد، در امعه سرعي درجروند حاكميت تفكر دين نقطه اميد را بوجود آورده است كه از رهگذر اين ساختار بتوان به

و در شرايط   خواهد بوددهد كه تا اندازه زيادي اين انتظار، عملي نحاليكه دقت در روابط دروني اين ساختار نشان مي

اس و سالمي حساوراي موجود قانون اساسي، بيشتر از رهگذر اصالح فرهنگ عمومي، آنهم به اميد تشكيل يك مجلس ش

ي گردد، كه منجا ناشي آهاي ديني، بايد موضوع استقرار تفكر ديني را دنبال كرد، اين نكته ظريف از عهد به انديشهمت

ريزي كشور، تحت كنند، اما بواسطه آنكه نهاد برنامههاي كالن و كلي را مقام واليت مطرح ميرغم آنكه، سياستعلي

نمايندو ديگر گ مينيز بيشتر خود را با مجلس شوراي اسالمي هماهنباشد و وزراءِ هاي رئيس جمهور ميتأثير سياست

از فرآيند  يابد، لذا قدرت واقعيها، رياست جمهوري اسالمي، تخصيص ميمنابع مالي حكومت در حلقة مجلس، وزارتخانه

ساز آموزش و نگگيرد، از طرف ديگر اين مشكل هم وجود دارد كه دو نهاد قدرتمند فرهها نشئت ميتحوالت انتخابات

حت تأثير تي موقت، نگرش پرورش و آموزش عالي از حوزه نفوذ واليت فقيه فاصله دارد و بيشتر مديران اين مراكز با

هاي علميه بايد زهكنند، لذا حومجلس و رؤساي جمهوري و بيش از همه تحت تأثير جريانات سياسي كوتاه مدت عمل مي

 غاز نمايند.مندي را آرهنگ عمومي، تالش هدفيت جايگاه عالمان ديني در تحوالت فها، نسبت به تقوبا درك اين واقعيت

 

 يك واقعيت مهم و كليدي

دهد كه باوجود اسالم پرتحرك و با نشاطي كه در قالب تشيع هاي تاريخي جامعه ما نشان ميتوجه شودكه واقعيت   

ب و الم ناران وجود دارد؛ و آنهم استقرار كامل اسدرايران حاكم است تنها يك مسير منطقي براي سازندگي موفق اي

التقاطي  شهمناسب با زمان در تمامي اركان نظام اجتماعي است. چراكه به مجرد استقرار تفكري غير ديني و يا اندي

به ه ضرشود و آنچدر هر نهاد و سازمان و نظامي با ظاهر شدن آثار آن، بالفاصله امواجي از اعتراض و عصيان آغاز مي

گيري از خورد روند پيشرفت و توسعه واقعي كشور است و لذا بايد با شناخت نقاط قوت و ضعف و بهرهمي

ود و حل مناسب براي تقويت كامل تفكر و انديشه ديني در اركان نظام اجرائي بتوانمنديهاي موجود، در جستجوي راه

ر انها ددن، و به دليل گسترش اجتناب ناپذير بحربه اين نكته حياتي توجه كرد كه بواسطه سرعت تحوالت جهاني ش

تر ريشه هاي جهان سوم بويژه كشورهاي مستقل جهان، گذشت زمان به نفع ما نيست و بايد هرچه سريعكشور

 اينگونه مشكالت شناسائي و درمان گردد.
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 نقاط قوت و توانمنديهاي موجود

ها را شناسايي و با واناييتوان فهرستي از نقاط قوت و تشده، مي در كنار فهرست طوالني از عوامل منفي و موانع برشمرده

 وارد عبارتصه اين م، خالمدد آنها، روند استقرار تفكر ديني را در متن نظامهاي جامعه و فرهنگ عمومي سرعت بخشيد

 است از:

سالمي، پيروزي اانقالب  يروزيـ وعده الهي در حمايت از مؤمنين و نيكوكاران و تجربيات تاريخ اسالم، در زمان حال؛ پ1

 هاي دشمن . توطئهرغم تمامياسالمي، عليمقدس جمهوريحيات نظام در جنك تحميلي و تداوم توأم با نشاط

 هاي شناخته شده و ناشناخته موجود در اسالم ناب محمدي بويژه تشيع.ـ ظرفيت2

رعت لين با سر مسؤدفت صداقت و ايمان و علم ـ انطباق اسالم ناب با فطرت پاك انسانهاي جامعه، كه با دريا3

 كنند.دهند و براي ياري مديران صادق جامعه فداكاري ميالعمل مثبت و سازنده نشان ميعكس

 تواند راهنماي آينده باشد. هاي بيست و پنج سال تجربه نظام اسالمي، كه ميها و شكستـ پيروزي4

ز انقالب به بعد اا تجربب كه عالوه بر درك مبارزه با رژيم گذشته، ـ حضور جمع بزرگي از مديران نسل اول انقال5

 هاي اسالمي مشاركت كنند.توانند در بازسازي نظامهاي اجتماعي در چارچوب ارزشمي

ي براي عيت مناسباي از طالب فاضل كه با مطالعه همزمان دروس حوزوي و نظام دانشگاهي در موقـ وجود نسل تازه6

 صه قرار دارند.حضور در اين عر

توانند در اين هاي ارزشمندي را بدست آورده و ميهاي اجرائي، تجربهـ وجود عالمان ديني كه با حضور در مديريت7

 مسير كمك كنند.

گاها كه خود هاي علوم انساني دانشها و دانشجويان متدين در حوزهـ وجود جمع ارزشمندي از اساتيد مسلمان دانشگاه8

 اند.برده پي هاي علوم غربيضعفها و نارسائيمندانه به درد

ستاي پاسخگوئي اري در راها و انتظار ايشان براي راه اندازي جنبش نرم افزـ حمايت مقام معظّم رهبري از اين انديشه9

 به همين نيازها.

مه وانند طعته ميـ جوان بودن جامعه، در كنار توسعه دانش و تحقيق در كليت جامعه، كه به همان ميزان ك10

هاي اسالمي قرار توان با سازماندهي درست، اين انرژي متراكم را در حوزه انديشههاي منحرف غرب باشند ميانديشه

 داد.

 ت.هاي كوچك و محدود بوده اسگيري از تجربيات مشابه در كشورهاي اسالمي، هر چند در عرصهـ امكان بهره11

ادي و مهاي بنيادين مكاتب انديشمنداني كه متوجه ضعف كار دانشمندان وها و افگيري از ديدگاهـ امكان بهره12

 اند.شكست تفكرات كمونيستي و سرمايه داري شده

اي شان در نظامههاي هر چند ناقصـ امكان استفاده از تجربيات موفق مسيحيت و يهوديت در استقرار انديشه13

 اجتماعي كشورهاي تحت سلطه.

 وهاي ناب اسالمي ه كشف انديشهباز علوم جديد، فن آوري نوين و هنر در سرعت بخشيدن گيري هـ امكان بهر14

 اشاعة آن در جامعه.
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 گيري براي ارائه راه حلجمع بندي و نتيجه

و  قاضاي علميتهاي علميه بايد فرايندي از عرضه و  ـ مشخص گرديد كه براي تعاملي سازنده بين دولت و حوزه1

 نهاد مهم اجتماعي بوجود آيد. خدماتي بين اين دو

نظر دين مهاي بنيادين از هاي علميه، عبارت است از دريافت نظريهـ مشخص گرديد نياز دولت به خدمات علمي حوزه2

مامي تهاي ديني در سازي محتواي نظامهاي اسالمي در حد استقرار نظامهاي متناسب با ارزشالّهي است براي باز

اي عمومي بر قش مؤثر در اصالح فرهنگي، قضائي، آموزشي و غيره، به عالوه ايفاي نهاي اقتصادي، سياسعرصه

 هاي اسالمي.ايجاد آمادگي و همراهي براي اجراي نظام

ارد اما براي ه وجود دهاي علميـ روشن گرديد كه گرچه، براي انجام چنين خدماتي منابع فكري و نظري بالقوه در حوزه3

 هاي علميه بوجود آيد.حوالتي در حوزهبالفعل شدن آنها، بايد ت

تر سالميائي براي هاي اجراـ توضيح داده شد كه به داليل متعددي، در حال حاضر تقاضائي از درون دولت و دستگاه4

وجود  اي براي اين تحولعكس موانع متعدد و پيچيدهكردن نظامهاي اجرائي و حتي فرهنگ عمومي نيست و بلكه بر

 دارد.

جامعه  ديني در فكراتداليلي، مشخص گرديد با تداوم وضع موجود، زمان به نفع استقرار هرچه بيشتر ت ـ با ذكر5

 باشد مگر آنكه در شرايط موجود تغييرات و تحوالت مناسب و سريعي رخ دهد.نمي

توان با مي وست يدي نياي، انساني، دليلي براي ياس و ناامـ با تشريح توانمنديها و ظرفيتهاي موجود فكري، انديشه6

 ه را آغاز نمود.گيري از اين ظرفيتها، حركتي تازبهره

 

 هاي پيشنهاديراه حل

ـ 2ين الّهيدـ 1از  همانطور كه اشاره گرديد، اظهار نظر روي اين موضوع، نيازمند شناخت جامعينكته مقدماتي:  

هاي علميه و هاي حوزهـ ويژگي5  ـ شرايط عمومي جامعه ايران4ـ تحوالت دنياي اسالم 3تحوالت آينده جهان 

ك فرد حد توان ي هاي اجرايي موجود ايران است و لذا هرگز درـ شرايط حاكم بر نظام دولتي و دستگاه6باالخره           

رهيختگان فجلب نظر  وگونه اظهار نظرها در حد باز شدن موضوع نيست كه پيشنهاداتي جامع و بي نقض ارائه دهد و اين

سير منده براي اي از متفكران براي مطالعه روي اين موضوع حساس و تعيين كنراي بوجود آمدن نسل تازهجامعه ب

 تحوالت آينده است.

 

 هاي اوليهفرضپيش

تمامي  پاسخگوي ود راخـ بايد بپذيريم حوزه علميه شيعه، نهاديست كه بايد استقالل خود را حفظ نمايد و 1

خشي از كومت بحاند و موضوع پاسخگوئي به نيازها جامعه ايران و مسلمين و بويژه شيعيان جهان بد

 هاي اين نهاد است .رسالت
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هاي موجود و بق الگون مطاـ بايد پذيرفت كه حوزه علميه شيعه، شرايط ويژه خود را دارد و بعيد است كه بتوا2

ز درون اين غييرات اتبود  نتظرتجربه شده در ساير نقاط جهان، چارچوبي را بر اين نهاد تحميل نمود و بايد م

 هاي تاريخي آن آغاز شود.نهاد و با حفظ اصول و ارزش

با  تالش كند وهاي علميه بداند ـ بايد پذيرفت كه اين حكومت ديني است كه بايد خود را نيازمند حوزه3

 تمهيداتي، خدمات فكري و فرهنگي الزم را از اين نهاد طلب نمايد.

حلقه  اي به عنوانتوان تصور نمود كه در چارچوب اجراي يك مجموعه اقدامات، نهاد تازهمي هائيفرضبا چنين پيش

 هاي دولتي بوجود آيد، ها و دستگاهنشگاههاي علميه و داواسط بين حوزه

ره حل براي اداگيري مجموعه اقداماتي براي در هم تنيدن جريان توليد انديشه و راه، پيحل نهائيبه عبارتي راه   

 هاي حكومتي است. جامعه اسالمي، از طريق نزديك شدن سه جريان انديشه در حوزه، دانشگاه و دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف : اقدامات كوتاه مدت

اسي را دنبال و هدف اسايد دبا توجه به اينكه تقاضائي از سوي دولت براي دريافت خدمات اشاره شده نيست اين مرحله ب

 مايد.ن

 هائي براي تقاضا آفرينيـ فعاليت1

 توان مد نظر قرار داد.سازي در بين طالب و براي اين منظور، اقدامات ذيل را ميهائي براي ظرفيتـ فعاليت2

 پردازي.بندي طالب مستعد و عالقمند براي عرصه نظريهالف( شناسايي و طبقه     

هاي با نياز مدت و كوتاه مدت براي آشنا شدنهاي آموزشي بلند بيني كالسب ( پيش       

 هاي دولتي .فكري دستگاه

 
 دانشگاه

 حوزه
 علميه 

ي هادستگاه

 اجرايي 
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موضوع در هاي مقدماتي براي باز شدن ابعاد ج ( تشكيل كنفرانس

 هاي علميه.حوزهكليفضاي

اقتصادي،  ارزيابي نظامهاي مختلف ها الزم است، عالمان ديني و طالب فاضلي كه توانبراي تحقق اين فعاليت

شدي كه ديران ارمها و باالخره فرهنگي، قضائي را دارند و همچنين اساتيد دانشگاهي در اين عرصهسياسي، 

ه با پيوند در ادام هاي فكري و نظري دارند، شناسايي شوند وهمراه با تجربيات اجرايي درك روشني از نياز

ارزيابي  هاي نقد وتهاور هساين عالمان ديني با اساتيد دانشگاهي و كارشناسان و مديران دلسوز و دين ب

هاي عمده دولتي آغاز شود و با ضبط و هاي اجرائي قواي سه گانه و دستگاهها و برنامهمشيها، خطسياست

ده شود، ركت آماحداوم انتشار مناسب آن، براي مديران اجرايي، مراكز حوزوي و دانشگاهي، زمينه رشد و ت

رقرار برزشيابي هاي آموزشي چگونگي نقد و ااعضاء گروه كالس بديهي است اگر الزم باشد در ابتدا براي

 شود.

رود با انتظار مي غاز گردد،گردد اين مرحله از اقدامات كوتاه مدت از طريق مركز مديريت حوزه علميه قم آپيشنهاد مي    

 مديريت درست اين مرحله نتايج زير حاصل شود.

 شوند. ها شناسائيـ طالب توانمند در اين عرصه1 

 ها عالقمند گردند.ـ طالب جديدي به آمدن در اين عرصه2 

 آوري شود.هاي مختلف جامعه جمعهاي بخشـ اطالعات الزم از واقعيت3 

 تر شود.ـ سؤالت و نيازهاي فكري و ديني در هر حوزه شفاف4 

 ها جلب گردد.ـ با انتشار نقدها، توجه مديران اجرائي به ظرفيتهاي دروني حوزه5 

هاي ليتت در فعاصالحااـ تعدادي از مديران نسبت به نقدهاي بعمل آمده عكس العمل نشان داده و با اعمال 6

 خود و يا با دعوت از گروه نقاد، زمينه تشويق اين حركت فراهم گردد. 

اهم هاي علميه نيز فرهاي اجرائي در حوزهگيري مراكز تحقيقات كاربردي براي اصالح سيستمـ امكان شكل7

 گردد.

 تر با نحوة پژوهش و تحقيق درهاي جوانـ براي اقدامات مرحله ميان مدت ظرفيت سازي گردد و طلبه8

 ي پيدا كنند.هاي كاربردي دين، آشنائي بيشترعرصه

 هاي كوتاه مدتهائي براي فعاليتب : مثال

 المي .ني اسها به سمت مباـ نقد و ارزيابي عملكرد شوراي نگهبان از ميزان اثر بخشي و هدايت عملكرد

 ـ نقد و ارزيابي شيوه تبليغات كانديداهاي مجلس از ديدگاه ارزشهاي اسالمي.

 بيني شده براي نمايندگان مجلس از ديدگاه اسالم.ـ نقد و ارزيابي اختيارات پيش

ه سمت ارزشهاي نرفتن ب و فتنـ نقد و ارزيابي تاثيرات مجلس در بعد از پيروزي انقالب، در تحوالت اجتماعي، از جهت ر

 اسالمي.

 هاي مورد انتظار حكومت ديني. ـ نقد و ارزيابي نظام آموزش و پرورش از جهت انجام رسالت

 .ـ نقد و ارزيابي نظام دانشگاهي موجود از جهت استقرار ارزشهاي ديني در درون دانشگاهها
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 عدالت اسالمي.ـ نقد و ارزيابي عملكرد قوه قضائيه از جهت دوري و نزديكي به 

 هاي علميه از جهت ايفاي نقش در تحكيم اسالميت حكومت. ـ نقد و ارزيابي حوزه

 ـ نقد و ارزيابي عملكرد ائمه جمعه. 

  ـ نقد و ارزيابي كاركرد روحانيون در دستگاههاي اجرائي و مراكز آموزشي و مراكز نظامي.

 ـ نقد و ارزيابي سير نگرش مردم نسبت به روحانيت.

 اقدامات ميان مدتج : 

ابل قبول قين مقاله توان اين پيشنهاد رامطرح كرد كه اگر كليت مباحث مطرح شده در ابراي  اقدامات ميان مدت، مي

هش ايجاد جمي جامعه ها و قوانين، روشها و همچنين فرهنگ عمواست و ما بايد در اسالمي كردن نظامها و  وزارتخانه

گيري كنيم، د پيعلمي خو طقي وتهاي سطحي و رو بنائي اجتناب كنيم و كار را از مسير مننمائيم و در اين مسير از فعالي

ركت راي اين حببيني اعتباري مناسب، حداقل معادل احداث يك سدّ متوسط يا ساخت يك اتوبان، الزم است با پيش

ير آغاز قدامات زام اصلحت نظهزينه شود و در يك برنامه سه ساله با مسؤليت و هدايت رئيس محترم شوراي تشخيص م

 شود:

اي كه اخيراً منتشر گرديد، شروع يك جنبش نرم افزاري براي تمدن سالهانداز بيستـ به منظور عملي سازي چشم1

 سازي  اسالمي اعالم گردد.

هنگ هاي اجتماعي و فرسازي نظامهاي علميه در بازـ يكي از محورهاي اين جنبش نرم افزاري، احياء نقش حوزه2

 عمومي تعريف شود.

، نظام ام قضائيي، نظـ بازنگري در نظامهاي اصلي جامعه مثل نظام آموزش و پرورش، آموزش عالي، مديريت فرهنگ3

 ت شود.ها اعالم دعوهاي تحول و اصالح در اين عرصهمشيسياسي آغاز و به منظور تعيين خط

 ند.ز دعوت شوان متدين، و مديران اجرائي دلسوشگاهيها، جمعي از طالب فاضل، دانـ براي هريك از اين عرصه4

، مديريت هاي سه ماهه آموزش از مباني مديريت تحول و مفاهيمي چون مهندسي مجدد، مديريت كيفيتـ دوره5

 راهبردي براي اين عزيزان پيش بيني گردد.

ه آن با ه و رابطهاي پيشرفتورـ يك دوره سه ماهه شناخت نظام مورد نظر از نظر سير تحول نظامهاي مشابه در كش6

 بيني گردد.مباني فكري و نظري و ارتباط ان با بنيادهاي اسالمي پيش

ود در يك شخواسته  ر بخشـ بعد از اين آموزشها، نقد و طراحي مدل مناسب جامعه اسالمي آغاز گردد و از مديران ه7

 خيص مصلحت تحويل دهند.برنامه زمان بندي سه ساله پيشنهادات نهائي خود را به شوراي تش

 ي مثال:تري از بحرانها و معضالت نظام را مورد بحث و بررسي قرار داد، براتوان مباحث عمدهدر اين دوره مي

 ـ بررسي اقدامات الزم  براي ارتقاءِ نقش واليت فقيه در پيشرفت جامعه.

   سالمي دررهنگ ابراي استقرار فـ بررسي و پيشنهادات مجموعه اقدامات الزم براي تحقق اهداف بيست ساله 

 ساله.چارچوب اجراي منشور بيست

 ـ نقد و بررسي كار كرد قوه مقننه در تحوالت جامعه.

 ـ نقد و بررسي چگونكي تسريع در رفع نواقص قوه قضائيه.
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جه با هاي جامع براي مواحلـ نقد و بررسي چگونكي اعمال مديريت نظام در بهبود فرهنگ عمومي و پيشنهاد راه

 تحوالت مخرب جهاني شدن.

ر منفعت د داكثرـ نقد و بررسي نحوه تعامل نظام جمهوري اسالمي در صحنه جهاني از جهت حداقل خسارت و ح

 عرصه سياسي، اقتصادي، فرهنگي. 

 تأثير درديني و  ارزشهاي  هاي توسعه پنج ساله از جهت ميزان اثر گذاري آنها در تقويت و احياءِ ـ نقد و بررسي برنامه

 توسعه اقتصادي.

 هاي ديني و اخالقي.هاي بعد از انقالب از جهت ميزان احياءِ ارزشـ نقد و بررسي كاركرد دولت

 هاي سياسي در تحوالت اجتماعي از نظر استقرار ارزشهاي دينيـ نقد و بررسي كاركرد گروه

 رشاد.، وزارت اوزش و پرورش، آموزش عالي، آمساز مثل صدا و سيماـ نقد و بررسي كاركرد نظامهاي عمده فرهنگ

 هاي علميه.ت حوزههاي علميه در تحوالت جامعه و مسؤليت حكومت ديني در مقابل تحوالـ نقد و بررسي آينده حوزه

ر عملي سازد با يكديگ شود در صورتيكه يك مديريت و رهبري متمركز بتواند داده و ستاده اين مطالب راپيش بيني مي  

 ت در يك سيستم علمي تعيين شود نتايج زير حاصل شود:و موضوعا

هاي اسالمي پردازي براي حل معضالت اجتماعي در چارچوب ارزشـ جهش در شيوه نظريه1

 فراهم گردد.

هاي علميه از جهت موضوعات تدريس، شيوه تدريس و توسعه ـ جهشي در تحوالت حوزه2

 گردد. ي فراهمهاي علميه با مسائل جهانارتباطات حوزه

مدت نظام، شناسايي و به هاي بلنداي از كارشناسان زبده براي حضور در تدريس برنامهـ نسل تازه3

 كار دعوت شوند.

 هاي پنج ساله شتاب گيرد.هاي اصيل ديني در تدوين برنامهـ حضور انديشه4 

هاي ذر گامهگها تحوالت الزم را پيدا كنند و از اين رـ كتب درسي علوم انساني در دانشگاه5

 ي صورت گيرد.تري در اصالح نظام دانشگاهبلند

هاي اجرايي وجود داشته باشد به هها و دستگاـ اگر فرآيند دور شدن نظام حوزوي و دانشگاه6

 همگرايي ميل نمايند.

مهوري قدس جـ زمينه براي تحقق هر چه بيشتر اهداف مندرج در برنامه بيست ساله نظام م7

 ردد.اسالمي فراهم گ

 مدتاقدامات بنيادين و بلند

ا تعميق گا تنگ بطي تنهمانطور كه در مباحث قبلي مالحظه گرديد، ماندگاري و استحكام نظام مقدس جمهوري، ارتبا

گر، پيشتازي هاي جامعه دارد، و از طرف ديهاي ديني تمامي مردم بويژه مسئولين، مديران، نخبگان و تحصيل كردهباور

هاي هاي اصلي حوزهتهاي ديني كه از رسالردازي و توليد علم براي اداره يك جامعه در چارچوب ارزشپدر عرصه نظريه

 دارد: لي ضرورتكاعده قعلميه است از ضروريات قطعي است، لذا قبل از طرح پيشنهادات اصلي تأكيد روي چند اصل و 
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ن در ت بنيادينگي جامعه در گرو تحوالترين اقدامات براي تعميق و تقويت بنيادين فكري و فرهايـ ريشه1

 اد علمي است.ها و افزايش كارآئي اين نهكاركرد حوزه

ب گيري و پيروزي انقالهاي علميه بايد به آنچنان كارآئي برسند كه همچون پيشتازي زمان شكلـ حوزه2

و از  ي قرار گيردهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگپردازي در عرصهاسالمي، مجدداً در كسوت پيشتازي نظريه

زبان و  هاي اسالمي ازهاي تازه مبتني بر اصول و ارزشموضع انفعالي وضع موجود خارج شود و همواره راه

 )ره( :فكر عالمان ديني مطرح گردد و بفرموده حضرت امام

ها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آيندة جامعه را هميشه در دست خود حوزه»

العمل مناسب ره چند قدم جلوتر از حوادث مهياي عكسداشته باشند و هموا

 .(8)«باشند

نكه الوه بر ايهاي علميه امكان پذير است و عـ بايد بپذيريم كه فهم صحيح دين با حضور در متن حوزه3

د ها آغاز كنند و بعوزهحسازان جامعه بايد از ابتدا آموزش و تربيت خود را از مجتهدين، نظريه پردازان و فرهنگ

تظار نبلكه اگر ا  ها و نظرات غرب و شرق آشنا شوند،از شناخت كافي و جامع از مباني دين اسالم با ديدگاه

وزش، عات آمآنچنان تحوالتي در شيوه آموزش، موضوانسجام و ماندگاري نظام اسالمي را داريم بايد 

كارشناسان اجرائي د كه بطور طبيعي بسياري از مديران و هاي علميه رخ دهنحوة تربيت حوزه

هاي انساني هاي مرتبط با افكار و انديشههاي فرهنگ، سياست، اقتصاد، قضاوت و فعاليتدرعرصه

 هاي علميه به جامعه عرضه شوند، به عبارت ديگر روند تحوالت كشور به سمتي بروداز درون حوزه

هاي ستگاهنشود و دهاي مدرن احساس اي بين نهادهاي حوزوي با دانشگاهگونه فاصلهكه هيچ

ه م و انديشيد علاجرايي عمالً خود را با يك نهاد نظريه پردازي مواجه ببيند، زيرا با وجود دو نهاد تول

ها ادامه دارد و اقداماتي كه در بخش هاي موجود و عدم كارآئيحوزه و دانشگاه، همواره بحران

 اهش معضالت و آماده شدن برايكوتاه مدت و ميان مدت پيشنهاد گرديد، نقشي موقتي، براي ك

 پردازاي دارد.داشتن يك نهاد علمي و نظريه

گونه بايد عمل كرد كه در يك افق بيست ساله، آنچنان هاي علميه اينو لذا در طراحي تحوالت بلند مدت حوزه   

از تربيت و پرورش فكر و سهاي علميه رخ دهد كه بتواند نهادي را در كنار خود بوجود آوردكه زمينهتغييراتي در حوزه

ها، مديران مدارس و تمامي مديراني كه انديشه وزراء ، معاونين وزرا، مديران كل، استانداران و فرمانداران، مديران دانشگاه

هاي علميه بوجود آيد كه اين كنند باشد و آنچنان ظرفيتي در مراكز تحقيقاتي حوزهدر اين سطح در جامعه ايفاي نقش مي

ر معضل و مشكل اجتماعي را براي مطالعه و تحقيق به اين نهاد سفارش دهند و اين حوزه علميه باشد كه مديران ه
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هاي ديني، هاي نوين در چارچوب اصول و ارزشهاي علمي دنيا و استفاده از آخرين فناوريگيري از پيشرفتبهره

 هد.مطالعات الزم را انجام داده و براي معضالت جامعه راه حل ارائه د

 ت از:بديهي است الزمه چنين تحولي، تحقق يك مجموعه اقدامات مقدماتي است كه اهم آن عبارت اس

 ـ تالش براي ايجاد تحول فرهنگي و نگرشي در بزرگان حوزه به نحوي كه بپذيرند،1 

 ـ بايد كساني به حوزه راه يابند كه دغدغة اجتماع را داشته باشند.  

هاي اعمال شرا پيدا كند كه بتدريج ضرورت استخراج مباني و روـ كساني امكان ادامه حضور 

 حكومت از متن دين را بپذيرند و درك كنند.

الً العات، عمهاي انجام مطـ و بر چنين اساسي متون درسي تغييرات اساسي خود را پيدا كند و روش

 هاي جامعه آشنا سازد.طالب را با واقعيت

علمي و  هاي علميه به عنوان تنها نهاداد نهاد وابسته به حوزهـ طراحي يك مدل مطلوب براي ايج2

ن و مامي محاسپردازي جامعه اسالمي، بديهي است طراحان اين نهاد علمي بايد بتوانند ضمن درك تنظريه

 هاي وضع موجود نجات دهند.ها، خود را از قيد و بندهاي علميه موجود و دانشگاهمعايب حوزه

آماده  زيزان، وعاين  مسئولين عالي رتبه نظام، مراجع عظام و جلب حمايت و پشتيباني ـ تالش براي توجيه3

 سازي  افكار عمومي براي اين تحول.

گيري يك نهاد مطلوب اي براي عبور از وضعيت موجود، به سمت شگلهاي عملياتي مرحلهـ طراحي گام4

نخبگان  يه از سويقدام تهيه يك پيشنهاد اولان رسد اولين گام در اينظريه پردازي، بديهي است كه بنظر مي

تائيد  س از كسبپباشد تا موجود حوزه علميه قم، براي تقديم به مقام معظم رهبري  و ساير مراجع عظام مي

اقدام به  به اجراييخواهي از ساير فرهيختگان حوزه، دانشگاه و مديران و كارشناسان نخاوليه، نسبت به نظر

 گردد.تهيه طرح تفضيلي 

 توان در قالب يك نگرش سيستمي كليات زير را تعريف كرد:در اين طرح مي
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اريم، تعريف دروني آن ددازش ورودي سيستم را بايد با توجه به انتظاراتي كه از خروجي سيستم و شناختي كه از پر     

 ت:توان گفنمائيم از اين جهت مي

 

 ورودي عبارت است:

ها، المپيادها، ركنكو ـ ورودي اين مركز نخبگاني خواهند بود كه ليست اوليه آن نفرات اول تا صدم1

هاي علميه خواهند بود هاي برجسته حوزهها ممتاز كشور ، طلبههاي دانشگاههاي رشتهشاگرد اول

هاي حيتگرشي علمي و داشتن صالدهند و با ننشان مي كه با درك شرايط اين مركز عالقمندي

 كنند.اعتقادي و اخالقي،  اجازه ورود پيدا مي

امعه كه جانداز تحوالت ـ اطالعات سازمان يافته از مسائل داخلي جامعه، جامعه جهاني، چشم2

 گيرد.بصورت مديريت شده در اختيار افراد قرار مي

ي تأمين ي و تربيتعاتي ، تحقيقاتموزشي، مطالهاي الزم آـ منابع مالي و تجهيزاتي براي همه فعاليت3

 گردد.

ظر راد از نده افـ تأمين منابع مالي الزم براي ايجاد يك زندگي مناسب و تضمين شده براي آين4

 گردد.مره زندگي تأمين ميموقعيت اجتماعي، پيشرفت علمي و ارائه خدمات روز

 

 خروجي عبارت است:

ي كلي براي هاگذاريز سياستدوين مباني نظري و اصول بنيادين ااول براي ت ـ نظريه پردازان رده1

 هاي مديريتي نظام.گويي به مسائل كالن فكري داخل و خارج از كشور و نيازپاسخ

هايي از ابعاد جامعه صاحب نظريه هاي خاص، در بخشرتبه، كه با تخصص در حوزهـ كارشناسان عالي2

 خواهند بود.

ه عنوان بهاي اجرائي، براي ورود بيني شده با دستگاهسطه نوع آموزش و ارتباطات پيشـ كارشناساني كه بوا4

دستگاه  يتي را درهاي اجرائي شده و با حفظ ارتباطات علمي مراحل كارشناسي و مديركارشناس وارد دستگاه

 مربوطه طي خواهند كرد.

رفته و عهده گافكار عمومي را بـ كارشناسان فرهنگي كه با تخصص در يك حوزه خاص، نقش هدايتگر 4

شوند اما با تمهيداتي همواره با مركز علمي هاي مردمي آماده ميهاي فرهنگي يا نهادبراي كار در دستگاه

 خود در ارتباط خواهند بود.
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اديوئي ريزيوني و ه تلوـ پاسخ به شبهات، توليد فكر و انتشار كتب، داشتن مجله، داشتن سايت، داشتن شبك5

 است. هاي اين سيستمهاي علمي در سطح جهان از ديگر خروجيرح يافتهبراي ط

 

 پردازش دروني سيستم

 براي داشتن چنين خروجي بايد اصول كلي زير در پردازش دروني سيستم مد نظر باشد:

بندي بقهطصورت بـ پرونده جامع از مسائل روحي، شخصيتي، علمي، خانوادگي و سير تحوالت فرد 1

 ردد.تم طراحي گردد و هر نوآوري و خالقيتي و يا نقطه ضعفي ثبت گشده درون سيس

 اي داده خواهد شد.ـ براي تعيين مسير فرد به او كمك فكري و مشاوره2 

تأمين نظام هاي علمي و خدماتي فردـ مناسب با جايگاه و موقعيت، رده تحصيلي، تالش و نوآوري3

 گردد.مادي طراحي مي

هاي دولتي تگاهكنند ميزان ارتباط افراد با مراكز علمي، كار در دسخاب ميـ برحسب مسيري كه انت4

 گردد.نجام پژوهش و تحقيق تعريف مياهاي مردمي با يا نهاد

هاي موجود دنيا، روابط دروني اين مركز هاي علميه و دانشگاههاي حوزهگيري از مزيتـ با بهره5

 يابد.نظم مي

هار چرتباط با هاي مناسب براي ارتبط با اين مركز  به تناسب، روشـ براي افراد تحت آموزش و م6

ركرد هاي جامعه و مردم، آشنائي با كاعرصه افزايش اطالعات ديني، آشنايي با واقعيت

 شود.هاي اجرائي ، آشنائي با تحوالت علمي و تكنولوژيكي دنيا پيش بيني ميدستگاه

سته علمي برج ها، صاحب نظرانه، اساتيد متدين دانشگاههاي علميـ از همه برجستگان امروز حوزه7

مركز  ر اينجهان و مجريان صاحب نظر و تجربه در بعد از پيروزي انقالب، براي تدريس د

 د.هاي اجرائي آشنا شوناستفاده خواهد شد با تجربيات موفق و شكست خورده در نظام

لمي و يات عنظري براي تدوين نظر ـ زنده ماندن چنين مركزي در گرو داشتن مراكز پژوهشي8

هاي اجرائي و مهمتر از آن هاي تحقيقاتي روز دستگاهگوئي به نيازكاربردي است، براي پاسخ

ب با نوع متناستي متكليت نظام و تحوالت جامعه است، لذا در درون اين مركز بايد مراكز تحقيقا

 همه ابعاد جامعه تعريف شود  .
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 سيستم ارزشيابي

د،    ود دور نشوخها و اهداف اصلي يت چنين مراكزي بايد بصورت تيمي باشد تا بتدريح از سياستگرچه مدير

تواند همواره اصالحگر ها و خروجي ميهاي علمي ارزشيابي از تحوالت كيفي وروديبيني روشليكن پيش

 سيستم باشد.

اير مراجع سن ايشان و كيبي از نمايندگاتواند زير نظر مقام معظّم واليت و يا تربديهي است چنين مركزي مي  

 شروع بكار نمايد.

معظّم  شخيص مقامته با و از نظر اعتبار؛ منبع اصلي تأمين كننده منابع مالي اين نهاد دولت خواهد بود ك

 رهبري اقدام خواهد شد.

ده بنظر هاي مجازي مطرح شهايي كه در حوزه مديريت سازماننكته مهم اين است كه با توجه به تئوري

توان با طراحي يك نظام مناسب با اتصال مراكز نسبتاً موفق موجود در قم و تهران اين اكنون ميرسد از هممي

 نهاد را بصورت غير متمركز بوجود آورد و بتدريج تكامل بخشيد.

 

 اقدامات تكميلي 

هاي دستگاه ام حوزه وسازي و تحول بخش نظاقدامات برشمرده شده در سه محور فوق الذكر تماماً ظرفيت

ط با اضي ارتباهاي حكومتي متقدولتي بطور توأمان خواهد بود و براي آنكه، مديران و كارشناسان دستگاه

 هاي تكميلي ضرورت دارد كه اهم آن عبارت است :اي از فعاليتهاي علميه شوند پارهحوزه

هاي ها از منظر حوزهگانه، وزارتخانهههاي رؤساي جمهور، قواي سها و عملكردـ نقد و ارزيابي سياست

 علميه.

 هاي ديني.هاي ساالنه از پايگاه حفظ ارزشهاي پنج ساله توسعه و بودجهـ نقد و ارزيابي برنامه 

 هاي اجرائي.هاي علمي از معضالت اجتماعي و نقش دستگاهـ انتشار نتايج مطالعات و بررسي 

م قش و اعالنرتباط با افكار عمومي جامعه، تا با مشاهده هاي جمعي براي اگيري از رسانهـ بهره

 د علمي حركت كنند.هاي به سمت اين نهاهاي علميه،  دستگاههاي حوزهنظر

نظر و مسلط به اي از مديران و كارشناسان صاحبرود بتدريح با تربيت نسل تازهدر كنار اين اقدامات انتظار مي

هاي اجرائي وارد شوند و زمينه مراودات ان و كارشناسان متعهد، به دستگاهاي از مديرتفكر اسالمي، نسل تازه

هاي علمي، و رود با بررسيهاي علميه فراهم گردد. همانطور كه انتظار ميتر بين دولت و حوزهگسترده

قضائيه و ها در قواي مجريه، نيرو كار مناسب براي ارتقاءِ كيفيتهاي عميق چنين نهادي، يك سلسله راهنقادي
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مجلس شوراي اسالمي، آموزش و پرورش، آموزش عالي به منظور تقويت مباني ديني و ارزشي پيشنهاد گردد و 

 هاي علميه تغيير پيدا كند.با عملي شدن آنها، فضاي عمومي جامعه به نفع گرايش به سمت حوزه
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