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 السيد علـي      ى اهللا العظم  ةيآ    ة اإلسالمية سماح     قائد الثورة   استقبل
   أساتذة   من عدداً هـ١٤٢٨ ذي القعدة  ١٨ يوم الخميس    = الخامنئي
ـ    ومبلغي الحوزات     وباحثي ءوفضال  ومـشهد     قـم    مـدن    فـي   ة العلمي

  .  ساعات ربعأ ء واستمر اللقانصفهاأو

    الحـوزات  ء وفضال    أساتذة   من عددح   طر ء هذا اللقا    مستهل  فيو
ـ      تجاه  وجهات نظرهم  ةالعلمي ـ ة القـضايا العلمي ـ ة والتعليمي    ة والتبليغي

  .   المجاالت  مختلف  فية العلمي للحوزات

  ة الهائل    الطاقات  ىشار فيها ال  أ  ة كلم =خامنئي  اإلمام ال    ى الق  ثم
ـ        الصاعد الحـالي     والجيل  ةللحوزات العلمي    ة فيهـا وخـدماتها العلمي

التخطـيط  ،  ترشـيد التطـورات   ، ة المـستقبلي    ة النظر  نإ: كدا بالقول ؤم
ـ    السياسات   وضع،   ة الدراسي   المناهج  ةمراجع،   الدقيق  العلمي  ة المالئم

  ة المـستقبلي  فـاق اآل   للحوزات العلمية ورسـم      ة العملي   تياجاتاالحمع  
    ةساسـي  األ   الضرورات   الحر تعد من     بمقاعد التفكير العلمي    واالهتمام
ـ    الحـوزات  وتأثير وتعزيز دور    المتقادمة للمسيرة  ء ضـو    فـي   ة العملي

  .  ة والتقنيات الحديث  المتسارع للتطورات النمو

 سماحته مـن األهميـة بمكـان ارتـأت دار           ولما كانت توجيهات  
 طباعة كلمته حفظه اهللا فـي     الوالية للثقافة واإلعالم أن تقوم بترجمة و      



 

 

 

 

 

 بين يدي الفضالء والمحققين والمبلغـين ليقومـوا         ووضعههذا اللقاء   
  .الواقع وتطبيقها على أرضبتفعيل هذه المقترحات 

د خطـاهم   راجين اهللا سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد الجميع ويـسد         
    .^لنشر معارف أهل بيت النبوة 



 

 

 

 

 

  :وهم   وجهات نظرهمءفضالال و  تذة األساحطربدأ اللقاء ب
  سـتاذ وصـاحب    خراسـاني األ      حـسيني   ة الـساد   سـالم  اإل  حجج

   علـم    مجـاالت    في   والكاتب   المحقق  ذربايجانيآ ، ة المتعدد  ليفاتأالت
    رفيعـي ، العلميـة   في الحوزة واألستاذ   خراساني المحقق     الهي ، النفس

   والكاتب   جرفا المحقق    حسيني ،ة العلمية والجامع      في الحوزة   المحقق
ـ    العلـوم    ةعن طلب   ممثال   رجنتين األ  سعد من أ   سهيل ،والشاعر  ة الديني

 الكـالم      وعلـم   الفلسفة   في مجال   لفؤ والم   المحقق    شمالي  ،جانباأل
    فرحـاني  ، الحقوق   قسم   في  ة الجامع وأستاذ    المحقق   عابدي ،الحديث
ستاذ في الحـوزة    األ    كاظمي ،ة في الجامع  واألستاذ  لفؤ والم  المحقق
،    االقتـصاد االسـالمي      مجال   في   والكاتب   المحقق  معزي  مير ،ةالعلمي

ـ    فـي   مظلومي المحقق     المحقـق   نظافـت ،  التطبيقيـه    الفلـسفة   لا مج
  والفكـر   الفلـسفة    مجـال     فـي   لـف ؤقق والم  المح   واعظي ، لفؤوالم

   اتحاد ممثلـي   ءعضاأ   من   نظري ،واألستاذمبلغ  ال  هوش زاد، السياسي
  .ء الزهراة جامعةوأستاذ ة المحقق  بهشتي    ةالسيد،  الدينيه  العلوم  ةطلب

  : كاآلتي    هي  والباحثون  طرحها األساتذة محور القضايا التيوكان 
 العلمية     الحوزات   في   الدراسية  لنظر وتغيير المناهج   ا ةعادإ   ضرورة

   ووضـع     العلمية   الحوزات   وأساتذة   العظام   الدين   مراجع  تحت اشراف 
   . العلمية  للحوزات  شامل نظام



 

 

 

 

 

   الجاد للحـوزات      واالهتمام  ةنساني السيما العلوم اإل      العلوم  توطين
   بـين    الوحدة   حول ة استراتيجي ة بنظر  ي التحل .   ةنساني بالعلوم اإل   العلمية

   . العلمية والجامعات  الحوزات

    بعمليـه    الـوطني   عالم السيما الجهاز االعالمـي     اإل   وسائل   اهتمام
   الحـوزات    فـي  ة المتوفر   ة البحثي   والطاقات   والباحثين بالنخبة  التعريف
   . العلمية

 النـشاطات     فـي     العلميـة     جديد لـدور الحـوزات       تعريف  تقديم
   مـع  والثقافيـة      المراكز العلميـة     تعامل ة للبالد وكيفي     والعلمية ةالثقافي

   . العلمية الحوزات

   بين   والتنسيق  بحاث العلمية  األ   النقد والفكر الحر في    ءجواأتمهيد  
 التبليـغ    سـاليب أ   مختلـف    وتعليم   بالتبليغ والمبلغين   المتعلقةالقضايا  
   .ةالحديث

   .ة الخطاب  الفارسي وفن دب األىعل   ي  المتنام  التعرفورةضر
   . جانب األة الديني  العلوم  ة لطلببالدقة المشفوع  التخطيط الجامع

   صعيد نشر المعـارف     ىنشط عل أ بدور     العلمية  اضطالع الحوزات 
   .     ة الدولي  االحتياجاتة وتلبي  ةالديني

   .ة العلمي  الحوزات في اإلسالمية ة الفلسفة مكانةصيان



 

 

 

 

 

 السـيما القـضايا       العلميـة    الحوزات   في باألبحاث الجاد    االهتمام
   .يةالفقه

    العلميـة    الحوزات   في والبحثية   التعليمية للقضايا    التخطيط الشامل 
   ة القـضايا النـسوي      خـصوص     والبحـث فـي      السيما التحقيق  ةالنسوي
  .   في وقتنا الراهنةسريواأل

ـ    مـن التقنيـات    الهادفة   ةفاداالست ـ    ة المعلوماتي    ووسـائل  ة الحديث
   .   العالم ى عل ة العلمية الحوزوي  النتاجات  لعرض  ة االلكتروني االعالم

ـ   ن ونهـج  آ بـالقر    قبل   ذي   كثر من أ  االهتمام الممنهج     فـي   ة البالغ
   .   العلمية الحوزات
   . ةزويبحاث والمراكز الحو األةدارإ   نطاق توسيع

  الكمـي   النمـو   بحاث بـالتزامن مـع     األ  ة وجود    بمضمون  االهتمام
   .بحاثلمراكز األ

 .    العلمية  الحوزات  في ةيجاد فروع تخصصيإ





  :ته التوجيهيةكلم =اإلمام الخامنئي    ى الق ثم

٤٣٢١� �
إن هذا االجتماع مبارك ولطيف جداً يبعث في الـنفس الـسكينة            

ــ   ر كالم كثير حول ما حققته الحـوزات العلميـة  كفقد ذُ . والطمأنينة
سواء حوزة قـم، أو الحـوزات الكبيـرة األخـرى كحـوزات مـشهد              

ـ من نجاحات في المجـاالت المختلفـة، ومـازال هنـاك             وأصفهان
الكثير من الكالم الذي يدور في األذهان حول هذا الموضـوع؛ لكـن           

 الليلة فـي    برأيي أن ألطف وأدق وأصدق ما شاهدته وما سمعته هذه         
هذا المجال، هو وجود هذا الجيل الجديد الذي بدأ ينمو ويسمو فـي        

 الـذين   السيداتوالحوزات العلمية، وشاهدنا نموذجاً منه في السادة        
  .تحدثوا قبل قليل

فبال شك سيتمكن هذا الجيل من إنجاز األعمـال العظيمـة التـي             
ن ال تتوقـف    نتوقعها ونأملها من حوزات العلوم الدينية؛ لكن بشرط أ        

  .بعد آخرهذه الحركة، وأن تتكامل وتتقدم يوماً 

طيلـة الـسنوات الماضـية      إن كثيراً من االقتراحات التي طرحتها       
 العلمية سواء ما طرحته في االجتماعـات العامـة أمـام            حول الحوزة 

مئات أو آالف الطـالب والفـضالء واألسـاتذة، أو مـا طرحتـه فـي              
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١٢١٢١٢١٢

ولين فـي الحـوزة العلميـة أو مـع          اللقاءات الخاصة مع بعض المسؤ    
 لم يتحقق حتـى اآلن، أو تحقـق بعـضها           ،بعض المراجع أو الفضالء   

  . بصورة جزئية أو أهملت قبل إكمالها

لكننا مازلنا نشاهد هذه الحركة الدينية والعلمية الفعالة النابعة من           
بركات الثورة اإلسالمية، ويعود الفـضل فيهـا وثوابهـا الـى الـروح              

مامنا العظيم، وهذا الموضـوع يمثـل إنجـازاً عظيمـاً فـي             الطاهرة إل 
  . الحوزات العلمية

  :اصالحات الحوزة

الحـوزة لـم تتحقـق      فالكثير من االصالحات التي طرحت حول       
حتى اآلن، لكننا رغم ذلك نشاهد نجاحها اليوم في تقـديم الطاقـات             

هـا  اإلنسانية الكفوءة والممتازة الى المجتمع، كما شـاهدنا نموذجـاً ل        
الليلة في كالم األخوة واألخوات األعزاء، وهو أمر يبعث في الـنفس            

وشاهدت نموذجاً آخر لهذه الطاقات عند بعـض        . السرور والطمأنينة 
الفضالء الذين التقيهم بين الحين واآلخر، فقبل سـنة أو سـنتين مـن              
اآلن شاهدت هذا األمر أيضاً عند بعض الفضالء المحققين في مجال           

لية ـ الفلـسفة والكـالم والعرفـان والمنطـق وأمثالهـا ـ؛        العلوم العق
وكذلك لمست هـذه الكفـاءة عنـد بعـض الفـضالء العـاملين فـي                

  . الجامعات مجال
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١٣

وهذا أمر مهم جداً؛ أي قدرة الحوزات العلميـة علـى اسـتيعاب             
وتطوير الطاقات اإلنسانية، فهذا ما تقتضيه الظروف الطبيعية واألجواء         

حوزات، لكننا لـم نـصل حتـى اآلن الـى القـدر             الحاكمة في هذه ال   
المطلوب، وإذا ما تمكنا من تحقيق هذا األمر، فسنجني حتماً بركاتها           

وهذه النقطة األولى التي    . وثمراتها أضعافاً مضاعفة مما هي عليه اآلن      
  .أطرحها عليكم

  :تاريخ الحوزة العلمية

ـ           ي لقد دونت بعض المواضيع التي رغبت في طرحها عليكم؛ لكن
ـ            ي ال أجد اآلن ضرورة لذلك؛ لضيق الوقت؛ ولتطرق بعض األخوة ف

مر جميل أن تجـد هـذه االهتمامـات         كالمهم الى الكثير منها؛ وهذا أ     
  .تدور في أذهان األخوة أيضاً

طيل ختصار الى ثالثة مواضيع، حتى ال أ      لكن مع ذلك سأتطرق با    
  :ميكعل

ن حـي ذو  الموضوع األول هو، أن الحـوزة العلميـة بمثابـة كـائ     
أبعاض وأجزاء؛ أي له نمـو، وتوقـف، وحركـة ونـشاط، وجمـود               

نشاهده في تـاريخ    وركود، وله حيات وممات؛ والدليل على ذلك ما         
فمثالً افترضوا الحوزة العلمية في مدينة الحلـة التـي          الحوزة العلمية   
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١٤١٤١٤١٤

برزت ولمع بريقها في القرن السابع الهجري أو أواخر القرن السادس           
لى أوائل القرن الثامن الهجري واجتمع فيهـا كثيـر مـن            حتى السابع ا  

بعد قدوم الخواجة نصير الدين الطوسي إليها، وقد بلغ         العلماء الكبار   
عددهم ـ حسب ما أتذكر ـ حوالي العشرين أو الخمـس وعـشرين     
عالماً ومجتهداً، منهم المحقق الحلي، ووالـد العالّمـة، وابـن سـعيد             

ن سـعيد الحلـي ـ وغيـرهم؛ هـذه      صاحب جامع الشرائع ـ يحيى اب 
  . كانت حوزة الحلة؛ لكننا ال نجد لها أثراً اليوم

أما حوزة النجف فبعد لمعـان بريقهـا األول، تعرضـت للركـود             
واألفول فترة معينة، لم تقدم فيها علمـاء ومحققـين بـارزين؛ لكنهـا              
عادت الى بريقها األول بعد ظهور تالمذة الوحيد البهبهاني أمثال بحر           

علوم وكاشف الغطاء وغيرهم، ممن أعادوا لحـوزة النجـف هيبتهـا            ال
ورونقها، بحيث استمرت ـ حسب رأيـي ـ تـستمد مـن انجـازاتهم       

  .وتحقيقاتهم رونقها وتقدمها طيلة مائتي سنة

فقد كان لدقة وعمق مؤلفاتهم الفقهية األثر الكبير فـي المحافظـة        
  .ةعلى نشاط وحيوية هذه الحوزة حتى السنوات األخير

أما حوزة قم، فبعد رونقها السابق، بقت حوزة صغيرة قليلة األثـر            
، فاسـتعادت  ’والتأثير، حتى جاء الـشيخ عبـد الكـريم الحـائري      
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١٥

فتطور الحوزات العلمية بهذا الشكل، إذ ال   . حياتها وبريقها مرة أخرى   
يجب أن ننظر فقط الى ما هو موجود اليوم؛ بل البد مـن النظـر الـى            

كيف ستؤول األمور فيـه؟ وهـذا مـا يجـب أن تعينـوه              الغد أيضاً؛ و  
  .اليوم أنتم

فاليوم إذا ما سعى المسؤولون في الحـوزة العلميـة مـن مـدراء              
وأساتذة ومفكرين وفضالء، الى بذل قصارى جهـدهم فـي التفكيـر            
والتخطيط للبرامج المستقبلية، فإن الحوزة ستصبح من الناحية العلمية         

  .فضل بكثير مما هي عليه اآلنوالفكرية وتربية النفوس، أ

فإذا لم نتوقع المستقبل من اآلن، فليس من المعلوم أن تبقى هـذه    
الحوزة بنفس هذه االمكانيات واالمتيازات؛ ألن الكثيـر مـن علمائهـا      

 وبالتـالي   }�������������������ْ�	�א�����������{وفقهائها وفالسفتها سيرحلون عنهـا      
م وتنجـز أفـضل مـن       ينبغي تربية شخصيات أخـرى تـشغل مكـانه        

فإذا ما حصل هذا التخطيط على أكمل وجه، فسننعم حتمـاً          . أعمالهم
أما إذا لم نقم بهذا التخطيط من اليوم في حوزة قم،           بمستقبل أفضل،   

وظلت راضية بوضعها الحالي؛ وقانعة بأسلوب إدارتهـا فـي الوقـت            
ر نحو   أو سنجدها تسي   الحاضر؛ فإننا غداً إما سنفقد هذه الحوزة تماماً       

  .األفول واالنحطاط
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١٦١٦١٦١٦

  :مستقبل الحوزات

نحن اليوم نفكر من اآلن بالمستقبل الذي نجد فيه بالدنا خالية من        
النفط، وكيف نتمكن من توفير الطاقة غير النفطية؛ بـل مـن المتوقـع           
نفاذ المصادر النفطية في العالم؛ لذا نرى جميع دول العالم تفكر فـي             

  . توفير الطاقة لمثل ذلك اليوم
اليوم، فإنما بسبب تفكيرنا بتوفير وما تشاهدونه من معاناة تواجهنا   

متطلبات حياتنا في المستقبل؛ ألننا إذا لم نفكر من اآلن بذلك اليـوم             
الذي تنفذ فيه ثروتنا النفطية؛ فستظهر نتائج سوء عملنا في المستقبل،           

لذا يجب التفكير في هذا الموضوع      . وسنبقى مسؤولين عن هذا العمل    
في الحوزة العلمية، وعلى جميع المسؤولين في الحـوزة، وعلمائهـا           
وعلى جميع مراجعنا العظام أيضاً االهتمام بما ستؤول عليه حوزاتنـا           
العلمية في قم أو اصفهان أو مشهد أو المدن األخرى فـي الـسنوات              

  العشرين أو الثالثين القادمة، وماذا سيحصل بعد ثالثين سنة؟ 
المحتمل أن يختلف كثيراً عن عالمنا اليوم، في        أي نجد عالماً من     

فقبـل  . مجاالت التأثير، وتسخير القلوب، وتسخير البالد واسـتعمارها    
عشرين سنة لم نكن نسمع بمثل هذا التقدم في المعلومات، بالـشكل            

 وشـرحه بهـذا التفـصيل الجيـد؛ ممـا            العزيز الذي تحدث عنه األخ   
  !يتطلب منا مواكبة هذه التغيرات
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ـ     فلو    ًألفكرنا في الماضي بما ستؤول إليه األمور اليوم، لما بقي خَ
أو فراغ هذه األيام؛ فنحن اليوم نجد ـ كما ذكر األخ العزيـز ـ هـذا     

 فـي   التقدم في المعلومات في كل بيت، وكل مدرسة، وكـل مكـان           
لـف الحـوزة العلميـة عـن مواكبـة          البالد حتى في القرى؛ فهل تتخ     

  التقدم؟  هذا

سوا على ذلك مـا سيحـصل بعـد ثالثـين سـنة،             يتقوحاولوا أن   
أي أن سـرعة التطـور العلمـي فـي الـسنوات            . وبالطبع بسرعة أكبر  

العشرين الماضية، تكون حتماً أقل بكثير من سرعة التطور العلمي في           
  .السنوات العشرين أو الثالثين القادمة

إذ من الممكن في ذلك اليـوم، أن يـتمكن أصـحاب األفكـار           
لفكرية المختلفة، والفرق الضالة، وأصحاب األهـداف       والمدارس ا 

الفاسدة، من السيطرة بسهولة علـى أفكـار أبنـائكم فـي صـفوف              
الدرس في الجامعـات والمـدارس، وفـي داخـل بيـوتكم، ولـن             

  .تتمكنوا حينها من مواجهة سيطرتهم
ـ لذا يجب على الحوزة العلمية أن تفكر فـي مثلـه        ذا اليـوم؛  ه

ن الناس وتدينهم، وكذلك تقـع المـسؤولية        ألنها المسؤولة عن دي   
على عاتق رجال الـدين الـذين يتربـون ويتعلمـون فـي الحـوزة              

  .العلمية
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   موا هذه المسؤولية، وتزنوها بالـشكل الـذي        إذاً، عليكم أن تقي
  .يمكننا من إدراك ثقل المسؤولية التي تقع على عاتقنا

  .فهذا ما يتعلق بمسألة التخطيط للمستقبل
  :تغييرالتحول وال

المسألة األخرى هي ضرورة إدارة عملية التحول والتغييـر؛ ألنـي           
أيها األخوة واألخوات قد أكدت سـابقاً عـدة مـرات علـى حتميـة               

فلـو  . حدوث التحول والتغيير ألنه يمثل طبيعة وسنّة الخلـق اإللهـي          
افترضنا وجود كائن أو موجود ال يتعرض لعملية التحـول والتغييـر،            

أما أي . إما سيموت أو سينزوي عن العالم   :  حالتين فإنه لن يخرج عن   
 ال يجد مجاالً للحياة في ظل تغيير وتحـول الظـروف واألوضـاع              أن

عمليات التحول والتغيير المتكررة فيموت حينهـا؛       تسحقه  المختلفة، ف 
أو إذا تمكن من البقاء حياً، فإنه سينزوي حتماً، ويعيش حياة إنـسان             

 الصحف مؤخراً، التي تتحدث عـن قـصة     الغابات الذي قرأنا عنه في    
إنسان ذهب قبل أربعين سنة للعيش فـي غابـات مدينـة مازنـدران،              
فانزوى عن محيطه الخارجي؛ ألنه لم يحتفظ سوى بارتباط ضـعيف           

  .جداً عن هذا المحيط
إذاً، يمكن الهروب واالبتعاد عن التحول والتغيير، لكنه لن يـؤدي     

بالنسبة للحوزة العلمية فإنها سـتنزوي      إال الى االنزواء؛ وهكذا الحال      
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حتماً إذا ما اختارت االبتعاد عن التحول والتغيير، هذا إذا بقيت حيـة             
ولم تمت؛ وبالطبع فإن الدين سيمنع موتها، لكنها ستنزوي تـدريجياً           

  .يوماً بعد آخر

إذاً، التحول أمر حتمي، لكنـه ذو طـرفين؛ تحـول فـي االتجـاه               
 لذا يجب علينا إدارة عمليـة التحـول         الصحيح، وآخر تحول خاطئ؛   

هذه لوضعها باالتجاه الصحيح؛ وهذا األمر يعتبر أهم الوظائف الملقاة          
فينبغي علـى مـدراء الحـوزة وفـضالئها         . على عاتق الحوزة العلمية   

ومفكريها ومحققيها بذل قصارى جهودهم، ألداء هذه الوظيفة وعـدم          
ـ      . الهروب من عملية التحول    رورة التغييـر فـي     وقد ذكـر األخـوة ض

أساليب التعليم والتحقيق، ومناهج التـدريس؛ لكـن ال تقولـوا أنكـم             
كتبتم حول هذا التغيير منذ عشر أو خمسة عشر سنة مضت؛ ألن هذا             
البرنامج كُتب قبل عشر سنوات، أما اليوم فنحتاج الـى تكميـل هـذا              

فالتحول؛ يعني التعامـل المتناسـب مـع العـصر والزمـان،            . البرنامج
لتقدم وعدم التخلف عن األحداث والتطورات الحاصلة في العالم؛         وا

وبالطبع فإن الحوزة العلمية في فترة معينة، قد تخلفت قليالً عن هـذه   
التطورات، وهو أمر طبيعي، ال يتحمل أحد مـسؤولية هـذا التقـصير؛           
نظراً لقيام الثورة اإلسالمية وسرعة التحوالت واألحداث التي حصلت         
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ـ        نتيجة لهذا    ف وراءه  الطوفان العظيم الذي اجتاح المجتمع، ممـا خلَّ
  .الكثير من المؤسسات العلمية

فنحن ال نـزال نـرى مفكرينـا وجامعاتنـا، وحوزاتنـا العلميـة              
تتخلف عن مواكبة تطور األحداث والتحوالت العظيمـة الحاصـلة        
في جميع األبعاد االجتماعية والمجاالت المختلفـة فـي مجتمعنـا،          

  . تأثيرات عميقة فيهوما تركه من
فنحن ال نزال نتخلف عن مواكبة هذا التحول العظيم، والحوزة          
العلمية ال تزال تتخلف قلـيالً عـن هـذا التحـول؛ لكـن يمكنهـا                

  .تعويض ما فاتها من خالل المثابرة والجدية والسرعة الالزمة
والعمل علـى إدارتـه بالـشكل       فيجب علينا القبول بهذا التحول،      

  .رورة الحذر في التعامل معهالصحيح، مع ض
  :الشهادات العلمية

لقد طرح هنا موضوع الشهادة العلمية، وقد كنت منذ البداية مـن            
المؤيدين لوجود شهادة علمية مستقلة باسم الحوزة العلمية، ومازلت         

  .أؤكد على هذا الموضوع
ـ            ى فالحوزة العلمية يجب أن تمنح طالبها شهادة علمية تـستند ال

 وزارة العلـوم؛ ألن اعتبـار الحـوزة         ة وليس الى اعتبـار    اعتبار الحوز 
  .أعمق وأهم وأكثر ثباتاً من اعتبار أي وزارة أخرى
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 الذي يطلق على هذه الشهادة العلمية؛ ألن بعـض          وال يهم االسم  
طالق اسم شهادة الدكتوراه،    خوة كان يعترض لماذا ترتبكون من إ      األ

ـ تير عليها، وأطلقتم عليهـا اسـم     جسأو الما  سطح الثالـث والـسطح    ال
الرابع؛ فأنا ال يهمني البحث في هذا الموضوع؛ ألنه يعـود إلـيكم أن              
تبحثوا فيه، وتقرروا ما هو األصلح في هذا المجال؛ لكني أؤيد أصل            

  .وجود الشهادة العلمية في الحوزة
إن النفور من وجود الشهادة العلمية، يمثل آفة هـذه الـشهادة، إذ      

على الب في الحوزة العلمية ألجل الحصول       من العيب أن يدرس الط    
الشهادة منها؛ وهذا ما يمثل الخط الوسط فـي عمليـة التحـول، ومـا          

فال عيـب فـي مـنح    . يمثل إدارة التحول في موضوع الشهادة العلمية   
الشهادة العلمية في الحوزة، لكن علينا االبتعـاد عـن الحـرص علـى             

 دائمـاً أعتبـر     د كنـتُ  وجود الشهادة العلمية أو معارضة وجودها، فق      
هـذا  .  الجديـدة فـي الحـوزة      التغيـرات الموضوع مـن عيـوب       هذا

  .للتحول نموذج

  :تطوير المناهج الدراسية

المسألة األخـرى التـي طرحهـا األخـوة، هـي مـسألة المنـاهج               
الدراسية، وأنا أؤيد هذا الموضوع، حتى أني بحثت هذا الموضع مـع            

 وال أتـذكر متـى      ـ قدسةـالمبعض الفضالء أثناء زيارتي لمدينة قم       
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كانت تلك الزيارة، أحد األخوة يقول أنها حدثت قبل عشر سـنوات،         
ـ وعندما طرحنـا     لكني ظننت أنها حدثت قبل ثالث أو أربع سنوات        

موضوع تغيير المناهج الدراسية في الحوزة، واجهتنا أيـضاً معارضـة           
لبعض ـ وبالطبع كنت أعلم بوجود معارضة ا       وعـالبعض لهذا الموض  

ـ لكني اقول بضرورة تغيير المناهج الدراسية، وال شك          ضيةـلهذه الق 
  . في حتمية تغييرها

وقد دونت هنا االستدالل الذي ذكره أحد األخوة، وهو اسـتدالل           
قوي جداً؛ فقد ذكر أنـه إذا كـان المفـروض عـدم تغييـر المنـاهج                 

اجـة  فقـط، وال توجـد ح     ) المعالم(الدراسية، فالبد لنا دراسة كتاب      
 ، أو )الرسائل(، أو تأليف الكتب األخرى مثل       )القوانين( لتأليف كتاب 

  ). الكفاية(، أو )الفصول(

وهذا األمر صحيح، وكذلك الحـال اآلن؛ إذ يجـب علينـا تغييـر              
ـ          ته المناهج الدراسية، والعمل على جعل الطالـب ال يهـتم فـي دراس

ـ   . وتفـسيرها فهم الموضوع وليس بفهم العبـارة       سوى   ن، أو  فمـا الف
أو الخير الكامن في موضوع غلق العبارات أو تعمد إغالقهـا           الفائدة،  

  وتعقيدها، حتى يصرف الطالب معظم وقته على فهمها أو تفسيرها؟ 
كال المفروض أن نكتب العبارات ببيان واضح حتى يسهل علـى           
الطالب فهمها واسـتيعاب المواضـيع وإدراكهـا بـسهولة، وال يجـد             
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ضيح هذه العبارات، ويقتصر همه على توضـيح    األستاذ صعوبة في تو   
  .المواضيع فقط

فما هو اإلشكال في تغييـر كتـاب الكفايـة، وكتابتهـا بأسـلوب              
 كتاب المكاسب الـذي يتـضمن أسـلوب         جديد؟ كما ينبغي تسهيل   

الشيخ األنصاري في بيـان الموضـوع، معتمـداً علـى تكـرار بحـث               
المواضيع بأسلوب اجتهادي؛ ألنه كان يمثل درس البحـث الخـارج           

  .للشيخ األنصاري

ال ينبغي االستهانة بكتـاب المكاسـب، لكـن مـن مثـل الـشيخ               
  األنصاري كتب في هذا الموضوع؟ 

ومـا دام   . علماء والفقهاء كتباً حول المكاسب    لقد ألف كثير من ال    
قد تم تدوين هذا البحث الخارج وطرحه بشكل كتـاب، فإنـه مفيـد            
جداً ولكن للطالب الذين شاركوا في درس الشيخ األنصاري، حيـث     

ع، ويطرح االحتماالت المختلفة حوله، لكنه      وكان يدور حول الموض   
 الى تعلم الفقه االستداللي     ال يعتبر كتاباً مناسباً للطالب الذين يسعون      

  . من خالل النص

لذا أؤكد على ضرورة تسهيل كتاب المكاسب وطرحه بأسـلوب          
جديد، بحيث يتضمن عرض آراء الشيخ األنصاري في كل مسألة من           
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مسائل المكاسب، بدقة ووضوح، مقيدين بـشدة بمـا ذكـره الـشيخ             
مثل هـذا   األنصاري حول هذه المسألة في كتابه؛ وبالتالي يمكن أن ي         

هذا رأيي فـي المـسألة، ومـن الممكـن أن           . كتاباً جديداً للمكاسب  
يعارض المسؤولين في الحوزة ومدرائها وبعض الفضالء، هذا الرأي؛         

  .فيه هذا التغييرلكني أؤكد لكم أنه سيأتي اليوم الذي يحدث 

  .وهذا يمثل الطرف األول من القضية

طالب بـضرورة إيجـاد     ننا عندما ن  أما الطرف اآلخر من القضية، فإ     
التحول والتغيير في اإلدارة، فهذا ال يعني التقليل من الدرجة العلميـة            
للمواضيع، وال يعني تنزيل المستوى العلمي للمواضيع التي يطرحهـا          
الشيخ األنصاري، وال يعني تـضعيف المـستوى العلمـي للمواضـيع            

عرفـة  المطروحة في كتاب القوانين؛ حتى ال يشعر الطالب بخأل في م          
المبادئ والعناصر المهمة التي نعتمد عليها اليوم فـي دراسـتنا للفقـه           
واألصول؛ بل يجب بيان المواضيع وكتابتها بعبارات صحيحة ولـسان       
عربي بليغ؛ ألني أشعر بوجود هذا النقص عندنا عندما أطـالع بعـض             

  .الكتب والتحقيقات الحوزوية

ع العلميـة  فالكتاب العلمي الجيـد والـذي يطـرح علـى المجـام       
اإلسالمية باعتباره كتاباً متميزاً، يجب أن يكتب بلغـة عربيـة جيـدة،             
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ويكون خالياً من اإلشكاالت اللفظية واللغوية؛ ألن اللغة العربية تمثل          
  .كن أن يستفيد الجميع منهاملغتنا العلمية، التي ي

إذاً، ال يمكن اجتناب التحول والتغيير، وقد ذكرنا مـوردين لهـذا            
 تحـدث األخـوة      مع وجود الكثير من الموارد األخرى، التي       التحول؛

د مرة أخرى على    ى جميعها بتأييدنا؛ لكننا نؤك    عن بعضها، والتي تحظ   
  . وهذه نقطة أخرىضرورة هذا التحول؛

  :النظام اإلداري في الحوزة

واآلن نتطرق الى بعض اآلراء حول النظام اإلداري فـي الحـوزة،            
تـدوين النظـام العـام،      : قتراحات مثل وقد اقترح األصدقاء بعض اال    

والقانون العام، والخطة المستقبلية إلدارة الحوزة، وجميعها مقترحات        
جيدة وصحيحة؛ لكن ال يمكن تحقيق أي واحدة منها بـدون وجـود             
إدارة جيدة وكفوءة؛ ألن اإلدارة الجيدة تمثل مفتاح جميع الخطـوات   

  .توقع منها نتائج إيجابيةاإليجابية المنظمة التي يمكن لإلنسان أن ي

إذاً، يجب علينا إكمال النظام اإلداري في الحوزة، ولحسن الحظ          
قد تم في السنوات األخيرة الموافقة علـى تأسـيس الهيئـة اإلداريـة              
. العليا، واإلدارات المنبثقة عنها، والحظتم فوائد هذا العمـل وبركاتـه     

جنـة علميـة    وقد علمت اليوم من كالم األخوة بوجود أثنـى عـشر ل           
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متخصصة في الحوزة، وهو أمر جيد جداً، ولـم أكـن علـى إطـالع               
لجنة االقتصاد العلمية، لجنـة علـم الـنفس         : بجميع هذه اللجان، مثل   

  . العلمية، لجنة علم الرجال العلمية، لجنة التاريخ العلمية
ويعود الفضل في ذلك الى وجود اإلدارة الجيـدة، إذ بـدونها ال              

مور؛ لكن ال ينبغي االكتفاء بما تحقق حتى اآلن         يمكن تحقيق هذه األ   
في مجال النظام اإلداري والمؤسساتي في الحوزة، لوجود الكثير مـن     

  . النواقص التي ينبغي رفعها
فأوالً بالنسبة للهيئة اإلداريـة العليـا ـ وال أعلـم هـل أعـضاؤها       

ـ يجب أن تولي اهتماماً شديداً بمـسألة رسـم            أم ال؟   هنا موجودون
سياسة العامة في الحوزة؛ لكونها أهم الوظائف التي ينبغي إنجازهـا           ال

  .في المراحل األولى والمراحل األساسية
إن وضع السياسة العامة للحوزة يتضمن أبعـاداً مختلفـة، فـنحن            

عين ما هو هـذا العلـم؟       بد أن ن  عندما نوصي بإنتاج العلم وتطويره، ال     
ني بتطوير علم األصول مـثالً؟      وماذا نعني بتطوير علم الفقه؟ وماذا نع      

؟ ومـا هـو االتجـاه الـذي ينبغـي أن يـسير فيـه           بالتطوروماذا نعني   
  التطور؟ هذا

حتاج الى اإلجابة عليها من خالل الـسياسات التـي          فهذه أسئلة ت  
  . ترسمها الهيئة اإلدارية العليا في الحوزة العلمية



 ................................................الحوزة العلمية والمسؤوليات الكبرى

 

 

 

 

 

٢٧

  :الخطة المستقبلية للحوزة

اضحة لعمل الحـوزة وإدارتهـا،      كما يجب وضع خطة مستقبلية و     
هو الحال في الخطة المستقبلية التـي تـضعها الحكومـة لتنظـيم             كما  

  . المسائل المهمة في البالد على مدى عشرين سنة
لذا ينبغي على الهيئة اإلدارية العليا في الحوزة العمل كذلك على           
رسم خطة مستقبلية لتنظيم عمل الحوزة وإدارتها على مدى عـشر أو            

  .ن سنة قادمةعشري

لكن متى تتمكن الهيئة اإلدارية العليا من إنجاز هذا العمل؟ عندما     
يضع أعضاء الهيئة الوقت الكافي للبحث فيه وإنجازه، وأن ال يعتبروا           
عضويتهم في الهيئة شـأناً ثانويـاً الـى جانـب شـؤونهم ووظـائفهم               

 فأنتم إذ تالحظون كيف تعمل إدارة الجامعة، وكيف يعمـل         . األصلية
جهازها المسؤول عن وضع سياستها العامة؟ فإن الحوزة العلمية بهذا          
الحجم العظيم ـ سواء حوزة قم، أو مشهد أو أصفهان ـ ال يمكن أن   
تدار بشكل ثانوي أو هامشي؛ بل ينبغي وضع الوقت الكافي إلنجـاز            

  .هذا أوالً. مثل هذا العمل المهم
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٢٨٢٨٢٨٢٨

  :الخبرات والكفاءات

 وجود مجموعـة مـن الخبـراء والكفـاءات          أما ثانياً، فنحتاج الى   
نجـد مثـل الكفـاءات فـي الحـوزة ـ كمـا        الحظ الممتازة، ولحسن 

ـ نماذجها في األخوة الذين تحدثوا هذه الليلـة، وكثيـر مـن          الحظنا
األخوة الذين لم يتحدثوا، إضافة الـى وجـود الكثيـر مـن الفـضالء           

مكـن أن  األفكار الجيدة ـ بحيـث ي  الشباب من أصحاب الكفاءات و
حققوا للحوزة االكتفـاء الـذاتي فـي مجـال الخبـرات والكفـاءات              ي

الالزمة، حتى إني أعتقد أن الحوزة ال تحتاج في المسائل الحوزويـة            
الى أفراد مـن خارجهـا، ويمكنهـا االسـتفادة مـن هـؤالء الطـالب               

  . والفضالء
عي متواصل، خاصة مـن     بالطبع، يحتاج هذا الى عمل جدي وس      و
  . أحد وظائفها المهمةباعتبارهدارية العليا، لهيئة اإلقبل ا

  :تنظيم إدارة الحوزة

وفي مجال النظام اإلداري والمؤسساتي في الحوزة، تعتبر مـسألة          
تنظيم إدارة الحوزة كمؤسسة متكاملة، من المسائل المهمة التي ينبغي    

  .االهتمام ببحثها الى جانب مسألة الهيئة اإلدارية العليا
 لجنة عامة للتخطيط ووضع البرامج المـستقبلية        إذ البد من وجود   

 في هذه البرامج، كما     اختالففي الحوزة حتى ال يحصل تعارض أو        
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أشار إليه األخوة في بعض كالمهم، أو ما أشارت إليه األخوات مـن             
وجود بعض اإلشكاالت في البرامج المتعلقـة بهـن فـي المجـاالت             

  . المختلفة

ت، هو وجـود هيئـة للتخطـيط    لكن من يمكنه رفع هذه اإلشكاال  
كفوءة وعلى اطالع تام بالتطورات الحديثة في مجال التخطيط ووضع     

  . المناسبةالبرامج اإلدارية

إن مسألة التخطيط ووضع البرامج المناسبة، تعتبـر اليـوم مـسألة            
علمية كبقية المسائل العلمية األخرى، فهي ال تعتمـد علـى اإلبـداع             

لـذا ينبغـي    .  تأثيرها في هـذا المجـال      الذاتي والذوق الفردي، رغم   
االستفادة من األفراد والمتخصصين، وحضورهم فـي لجنـة الخبـراء           

  .والكفاءات للمشاركة في التخطيط ووضع البرامج المستقبلية

  :اإلحصاء الشامل في الحوزة

من الوظائف المهمة في مجال النظام المؤسـساتي فـي الحـوزة،            
ألة االحصاء التي أشار إليهـا بعـض        التي ينبغي االهتمام بها، هي مس     

إذ تفتقر حوزاتنـا العلميـة اليـوم الـى نظـام            . األصدقاء في كالمهم  
احصائي شامل، يقدم المعلومات والبيانات الالزمة عن عدد الطـالب          
ورجال الدين في البالد، ومـستواهم الدراسـي، ودرجـتهم الدينيـة،            
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٣٠٣٠٣٠٣٠

ماعي؛ فهي معلومات   وقابلياتهم التبليغية، وتأثيرهم في محيطهم االجت     
فاإلحصاء يعتبـر اليـوم     . وبيانات نفتقر إليها، وال يوجد من يقدمها لنا       

المهمة، التي ينبغي حتماً االهتمام بها والبدء بها بسرعة، إذ        من العلوم   
قد يستغرق إنجازها الـى سـنوات عديـدة، لكنهـا سـتعطي ثمارهـا          

  . وبركاتها الوفيرة

لومات عن طالب الحـوزة،  وينبغي أن يتضمن هذا االحصاء مع 
ومستواهم الدراسي، ومقدار إدراكهم للمواضـيع التـي درسـوها،          
ومستوى تطورهم العلمي؛ حتى نتمكن من معرفـة عـدد العـاملين     

  .تحت إشراف الحوزة، وما هي الوظائف التي نحتاج الى إنجازها
إذاً، هذه المسألة تعتبر أحـد النـواقص الموجـودة فـي نظـام              

 سنحتاج بعد عملية اإلحـصاء الـى وجـود نظـام            الحوزة، وبالطبع 
شامل للتقييم، هذه أحد األمور التي رغبت في طرحها عليكم فيمـا        

  .يتعلق بمسألة النظام المؤسساتي في الحوزة
  :الحرية الفكرية

ومن المواضيع المهمة التي أجد من الالزم طرحها عليكم أيهـا           
هـا بعـض    األخوة، هي مسألة الحريـة الفكريـة التـي تحـدث عن           

 للحريـات   مهم، فلمـاذا ال يـتم تأسـيس مركـزٍ         األصدقاء في كال  
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الفكرية في قم؟ وما اإلشكال في ذلك؟ فحوزاتنـا العلميـة كانـت            
دائماً مركزاً ومهـداً للحريـة الفكريـة العلميـة، ومازالـت كـذلك              

  . اآلن حتى
فنحن نفتخر بحوزاتنا العلمية وقلمـا نجـد نظيـراً لـذلك فـي              

وزة، أن يعترض الطالب ويشكل      األخرى غير الح   المراكز الدراسية 
ستاذه في الدرس، ويناقشه في الموضـوع دون أن يمـتعض           على أ 

  .األستاذ أو يظن بوجود سوء غرض أو عداء عند الطالب
ستاذ بحرية كاملـة، دون مراعـاة       فالطالب يتكلم ويشكل على األ    

ـ      لألستاذ، كما أن األ   في إشكاله    در، وال  ستاذ يتقبل هذا األمر بسعة ص
فهذا أمر مهم، وهو نابع فـي األصـل عـن حوزاتنـا             . يتأذى من ذلك  

العلمية، ألنها تضم الكثير من العلماء والفضالء الذين يختلفـون فـي            
آرائهم ونظرياتهم الفقهية واألصولية، ويتبعـون منـاهج مختلفـة فـي            
دراستهم؛ كما تضم الفالسفة، والعرفـاء، والفقهـاء، الـذين يعيـشون          

  .مع بعضهم البعضويعملون 
ننا نجد   والدراسة في حوزاتنا العلمية، فإ     فهذا كان أسلوب العمل   

أحد العلماء يتبنى رأيـاً علميـاً، ال يقبلـه العـالم اآلخـر، ويمكـنكم                
مشاهدة نماذج كثيرة على هذا األمـر عنـد مراجعـة الـسيرة الذاتيـة               

  .والعلمية للعلماء والفقهاء العظام
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الحدائق معاصراً للمرحـوم الوحيـد      فمثالً كان المرحوم صاحب     
  . معاً أحياناًانالبهبهاني؛ وكان كالهما يسكن مدينة كربالء، ويتباحث

 في إحدى الليـالي فـي الحـرم الطـاهر لـسيد             ا بدءا وينقل أنهم 
 ا، ببحث ومناقشة إحدى المسائل الفقهية، واستمر بحثهم     ×الشهداء  

 ذلك الوقت ناً فيحتى أذان الصبح ـ وكان الوحيد البهبهاني أصغر س 
 يتباحثان معاً، ويتناقشان ا كان كهالً ـ فكان من صاحب الحدائق الذي
ن أحياناً في اآلراء حول بعض  ا أيضاً يختلف  امعاً، ويدرسان معاً، لكنهم   

ـ الذي   المسائل، حتى إني سمعت أن بعض طالب الوحيد البهبهاني        
لريـاض  ـ مثـل صـاحب ا    كان يتميز بتعصبه الشديد ضد اإلخباريين     

  . وغيره، كانوا يحضرون في درس المرحوم صاحب الحدائق
إذاً، يجب علينا إشاعة روح التحمل وقبـول اآلراء فـي الحـوزة             
العلمية، فال ضير في تعدد المشارب العلمية، بأن يكون ألحد العلماء           
مشرباً فلسفياً، وآلخر مشرباً عرفانياً، وآلخر مشرباً فقهياً، حتى لو لـم            

  . ا رأي اآلخريقبل أحدهم

وقد ذكرت قبل بضعة أشـهر فـي مـشهد، أن المرحـوم الـشيخ               
 كان يتميز بمخالفته لفلسفة الحكمـة المتعاليـة         ’مجتبى القزويني   

مشرب المال صدرا ـ حتى أنه كان شديداً جداً في مخالفتـه ـ لكـن     
 كان في آرائه ونظرياته يمثـل خالصـة وزبـدة لمدرسـة             +اإلمام  
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 في نظرياته الفلـسفية؛ بـل حتـى فـي آرائـه             صدرا، ليس فقط   المال
  . العرفانية أيضاً

مـن  ورغم ذلك، كان المرحوم مجتبـى القزوينـي طيلـة حياتـه             
نه قدم مـن مـشهد       والمروجين ألفكاره، حتى أ    +المؤيدين لإلمام   

وهكذا األمر بالنسبة للمرحوم الميرزا     .  ولقائه +الى قم لرؤية اإلمام     
مشهد أحد المؤيدين لتلـك المدرسـة،       جواد الطهراني الذي كان في      

لكنه مع ذلك اشترك في الجبهـة والحـرب، وكـان يخـالف تفـسير               
 لسورة الحمد عندما تم عرضها على التلفاز، وقد أخبرنـي           + اإلمام

بهذا الرأي؛ وهكـذا بالنـسبة للمرحـوم مرواريـد، كـانوا يخـالفون              
 في الـرأي والمـشرب، ولكـنهم يؤيدونـه فـي التعامـل              + اإلمام

ــضهم بــبعض، ويتحمــل      ا ــسياسي واالجتمــاعي، ويــأنس بع ل
  .اآلخر أحدهم

  .لذا يجب أن يكون التعامل في قم بهذا الشكل أيضاً

فمثالً، لو طرح أحد الطالب نظرية فقهية شاذة، فمن المفروض         
التعامل منطقياً مع هذا الموضوع بتشكيل اجتماع يـضم خمـسة أو         

ـ         شتها، والـرد عليهـا     عشرة من الفضالء لبحث هذه النظريـة ومناق
  .بالدليل القوي
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٣٤٣٤٣٤٣٤

وكذلك األمر بالنسبة للنظريات الفلسفية، والنظريات العرفانيـة        
وال ينبغي اللجوء في الحوزة الى التكفيـر، واالتهـام،          . أو الكالمية 

  . والقدح وغيرها من التصرفات التي تسيء الى العلماء الكبار
 بعـض   لى اآلخـر لـو خـالفني فـي        إإذ ال يجوز لي أن أسيء       

وال يمكـن االبتعـاد عـن هـذه         .  والقدح بـه   باتهامهكالمه، وأبدأ   
األساليب إال بإشاعة روح التحمل بين الطالب، وتشكيل جلـسات          
البحث والمناظرة، وتشجيع نهضة الحرية الفكرية التي تحدثنا عنها         
سابقاً؛ بحيث يصبح هذا األمر عرفـاً فـي الحـوزة العلميـة، ويـتم             

  .الت والمقاالت المختلفةالتبليغ له في المجا
فال إشكال في أن يطرح أحد األفراد رأياً أو نظرية فقهيـة؛ فيـرد              
عليه شخص آخر برسالة أو مقالة؛ أو يتبـاحثون علميـاً حـول هـذا               

  .الموضوع؛ فالبحث العلمي أمر جيد ومطلوب

  :الهيئات العلمية في الحوزة

ساتذة التي  المسألة األخرى هي، المكانة االجتماعية للفضالء واأل      
وقد طرح بعض . تعتبر أحد المشاكل التي تواجهنا في الحوزة العلمية       

األصدقاء اقتراحاً يتضمن تشكيل هيئة علميـة فـي قـم؛ أي تـشكيل           
مجموعة من الهيئـات العلميـة فـي االختـصاصات المختلفـة وبمـا              
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يتناسب مع المستويات العلمية؛ بحيـث ينـضم الـشخص الـى هـذه        
 بلوغـه مرحلـة علميـة معينـة واجتيـازه بنجـاح             العلمية بعـد   الهيئة

  . الخاص االمتحان

 تجمـع وقد طرحت قبل عدة سنوات على األخوة األعـضاء فـي            
قتراح، بأن يوسـعوا مجـال قبـول        المدرسين، اقتراحاً مشابهاً لهذا اال    

عضاء، لكن حسب الظاهر لم يكن ممكناً من الناحية العلمية تنفيذه           األ
  .نه يطرح اآلن بهذا الشكلبالشكل الذي طرحناه؛ لك

وعلى كل حال، يوجد في الحوزة عمل كثير يجب القيام به، وما            
كان ينبغي إنجازه أو لم يتم إنجازه حتى اآلن، أو ما لم يكن مناسـباً               
إنجازه في الماضي، فينبغي إنجاز هذه األعمال والقيام بهـا مـن اآلن             

تـى اآلن بمئـات     ظرنا عمل كثير أكثر مما أنجزنـاه ح       تفصاعداً، إذ ين  
المرات، لكن مع ذلك يمكن تحقيـق هـذا العمـل وإنجـازه بـشرط               

ـ      حضوركم الجدي  دكم، كـل    وسعيكم المتواصل، وبذل قصارى جه
فيد الهيئة اإلدارية مـن     تشاء اهللا ستس   حسب اختصاصه وكفاءته، وإن   

  .طاقاتكم وكفاءاتكم
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٣٦٣٦٣٦٣٦

  :اقتراحات لتطوير الحوزة العلمية

لتـي طرحـت هنـا، لكـن جميـع          لقد دونت بعض االقتراحات ا    
نـي أعتقـد أن مـن       وإ. ت األخرى قد تـم تـسجيلها أيـضاً        االقتراحا

من الالزم تدوين هـذه االقتراحـات، وهـذا الكـالم،     المناسب ولعله   
وقد يرى البعض ضرورة بثها في التلفـاز،        . ونشرها في كتاب مستقل   

لـست   كان ممكناً من الناحية العلمية؛ ألنـي         اذإوهو أمر جيد أيضاً،     
لكـن علـى     واألمور المرتبطـة بـذلك؛       باإلمكاناتعلى اطالع كامل    

ـ سـواء الموجـودين فـي المكتـب هنـا، أو             األقل، يقوم األصدقاء  
الموجودين في قم المرتبطين بالمكتـب ـ باسـتخراج هـذا الكـالم      
واالقتراحات والعمل على تصحيحها وتهـذيبها ثـم نـشرها، وحتمـاً           

  .ستعطي ثمرات وفوائد كثيرة

  :عقد اجتماع لمدراء المدارس

والمقترحات التي أعجبتني، هو عقد اجتماع لمدراء المدارس في         
كافة أنحاء البالد ـ مدارس الحـوزات العلميـة ـ للتـشاور وتبـادل       

  .وهذا اقتراح ممتاز. الخبرات والتجارب فيما بينهم

كما أعتقد أن من األمور الممتازة التي طرحت في هذا اللقاء، هو            
لتوقعات من الحكومـة اإلسـالمية والنظـام اإلسـالمي، فقـد            حجم ا 
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٣٧

 مختلفة؛ وبالطبع لم يكن بعضها عمليـاً فـي الوقـت            بأشكالطرحت  
ات وظروف خاصة   يمكانر؛ ألن بعض المقترحات تحتاج الى إ      الحاض

ال يمكن للحوزة أن تحققها ما لم تتحول الى مؤسسة متكاملـة وذات             
طرة على جميع األمـور ومحـل       إدارة مركزية منسجمة ومتفكرة ومسي    

شـاء اهللا، يمكـن      ثقة واعتماد الجميع؛ وبعد أن يتحقق هذا األمـر إن         
  .حينها التعامل معها بهذا القدر

افترضوا أن الـبعض أراد االسـتفادة مـن فـضالء الحـوزة ومـن           
  أفكارهم؛ لكن مع من يحصل هذا، وأين، وكيف؟ 

شـاء   في الحوزة إن  إذاً، يتطلب هذا األمر عمالً واسعاً، وسيتحقق        
اهللا، ويعطي النتائج المطلوبة؛ وحينها ينبغي علـى النظـام اإلسـالمي            
االستفادة من كفاءات الحوزة والتعامل معها؛ لكن بعض األمور التـي           

  .ذكرت هي أمور عملية ويمكن تحقيقها في الوقت الحاضر

  :مؤسسة تعليمية للتبليغ

 أيضاً، هي مـسألة     االقتراحات التي طرحها السادة وأعجبتني    أحد  
 وحـسب مـا أتـذكر فقـد     يس مؤسسة تعليمية للتبليـغ الـدولي؛      تأس

طرحت هذا الموضوع قبل حوالي أربعة عشر أو خمسة عـشر سـنة؛             
وفي ذلك الوقت تعرض أحد فضالء الحوزة لمرض اضـطره للـسفر            



 الحوزة العلمية والمسؤوليات الكبرى..................................................

 

 

 

 

 

٣٨٣٨٣٨٣٨

الى إحدى الدول األوروبية لغرض العالج ـ ومازال وهللا الحمد علـى   
قى هناك ببعض الـشباب والجـامعيين واإليـرانيين،    قيد الحياة ـ فالت 

  .وأخذوا يدعونه الى مجالسهم للتحدث ووعظهم

وبعد أن عاد هذا السيد الفاضل المحترم الى البالد بعـد شـهر أو              
أكثر، طلب لقائي، وتحدث عـن معاناتـه هنـاك، ولمـاذا ال تـوفروا               

  لماذا ال تلبوا مطالبهم؟ احتياجاتهم؟

ض األعمال في هذا المجال؛ ونعجز لوحـدنا         لقد قمنا ببع   فأجبته
تقديم األكثر؛ لكن يمكنكم أن تذهبوا الى قـم وتـسعوا الـى إنـشاء               
مدرسة إلعداد المبلغين للتبليغ خارج البالد، فخططوا لهذا المـشروع          
وضعوا البرامج المناسبة له، وعلي نفقة عياله؛ أي قلت له أني أتحمل            

وع؛ ألني ال أستطيع أن أسافر الى قـم         كافة المبالغ الالزمة لهذا المشر    
مدرسة هناك فذهب السيد الى قم وسعى في هذا المـشروع      وأؤسس  

 لدعوة الراغبين بالتسجيل والمـشاركة فـي        إعالنلفترة معينة، وكتب    
وما زال كـذلك    ! المدرسة؛ لكن لم تمض فترة حتى أهمل الموضوع       

  . حتى اليوم

  .زهإن هذا مشروع جيد وضروري أوصيكم بإنجا

  



 ................................................الحوزة العلمية والمسؤوليات الكبرى

 

 

 

 

 

٣٩

  :الخطابة والمنبر الحسيني

أما في مجال الخطابة والمنبر الحسيني الذي تحدث عنه األخـوة،       
  .فإنه من المواضيع التي أكررها وأوصي بها دائماً

فأنا أؤكد دائماً على مسألة تجليل المنبر الحـسيني وتعظيمـه،           
وأنا أدعـوكم   . وضرورة التأكيد على أهمية المنبر وإعداد المبلغين      

ن للعمل والسعي بجد في هـذا المجـال، فـضعوا لـه البـرامج               اآل
  .المناسبة والقوية

وبالطبع ستواجهكم مشاكل عديدة؛ سـتقفون عليهـا تـدريجياً          
بمجرد مباشرتكم بالعمل، لكني أعتقـد أنكـم بطاقـاتكم الـشبابية            
وبعزمكم وإرادتكم القوية وبإيمانكم ستتمكنون مـن تجـاوز هـذه         

  .المشاكل والتغلب عليها

 خيــر وبركـة لإلســالم  جتماعنـا اجتمـاع   اجعـل مــن ا اللهـم 
والمسلمين، واجعل كل ما قلناه وسـمعناه فـي سـبيلك ولكـسب             

  .رضاك

واسـتعملني  (وفقنا لإلجابة عما ستسألنا عنه يوم القيامـة    ! اللهم
  ). بما تسألني غداً عنه
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٤٠٤٠٤٠٤٠

 وأحشر أرواح شهدائنا األعزاء والـروح الطـاهرة لإلمـام           اللهم
 واإلمكانيـات أوليائك، فنحن ندين في كل هذه الموفقية   الهمام مع   

وشـجاعتهم وتـضحياتهم،    الى الدماء الطاهرة للشهداء ولجهادهم      
  . عنااللهم وأرضه

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهو


