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انقالب اسـالمی ایران اکنون یک چله از عمر خود را پشت سرگذاشـته اسـت. حوزه های علمیه 

و انقالب اسـالمی همواره نسـبتی معنادار با هم دارند؛ چه این که انقالب در متن حوزه متولد شـد  

و به همین دلیل حوزه را مادر انقالب دانسـته اند. حوزه به مثابه خاسـتگاه انقالب و به عنوان یک 

نهـاد، همچـون سـایر نهادهـای اجتماعی و دینی، دسـت خوش تحوالتی در متـن حیات اجتماعی 

و تاریخـی خویـش شـده اسـت. ایـن تحـوالت به ویـژه پـس از انقـالب از شـتاب باالیـی برخـوردار 

بـوده و بـه هیچ وجـه بـا پیـش از آن قابل مقایسـه نیسـت. اكنون بایسـتی بررسـیدكه این شـتاب، 

در قیـاس بـا شـتاب تحـوالت اجتماعـی و عمومـی کـه هم اکنـون در متـن جامعه ایرانـی به وقوع 

می پیونـدد، هماهنگـی دارد یـا نـه؟ تأمـل و پرسشـی جـدی در اذهـان متبـادر می كنـد. چالش هـا 

عمومـًا در همیـن میانه هـا به وجـود می آینـد و رخ می نمایاننـد. این کـه حوزه در چهل سـال پس از 

انقـالب چـه تحوالتـی را بـه خـود دیـده و در اثر این تحوالت با چه چالش هایی مواجه شـده اسـت، 

مسـئله ای بـس حیاتـی اسـت کـه افـق آینـده حوزه و بسـیاری دیگر از مسـائل را مشـخص خواهد 

کـرد. حجةاالسـالم دكتراحمـد واعظـی، رئیـس دفتر تبلیغات اسـالمی حوزه علمیه قـم دراین باره 

وضعیت شناسی حوزۀ علمیه 
درچهل سالگی انقالب اسالمی
حجةاالسالموالمسلمیناحمدواعظی
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دیدگاه هـای مهمـی در دو حیطـه "تغییر"هـا و 

تحـوالت حـوزه پـس از انقـالب و "چالش" های 

فراروی آن دارد که مجله حوزه توانسـته در این 

دوشـماره واحـد فرادید خواننـدگان قرار دهد.

بحـث پیـش رو شـامل دو بخش کلی اسـت: 

بخـش اول، ناظـر بـه فهرسـت تحوالتـی اسـت 

کـه حـوزه  علمیـه بعـد از انقـالب، یعنـی در 

طـی ایـن چهاردهـه پیـدا کـرده اسـت. حـوزه و 

روحانیـت بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران 

و تشـکیل نظـام اسـالمی وارد عصـر جدیـدی 

شـد و پیـروزی انقـالب نقطه  عطفـی برای حوزه 

و روحانیـت شـیعی محسـوب می شـود؛ چـه 

این کـه مناسـبات سـنتی حاکـم بـر حوزه هـای 

علمیـه را دسـت خوش دگرگونـی کـرده اسـت. 

از ایـن رو، حـوزه  امـروز قابـل مقایسـه بـا حـوزه  

پیش از انقالب نیست. در بخش دوم، به برخی 

از چالش هـای فـراروی حـوزه اشـاره ای خواهـد 

شـد و در پایـان همیـن بخـش، نیم نگاهـی 

در  اسـالمی  دفترتبلیغـات  فعالیت هـای  بـه 

فایق آمـدن بـر ایـن چالش هـا خواهـد داشـت:

  اول: تحـوالت حـوزه علمیـه پـس از انقـالب 
اسالمی؛

 در ایـن بخـش، در پـی رویکـرد هنجـاری 

نیسـتیم و قصـد داوری ارزش نداریـم؛ چـرا 

کـه داوری دربـاره ایـن تحـوالت بـه موقعیـت 

هرمنوتیکی افراد )و تفسیرشان از حوزه مطلوب 

و حـوزه نامطلـوب( بسـتگی دارد. در این جـا 

صرفـًا با فهرسـت کردن ایـن اتفاقات و تحوالت، 

در پـی ارائـه گزارشـی از وضعیت شناسـی حوزه 

علمیـه هسـتیم.

یـک: یکـی از اتفاقـات تأثیرگـذار در ایـن 
فراگیـری  علمیـه،  حوزه هـای  در  چهاردهـه 

حوزویـان از علـوم رسـمی حوزوی و گشـودگی 

آنـان به سـمت دانش هـا و حوزه هـای معرفتی 

دیگـر اسـت؛ تـا پیـش از انقـالب، درصد بسـیار 

کمـی از فضـالی مـا بـا فضاهـای معرفتـِی وراِء 

حوزه )نظیر  رشته های علوم انسانی و اجتماعی 

یـا فلسـفه های غربـی( آشـنا بودنـد، امـا امروزه 

بسـیاری از طالب و فضالی ما حوزه  مطالعاتی 

و فضای دانشـی خودشـان را به سوی حوزه های 

دانشـی برون حوزوی،گسـترش داده اند. اكنون 

ما با یک واقعیت روبه رو هسـتیم و آن این که  

حجـم و کیفیـت و عمـق آشـنایی فضـالی مـا 

بـا فضاهـای معرفتـی دیگـر بـا پیـش از انقالب 

قابل مقایسـه نیسـت. حتی اگر آشـنایی برخی 

از افـراد شـاخص حوزه هـای علمیـه تـا پیش از 

انقـالب بـه فضاهـای دانشـی دیگـر به واسـطه 

ترجمـه بـود، امـا اآلن بـا مقـدار قابـل توجهی از 

فضـال روبه رو هسـتیم که متون اصلی اندیشـه 

را در حوزه هـای معرفتـی دیگر مطالعه می کنند 

و ایـن یـک اتفـاق و تغییـر مهم و بزرگی اسـت.

دو: مسـئله دومی که در حوزه های علمیه در 
این چهاردهه اتفاق افتاده، گسترش کّمی توأم 

با تکثر و تنوع مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی 

اسـت، یعنـی هـم کمیت طالب به مقـدار قابل 

توجهـی افزایـش پیـدا کرده و هـم با تکثر مراکز 

و حوزه هـای علمیـه مواجـه هسـتیم. به عنوان 

مثـال اآلن رقمـی باالتـر از صدهـزار نفـر، فقـط 

دانش آموختـه یـا مشـغول دانش آموختگی در 

امـور حـوزوی در قشـر بانـوان دركشـور داریـم، 
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درحالی کـه در پیـش از انقـالب 

حداکثـر یکـی دو تـا حـوزه بـرای 

خواهـران وجـود داشـت. یا مثاًل 

جدیـد  حوزه هـای  احـداث  بـا 

تعـداد حوزه هـا در بسـیاری از 

افزایـش  خیلـی  شهرسـتان ها 

یافتـه اسـت؛ درحالی کـه قبـاًل 

این گونـه نبـود و صرفـًا مراکـز 

محـدودی در برخـی اسـتان ها 

حـوزه علمیـه داشـتند.

سـه: تغییر و سـبک معیشـت 
طـالب حـوزه؛  پیـش از انقـالب 

حوزویـان دو گـروه بودنـد: یـک 

گـروه، مشـغول درس و بحـث 

بودنـد؛ گـروه دیگـر هـم تنهـا 

اشـتغاالت فرهنگـی داشـتند. یا 

امـام جماعـت در مسـجد می شـدند یـا مبلـغ و 

منبـری یـا نویسـنده و تولید کننـده  آثار علمی و 

فرهنگـی بودنـد. اما اتفاقی که در این چهاردهه 

افتـاده ایـن اسـت کـه هـم در درون حـوزه و 

هـم در بیـرون از حـوزه، فضـای اشـتغال های 

رسـمی ایجاد شـده اسـت. مؤسسات آموزشی و 

پژوهشـی متعـدد در داخـل حوزه ایجاد شـده و 

بیـرون حـوزه هـم اشـتغال در مراکـز حاکمیتی 

ممکـن شـده اسـت. از قبیـل: قضـاوت در قـوه  

قضاییـه، مسـئولیت فرهنگـی بعضـی ادارات، 

مسـئولیت عقیدتـی وسیاسـی قـوای انتظامی 

و نظامـی و... . این گونـه تغییرهـا در سـبک 

معیشـت، اتفاقـی اسـت که پیامدهـای خود را 

دارد.

چهـار: عـدم تناسـب سـطح 
انتظـارات از حوزه با ظرفیت های 

حـوزه؛ پیـش از انقـالب انتظـار 

جامعـه از روحانیـت و حوزه هـا، 

یـک انتظـار بسـیار محـدود و 

حداقلـی بـود و نـوع ارتباطـات 

هـم محـدود بـه ارتبـاط سـنتی 

بیـن بدنـه  مـردم بـا روحانیـت 

بـود. امـا امروزه حجم عظیمی از 

انتظـارات متوجه  حوزه هاسـت. 

در هر زمینه ای پرسـیده می شود 

حـوزه  و روحانیـت چـه کار کـرده 

اسـت؟ بـه تعبیـری روحانیتـی 

کـه پیـش از انقـالب پرسـش گر 

بایـد  اآلن  بـود،  مطالبه گـر  و 

پاسـخ گو باشـد. دامنه  مطالبات 

هـم البتـه خیلـی گسـترده شـده اسـت و گاهی 

اوقـات هـم منطقـی نیسـت؛ حتـی گاهـی 

عمل کـرد شـهرداری یـا عمل کـرد فـالن بخـش 

اداری نیـز پـای روحانیـت نوشـته می شـود.

این  حجم  روحانیت؛  سیاست ورزی  پنج: 
روحانیت  سیاسی  فعالیت  و  سیاست ورزی 

در این چهاردهه نسبت به قبل بسیار افزایش 

یافته است. پیش از انقالب تعداد روحانیونی 

که به آشکار و علنی سیاست ورز و فعال سیاسی 

بزرگان،  از  یکی  گفته   به  بود.  بودند، محدود 

پیش از انقالب فعالیت سیاسی و انقالبی بودن 

مساوی با شکنجه، زندان، تبعید و دربه دری 

بود و تعداد محدودی به این فعالیت و عرصه 

ورود جدی می کردند، اما اآلن در این چهاردهه 

یکــی از اتفاقــات تأثیرگــذار در ایــن 
چهاردهــه در حوزه هــای علمیــه، 
علــوم  از  حوزویــان  گیــری  فرا
رســمی حــوزوی و گشــودگی آنــان 
بــه ســمت دانش هــا و حوزه هــای 
معرفتــی دیگــر اســت؛ تــا پیــش از 
کمــی از  انقــالب، درصــد بســیار 
فضــالی مــا بــا فضاهــای معرفتــِی 
رشــته های  )نظیــر   حــوزه  وراِء 
یــا  اجتماعــی  و  انســانی  علــوم 
فلســفه های غربــی( آشــنا بودنــد، 
امــا امــروزه بســیاری از طــالب و 
و  مــا حــوزه  مطالعاتــی  فضــالی 
فضــای دانشــی خودشــان را بــه 
ســوی حوزه هــای دانشــی بــرون 

داده انــد.  حوزوی،گســترش 
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به اقتضای تشکیل نظام اسالمی و به اقتضای 

حجم  می رود،  روحانیت  از  که  انتظارهایی 

سیاسی  فعالیت  و  سیاست ورزی  گستره  و 

روحانیون افزایش قابل توجهی یافته است.

شـش: برون گراشـدن بیشـتر فضـال و طـالب 
نسـبت بـه نسـل پیـش از انقـالب؛ در حـوزه  

امـروز مخصوصـًا در نسـل جـوان حـوزه، عنصـر 

عمل گرایـی و تمایـل بـه کنـش اجتماعـی و 

خیلـی  اجتماعـی  فعالیـت  و  برون گرابـودن 

بیشـتر از فضـای قبـل از انقـالب اسـت. فضای 

روحانیـِت قبل از انقالب فضای اشـتغال علمی 

و  نظـری بـه شـاخه های علـوم اسـالمی بـود. 

امـا اآلن در حجـم گسـترده ای بـه ویـژه نسـل 

جـواِن حـوزه ، عمل گـرا و برون گراسـت و خیلی 

متمایـل بـه عمـل اجتماعـی اسـت.

درون  در  سنتی  نظام  تضعیف  هفتم: 
حوزه هاست؛ مثاًل رابطه  استاد و شاگردی اآلن 

مثل قبل از انقالب نیست، یا مناسبات میان 

مرجعیت و بدنه  حوزه با بیرون 

از حوزه قدری دچار تفاوت شده 

والیت  نهاد  وقتی  البته  است. 

فقیه تشکیل می شود، طبیعی 

دینی  زعامت  که  است  هم 

دست خوش تغییر شود. در پیش 

از انقالب زعامت دینی منحصر 

در مرجعت دینی بود اما اآلن کنار 

مرجعیت یک شاخه  دیگری هم 

به نام والیت وجود دارد و برای 

حجم مسئولیت نهاد والیت به 

تبع بعضی از کارکردهای سنتی 

مرجعیت در سطح جامعه در قالب والیت اعمال 

می شود. والیتی که با حیطه  اختیارات وسیع، 

سیاست گذار نظام و هدایت کننده  آن است. 

عزل و نصب های مهم در نظام انجام می گیرد 

و بخشی از ساختارهای مهم حاکمیتی تحت 

اشراف مستقیم رهبری و در کلیت خویش هم 

تحت هدایت و سیاست گذاری رهبری است.

هشـتم: تغییـر در رابطـه  روحانیـت و حوزه با 
مـردم؛ در پیـش از انقـالب سـرمایه  اجتماعـی 

روحانیت و حوزه ها بیشتر از اآلن بود به این معنا 

 کـه در طـول تاریـخ تشـیع همیشـه روحانیـت 

شـیعه یـک پیونـد خیلی طبیعی و مسـتقیمی 

بـا مـردم داشـته اسـت و مشـارکت روحانیت و 

حـوزه در کاهش آالم اجتماعی مردم، هم دردی 

و همراهـی بـا آنـان بـود. در واقع یکـی از عناصر 

اصلـی پیـروزی انقـالب اسـالمی نیـز آن رابطه  

عمیـق بیـن روحانیـت، مرجعیـت و مـردم بـود 

کـه ثمـره یـک عمـر عمل کـرد مثبـت روحانیت 

در طول تاریخ تشـیع بوده است. 

خـوِد این، انباشـت یک سـرمایه  

اجتماعـی بـود کـه وقتـی امـام 

فرمـان مـی داد، این طور مردم به 

صحنـه می آمدنـد. ایـن سـرمایه  

اجتماعـی را تنهـا شـخص امـام 

ایجـاد نکـرد، بلکـه ایـن میـراث 

تشـیع و روحانیـت و حوزه هـا 

برهـه  آن  در  امـام  کـه  بـوده 

توانسـت از آن بهره منـد شـود و  

خـودش نیـز به خاطر شـخصیت 

منحصر به فـرد و جامعیتـی کـه 

در   
ً
مخصوصــا امــروز  حــوزه   در 

عنصــر  حــوزه،  جــوان  نســل 
کنــش  بــه  عمل گرایــی و تمایــل 
و  برون گرابــودن  و  اجتماعــی 
فعالیــت اجتماعــی خیلــی بیشــتر 
از فضــای قبــل از انقــالب اســت. 
فضــای روحانیــِت قبــل از انقــالب 
فضای اشتغال علمی و  نظری به 
شــاخه های علــوم اســالمی بــود. 
امــا اآلن در حجــم گســترده ای بــه 
ویــژه نســل جــواِن حــوزه ، عمل گرا 
و برون گراســت و خیلــی متمایــل 

بــه عمــل اجتماعــی اســت.
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داشـت بر این سـرمایه افزود و توانسـت انقالب 

بـزرگ اسـالمی را رقـم بزنـد. اآلن ایـن سـرمایه  

اجتماعـی روحانیـت بـه دالیلـی در معـرض 

تضعیف قرار گرفته اسـت. البته 

نمی خواهـم بگویـم ایـن دالیـل 

منطقـی اسـت، گاهـی اوقـات 

هـم دالیـل روانی اسـت. 

 دوم: چالش های پیش رو؛
و  پیمایش هـا  براسـاس 

شـاخصه های آمـاری می تـوان 

فهمیـد  كـه حـوزه علمیه امروز با 

چهـار چالش اصلی روبه روسـت، 

كـه عبارتنـداز:

یـک: چالـش تبلیـغ دینـی؛ 
بدین معنا کـه در ایـن چهاردهـه 

بـه  دلیـل انقـالب تکنولوژیـک 

و رسـانه ای و تغییـرات بسـیار 

شـگرفی کـه نـه فقـط در بسـتر 

جامعـه  ایـران، بلکـه در جوامـع 

بشـری اتفـاق افتـاد، ذایقه هـای فرهنگـی بـه 

شـکل گسـترده ای تغییـر کـرده و در معـرض 

تغییـر اسـت. سـطح آگاهـی عمومـی در حـال 

دگردیسـی و سـطح دانشـی مـردم، رو بـه رشـد 

است. بنابراین مسئله  تبلیغ دین به شیوه های 

سـنتی بـا چالـش روبـه رو شـده و دامنـه نفـوذ 

مناسـبات سـنتی در بـاب تبلیـغ دیـن، محدود 

شـده اسـت. قبـاًل این گونـه بود که مردم سـراغ 

روحانیـت می رفتنـد و در ایـام تبلیغـی بـه 

مساجد و حسینیه ها می آمدند، اما اآلن  سبک 

زندگـی تغییـر کـرده و زندگی هـا مخصوصـًا در 

شـهرهای بزرگ پیچیده شـده است و مناسبات 

هـم تغییـر پیـدا کرده اسـت و ما بایـد به دنبال 

شـیوه های نویـن تبلیـغ دینـی باشـیم که یکی 

از راه هایـش اسـتفاده از  فضـای 

مجـازی اسـت. 

چالش امروز ما این اسـت که 

آیـا حـوزه  امـروز و مبلغـان ما آن 

هوشـمندی محیطـی، محتـوای 

فن آوری هـای  بـا  متناسـب 

ارتباط گیـری و آن مهارت هـا و 

هنرمندی مواجهه  با این شـرایط 

جدیـد و مخاطـب جدیـد را دارند 

یـا نـه؟ مـا اآلن بـا ایـن واقعیت 

روبـه رو هسـتیم که بعضی ها در 

برج هایـی زندگـی می کننـد کـه 

نـه مسـجد دارنـد و نه حسـینیه ، 

اگـر روحانیـت بنشـیند کـه ایـن 

مخاطبـان سـراغش بیاینـد آیـا 

ایـن اتفـاق مـی افتـد؟! طبیعتـا 

نـه! روحانیـت چطـور بایـد بـا ایـن قشـر ارتباط 

بگیـرد؟ دامنـه  مخاطـب فضـای تبلیـغ سـنتی 

نسـبت بـه قبـل کمتـر شـده اسـت؛  فضـای 

چهـره  بـه  چهـره  شـدن بـا روحانیـت به خاطـر 

توسـعه تکنولـوژی، کاهـش پیـدا کـرده و عـده 

خاصـی بـرای عـزاداری به مسـجد می روند یا  با 

یـک عالـم دینی مراوده  مسـتمر برقرار می کنند 

و ایـن خـود، چالشـی را ایجـاد کـرده اسـت. بـا 

ایـن وضـع، حـوزه  امـروز ما چـه مهارت ها و چه 

دانش هایـی در ایـن زمینـه دارد و از چـه طریقی 

و بـا چـه اسـبابی می تواند در ایـن فضای جدید 

در طــول تاریــخ تشــیع همیشــه 
پیونــد  یــک  شــیعه  روحانیــت 
بــا  مســتقیمی  و  طبیعــی  خیلــی 
مــردم داشــته اســت و مشــارکت 
کاهــش  در  حــوزه  و  روحانیــت 
آالم اجتماعــی مــردم، هــم دردی 
و همراهــی بــا آنــان بــود. در واقــع 
پیــروزی  اصلــی  عناصــر  از  یکــی 
نیــز آن رابطــه   انقــالب اســالمی 
عمیــق بیــن روحانیــت، مرجعیــت 
کــه ثمــره یــک عمــر  و مــردم بــود 
در  روحانیــت  مثبــت  عمل کــرد 
طــول تاریــخ تشــیع بــوده اســت. 
خــوِد ایــن، انباشــت یــک ســرمایه  
امــام  وقتــی  کــه  بــود  اجتماعــی 
مــردم  این طــور  مــی داد،  فرمــان 

می آمدنــد.  صحنــه  بــه 
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بـا ایـن مخاطبان متکثـر مواجه بشـود؟ این ها 

سـوال هایی جـدی اسـت، كـه بایسـتی بـرای 

آن هـا راهـكار مناسـب جسـت وجو كـرد.

دو: چالـش کارآمـدی فقـه در تمشـیت امـور 
فقهـی نظـام؛ در ایـن چند دهه فقـه ما در رابطه 

بـا مسـائل نظـام چطـور عمـل کـرده اسـت؟ به  

اختصار می توان گفت  فقه ما در این چهاردهه 

نسـبت به مسـائل نظام صرفًا با وجه حقوقی و 

فقهی مواجه بوده اسـت و کمکی به نهادسـازی 

یـا ابـداع نهادهـای جدیـد نکـرده اسـت. مثـاًل 

بانـک و بانـک داری یـا نظام پولی که اآلن حاکم 

اسـت، نهـادی اسـت کـه اقتصاددانـان غربی در 

نظام سرمایه داری آن را ایجاد و مسائل جامعه 

خـود را بـا آن حـل کرده انـد، یعنـی در فضـای 

نظـام سـرمایه داری بـرای رونـق 

مبـادالت و بـازار آزاد اقتصاد یک 

چنیـن چیـزی را تعبیـه کرده اند 

کـه هـم انباشـت ثـروت در آن 

صـورت بگیـرد و هـم ایـن ثروت 

در خدمـت رونـق کسـب و کار 

و  انجـام پروژه هـای بـزرگ قـرار 

بگیـرد. هم چنین بـرای صاحبان 

سـرمایه و بانک هـا آورده و رونق 

اقتصـادی داشـته باشـد. مـا هم 

فقهـی  جنبـه   از  عمـد  به طـور 

بررسـی کردیـم کـه ایـن نهـاد 

آیـا وجـه شـرعی دارد یـا نـدارد؟ 

یـا چگونـه بـه انـواع و اقسـام 

مـراودات حقوقی که در این نهاد 

اقتصـادی انجـام می گیرد، قالب 

شـرعی بدهیـم؛ یـا آن ها را تحـت کدامین عقود 

اسـالمی قـرار دهیـم کـه اسـالمیتش درسـت 

 . د شو

در واقع ما نهادسازی و ابداع نکردیم و مسئله  

خودمان را حل نکردیم، بلکه آن نهادسازی ای 

وجه  بود  دیگر  معرفتی  نظام  یک  در  که  را 

نیستند،  كم  امور  این چنین  و  دادیم  شرعی 

به عنوان مثال فضای آموزش عالی  در ایران و 

زیرمجموعه های آن كه یک نهادسازِی آموزشِی 

غربی است و نقش ما در این میان، مونتاژکاری 

است؛ حال یک وقت موفق عمل می کند و وقتی 

دیگر ناكام می ماند.

این  مسائل برای فقه، نوعی چالش محسوب 

می شـود و پرسـش ایجـاد می کنـد کـه  فقـه ما 

در مواجهـه  بـا حاکمیـت و فقـه 

حکومتی و در بستر اداره  جامعه 

چگونـه عمـل کنـد؟ آیـا صـرف 

مالحظـات حقوقـی کـه در فقـه 

فـردی بـا آن مواجـه می شـویم، 

کافـی اسـت یـا در بسـتر اداره  

جامعـه یـک مالحظـات دیگری 

هـم هسـت؟ حـوزه ی مـا باید به 

این مسائل بیندیشد و متعلقات 

فقـه  قرارگرفتـن  مقتضیـات  و 

در بسـتر اداره  جامعـه را نیـک 

یک سـری  آن وقـت  دریابـد. 

پیامدسـنجی ها را بایـد در نظـر 

بگیـرد که فالن نهادسـازی غربی 

این جـا مسـتقر  اگـر بخواهـد  

بشـود و مـا به عنـوان حـوزه و 

دامنـــه  مخاطـــب فضـــای تبلیـــغ 
کمتـــر  قبـــل  بـــه  ســـنتی نســـبت 
چهـــره   فضـــای  اســـت؛   شـــده 
بـــه  چهـــره  شـــدن بـــا روحانیـــت 
تکنولـــوژی،  توســـعه  به خاطـــر 
کاهش پیـــدا کرده و عده خاصی 
مســـجد  بـــه  عـــزاداری  بـــرای 
می رونـــد یـــا  با یـــک عالـــم دینی 
مـــراوده  مســـتمر برقـــرار می کننـــد 
و ایـــن خـــود، چالشـــی را ایجـــاد 
کرده اســـت. با ایـــن وضع، حوزه  
امـــروز مـــا چـــه مهارت هـــا و چـــه 
دانش هایـــی در ایـــن زمینه دارد 
و از چـــه طریقـــی و با چه اســـبابی 
می توانـــد در ایـــن فضـــای جدید 
بـــا ایـــن مخاطبان متکثـــر مواجه 
ســـوال هایی  این هـــا  بشـــود؟ 

جـــدی اســـت.
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حکومـت دینـی اگـر بخواهیـم فقـط در قالـب 

یک سـری عقـود شـرعی، در مـورد شـرعیت یـا 

عـدم شـرعیت آن، اظهـار نظر کنیـم، پیامدهای 

مختلـف اجتماعـی اش چـه خواهـد شـد؟

سـه: بازسـازی و ارتقـای مرجعیت اجتماعی 
روحانیـت و حوزه هاسـت؛ یعنـی حـوزه  امـروز 

بـا ایـن چالـش و پرسـش روبه روسـت کـه چـه 

باید کرد تا سـرمایه  اجتماعی روحانیت و حوزه  

بازسـازی بشود و ارتقا پیدا کند؟ 

و اگـر بـر همیـن منـوال پیـش 

برویـم، آیـا ایـن مسـئله باعـث 

جدایـی بخش هایی از روحانیت 

بـا بدنـه  مـردم نخواهد شـد؟ اگر 

جـواب مثبـت اسـت، پیامـد آن 

چیسـت؟  زمانـی روحانـِی محل 

و امـام مسـجد، بـرای بسـیاری 

محیـط  آن  در  کـه  کسـانی  از 

زندگـی می کردنـد،  فقـط در امـر 

و  دینـی  نمازخوانـدن وشـعائر 

پرسـیدن حکـم فقهـی ملجـأ و 

مرجع نبود، بلکه برای مشـکالت 

بـا  اختـالف  قبیـل:  از  زندگـی 

خانوادگـی  مشـکالت  همسـر، 

و مشـکالت کسـب و کار مـردم 

و ...، ملجـأ و پنـاه آنـان بـود و 

می کردنـد  احسـاس  مـردم 

روحانیـت در آالم شـان کنـار آن ها سـت. اگرچه 

در حال حاضـر نیـز تاحـدودی چنیـن اسـت، اما 

دسـت کم قـدری کم رنـگ شـده اسـت. به نظـر 

می رسـد یـک مطالعـه  تبیینی جدی الزم اسـت 

تـا بـه راه كارهای بازسـازی و ارتقای  سـرمایه ی 

اجتماعـی روحانیـت دسـت یافـت.

چهـار: چالـش علـوم اسـالمی انسـانی، کـه 
بحثـی طوالنی اسـت؛ انتظار مـی رود حوزه های 

علمیـه یـا دسـت کم بخـش شـاغالن علمـی در 

مراکـز پژوهشـی و افـرادی از فضـالی حـوزه که 

بـا فضاهـای دانشـی جدیـد سـروکار دارند، هم 

علـوم انسـانی موجود را خـوب درک کنند و هم 

در فراینـد تولیـد دانـش انسـانی 

البتـه  اسـالمی سـهیم شـوند. 

ایـن  پرسـش کـه علوم اسـالمی 

انسـانی یعنـی چـه؟ و آیـا مـا در 

حوزه هـا مشـغول تولیـد علـوم 

انسـانی اسـالمی هسـتیم یا نه؟ 

در چـه بخش هایـی موفـق و در 

چـه بخش هایـی ناموفـق بودیم 

درگیـرودار مباحـث درازدامنـی 

اسـت و نیاز به تبیینی مسـتقل 

دارد.

در این جا مناسـب اسـت ذیل 

چالش هـای حـوزه، نیم نگاهـی 

نیـز بـه اقدامـات دفتـر تبلیغات 

اسـالمی حـوزه علمیـه قـم برای 

چالش هـای  بـر  آمـدن  فایـق 

یادشـده انداخت. دفتر تبلیغات 

اسـالمی،  به عنـوان یـک نهـاد 

فرهنگی پیشرو و بالنده، به ویژه در دوران جدید 

سـعی کرده چالش های ذكرشـده را مطمح نظر 

قـرار داده و بـرای رفـع آن هـا برنامه ریـزی کنـد. 

دفتـر در رویکـرد جدیـد و با تغییر راهبرد خود از 

انتظــار مــی رود حوزه هــای علمیه 
شــاغالن  بخــش  دســت کم  یــا 
و  پژوهشــی  کــز  مرا در  علمــی 
کــه بــا  افــرادی از فضــالی حــوزه 
فضاهــای دانشــی جدیــد ســروکار 
انســانی  علــوم  هــم  دارنــد، 
موجــود را خــوب درک کننــد و هــم 
در فراینــد تولیــد دانــش انســانی 
البتــه  شــوند.  ســهیم  اســالمی 
ــالمی  ــوم اس ــه عل ــش ک ــن  پرس ای
انســانی یعنــی چــه؟ و آیــا مــا در 
علــوم  تولیــد  مشــغول  حوزه هــا 
انســانی اســالمی هســتیم یــا نــه؟ 
در چــه بخش هایــی موفــق و در 
چــه بخش هایــی ناموفــق بودیــم 
درازدامنــی  مباحــث  درگیــرودار 
اســت و نیــاز بــه تبیینــی مســتقل 

دارد.
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کارکردگرایی به مسـئله محوری، 

در جهـت احصـا، فهـم و حـل 

حـوزه  فـراروی  چالش هـای 

و نظـام  پیـش رفتـه اسـت. در 

رویکـرد مسـئله محور، محوریت، 

مسـائل و نیازهـای مخاطبـان 

سـازمان  گیرنـدگان  و خدمـت 

سـازمانی  جهت گیری هـای  در 

سـازماندهی،  )برنامه ریـزی، 

تمرکـز  و  کنتـرل(  هدایـت، 

برنامه هـا و اقدامـات سـازمان بر 

حـل و رفـع نیازهـای مخاطبـان 

کارویژه هـای  تمامـی  و  اسـت 

اصلـی دفتـر) آمـوزش، پژوهش 

و تبلیـغ( همـه و همـه در جهـت 

غلبـه بـر چالش هـای یادشـده 

قـرار می گیـرد. 

یکی از کارهای مهم دفتر تبلیغات اسـالمی 

در راسـتای حـل مسـائل و چالش هـای فراروی 

حـوزه، تأسـیس و راه انـدازی قطب هـای فکری 

و فرهنگـی بـود. قطـب، سـامانه  حـل مؤثـر 

مسـائل راهبـردی عرصـه  فکر و فرهنگ در حوزه 

مأموریت هـای منتخـب هیئـت امنـای دفتـر 

تبلیغـات اسـالمی اسـت کـه بـا فعال سـازی 

و راهبـری واحدهـای اندیشـه ای ـ عملیاتـی 

سـازوکارهای  اتخـاذ  و  تخصصـی(  )میـزکاِر 

از  اسـتفاده  بـا  فرهنگـی  مدیریـت  خالقانـه 

ظرفیت هـای درون و بیـرون دفتـر و هم افزایـی 

ممکن با سـایر نهادها در راسـتای حل مسـائل 

منتخـب، ایفـای نقش می نماید. در واقع قطب، 

بــر  غلبــه  راســتای  در  دفتــر 
چالش هــای تبلیــغ و بــا توجــه بــه 
در نظــر گرفتــن اقتضائــات فضــای 
مجــازی و تحــوالت تکنولوژیــک 
رخ داده و شتاب روزافزون تحول 
در ایــن عرصــه، اقــدام به هنــگام و 
شایســته کــرده اســت، هم چنیــن 
در راســتای رفــع چالــش علــوم 
راســتای  در  و  اســالمی  انســانی 
و  حل المســائلی  رویکــرد 
کارهــای  خــود،  مأموریت گرایــی 
مجموعه هــای  در  را  مهمــی 
و  خــود  پژوهشــی  و  آموزشــی 
دانشــگاه  مشــخص  به طــور 
و  علیه الســالم  باقرالعلــوم 
فرهنــگ  و  علــوم  پژوهشــگاه 

اســت. داده  انجــام  اســالمی 

سـازمان یافته  فعالیـت  نمـاد 

علمـی،  نخبـگان  از  گروهـی 

مدیریتـی و فرهنگـی اسـت کـه 

بـا برتری در یـک حوزه تخصصی 

)ناظـر بـه حـل مسـائل محوری( 

طریـق  از  و  شـناخته می شـود 

تمرکـز و انسجام بخشـیدن بـه 

فعالیت هـای خـود در آن حـوزه، 

بـرای نـوآوری و دسـت یابی بـه 

کیفیـت برتـر در سـطح ملـی، 

و  بین المللـی  یـا  منطقـه ای 

پاسـخ گویی به نیازهای اساسـی 

در آن حـوزه تـالش می کنـد. 

بـر  غلبـه  راسـتای  در  دفتـر 

چالش هـای تبلیـغ و بـا توجه به 

در نظـر گرفتن اقتضائات فضای 

مجازی و تحوالت تکنولوژیک رخ داده و شتاب 

روزافـزون تحـول در این عرصـه، اقدام به هنگام 

و شایسـته كـرده اسـت، هم چنیـن در راسـتای 

رفع چالش علوم انسـانی اسـالمی و در راسـتای 

رویکـرد حل المسـائلی و مأموریت گرایـی خود، 

کارهـای مهمـی را در مجموعه هـای آموزشـی 

و پژوهشـی خـود و به طـور مشـخص دانشـگاه 

باقرالعلـوم علیه السـالم و پژوهشـگاه علـوم 

و فرهنـگ اسـالمی انجـام داده اسـت. بخـش 

مهمـی از پروژه هایـی کـه در مراکـز پژوهشـی 

دفتر تعریف شـده، در راسـتای حرکت به سـمت 

تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی و بـه دنبـال آن 

تمهید اندیشـی و تمرکـز بـر  مسـائِل اصلـی 

سـوق دادن  و  نظـام  و  حـوزه  چالش هـای  و 
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فعالیت هـای پژوهشـی در راسـتای رفـع گره ها 

در ایـن حوزه هاسـت.

نشسـت های سـاالنه گفتمان نخبگان علوم 

انسـانی نیز طرحی اسـت که چندین سـال است 

توسـط دفترتبلیغـات اسـالمی بـرای آشـنایی 

دانشـجویان و پیدایـی نـگاِه انتقـادی در آنـان  

در عرصـه علـوم انسـانی طراحـی شـده اسـت.  

البتـه كوشـش های بسـیاری در دفتـر تبلیغات 

اسـالمی بـه انجام رسـیده اسـت كه جـای خود 

می تـوان بـه آن هـا اشـاره كرد.


