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مقدمه
تحـول، نوسـازی، تغییـر رویـه، ارتقاسـنجی، به روزرسـانی و ... واژگانـی بـا 
دورنمایـی بالنـده و امیدبخـش هسـتند، كه در هر شـرایطی در جوامع بشـری 
و در هـر سـطحی از فعالیت هـای فـردی، اجتماعـی، سـازمانی و نهـادی 
رسـالت بخش و رونق افزاسـت...؛  تحـول، انگیزه افزایـی برای آسیب شناسـی 
بهتـر از واقعیت هـای تلخ گذشـته اسـت و راهبردی فعال در گـذار حال و افقی 

روشـن بـرای آینـده بهتر می باشـد. 
تحـول، امیـد تحـرک برای شـكوفایی و بارقه ای در خمودگی و ایسـتایی اسـت؛ 
جرقـه نوزدگـی را در كالبـد كهنگـی رخ نمـا می كند. پس، بایسـتگی »تحول« 
الزمـه فـردی، اجتماعـی، سیاسـی، مدیریتـی و ... را جامع معنایی و تفسـیری 
می بخشـد. در فرامعنایـی و كاربـردی »تحـول« حوزه هـای علمیـه نیـز بنـا به 
رسـالت و فرانقشـی خود از این تفاسـیر مسـتثنا نیسـت، بلكه بایسـتی جّدی تر 

پی گیـر »تحـول« همـه جانبه نیز باشـد.

گزاره نگار ی »تحـول«،
از نظریه پردازی تا اقدام

امللا حوزه هللای علمیلله، ایللن طلیعلله داران 

هدایللت و پرچم بانللان رسللالت نبللوی و 

خرقه پوشللان علللوم علللوی، در درازنللای 

توجه هللای  کانللون  در  همیشلله  تاریللخ 

نخبللگان علمللی، سیاسللی جهللان و مردمللان 

قومللش بوده انللد. اگللر چنللد، بللا رشللد جامعلله 

و گسللترش مدنیللت، ارتباطللات و دست رسللی 

آسللان بلله فنللاوری اطاعللات نیازهللای افللراد 

جامعلله را افزایللش داده، امللا اقتضللا دارد کلله 

بلله همللان انللدازه خروجی هللای 

حوزه هللای علمیلله نیللز روزآمللد  

و پاسللخ گوی نیازهللای جامعلله 

و هم تللراز بللا پیشللرفت ها گام 

بللردارد، تللا بتواننللد پاسللخ گوی 

مسللتحدثات دینللی، فرهنگللی، 

و  اقتصللادی  اجتماعللی، 

معرفتللی  معنللوی حللال جامعلله 

باشللند.

در  روحانیلت،  حضلور  بلا 

بعضی از مسلئولیت های نهادی 

نقش آفرینلی  غیرنهلادی،  و 

سیاسلت  عرصه هلای  در  آنلان 

و اصاح گلری اجتملاع، سلبب 

شلده، کله حوزه هلای ملا بلا نگاه 

آموزشلی  و  مدیریتلی  جدیلد 

گام  بهتلر  نقش آفرینلی  بلرای 

بردارنلد، تلا بلا درک تکدرهلای 

تاریخلی، دیگربلار شلاید آنچله 

ناخواسلته بلرای تلخلی روزگار کلیسلا در اروپا و 

اسلام زدایی در اندللس و خودفروختگلی برخی 

علملا و دانشلمندان درباری وهابلی و طاغوتی، 

از ایلن نلوع اتفاق هلای نامیملون نامتجانلس 

باشلیم.  افتلاده، 

بلا  اسلامی  نظلام  قسلم خورده  دشلمنان 

پی بلردن بله جایلگاه واالی حوزه هلا و نفلوذ 

روحانیلت و احسلاس خطلری کله از ظهلور و 

تملدن مهلدوی دارنلد، برنامه حوزه سلتیزی 

و روحانی زدایلی را در جامعله اسلامی خلود 

قرار داده اند و با برنامه ریزی مسلتمر، منسلجم 

پلی  در  آینلده  بله  نلگاه  بلا  و 

جداسلازی مردم از روحانیت اند. 

واقع بینانله بایلد گفلت، که انزوا 

و بله چالش کشلیدن حوزه هلا و 

حوزویلان تیلر خاصلی اسلت بر 

 ،پیکلر اسلام نلاب محملدی

مذهلب بله حلق شلیعه و نظلام 

مقلدس اسلام، کله هیلچ یک از 

مراجلع بزرگوار تقلید، مسلئوالن 

دل سلوز نظلام و مدیلران عاللی 

حوزه ها خواسلتار چنین لغزشی 

نیسلتند.

عصلر  ایلن  در  حقیقلت  در 

و  اطاعلات  فنلاوری  طایلی 

روزافلزون  امکانلات  داشلتن 

علمیله  حوزه هلای  ارتباطلات، 

چله بایلد بکننلد و چله راهلی را 

تلا  بگیرنلد  پیلش  در  بایسلتی 

شلکوه مندانه در میلدان داری و 

نلوآوری و هم چنیلن پدیلدآوری فرهنگ مدرن 

تحول خواهلی، بالندگلی و ... طایه دار رسلالت  

بــا حضــور روحانیــت، در بعضــی 

و  نهــادی  مســئولیت های  از 

آنــان  نقش آفرینــی  غیرنهــادی، 

و  سیاســت  عرصه هــای  در 

ســبب  اجتمــاع،  اصالح گــری 

شــده، کــه حوزه هــای مــا بــا نــگاه 

ــرای  ــی ب ــی و آموزش ــد مدیریت جدی

بردارنــد،  گام  بهتــر  نقش آفرینــی 

تاریخــی،  تکدرهــای  درک  بــا  تــا 

دیگربــار شــاید آنچــه ناخواســته 

در  کلیســا  روزگار  تلخــی  بــرای 

اروپــا و اســالم زدایی در اندلــس 

و خودفروختگــی برخــی علمــا و 

و  وهابــی  دربــاری  دانشــمندان 

ــای  ــوع اتفاق ه ــن ن ــی، از ای طاغوت

افتــاده،  نامتجانــس  نامیمــون 

. شــیم با
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خویلش باشلند؟ گام هلای امروز را بلرای فردای 

بهتلر کله تثبیلت »تملدن اسلامی« اسلت، 

نمایلد. کارسلازتر 

در این راسلتا، »مجله حوزه« از دهه شلصت، 

بلا اهتماملی کله مسلئوالن حلوزوی و دل سلوز  

آن، برای تبیین و رواداری اصل انقاب و نظام 

اسلامی داشلتند، بلر مبنلای اصاللت ذاتلی و 

رسانه ای مجله که انعکاس واقعیات حوزه های 

علمیله در سلطح کان اسلت، از شلماره های 

نخسلت مجلله بلا مقلاالت و مصاحبه هایلی بلا 

علملا، بلزرگان  و متولیلان تأثیرگلذار حلوزه، بله 

موضوع هلای گوناگون حلوزوی پرداخته اند، که 

سلندی پلر افتخار برای »مجلله حوزه« در اذهان 

حوزویلان بله یلادگار گذاشلت و توانمندسلازی 

حلوزه بلرای پاسلخ گویی بله نیازهلای نوپدیلد 

جمهلوری اسلامی و جامعله هلدف خویلش 

قلرار دادنلد. ایلن افتخارآفرینلی و مأموریلت 

ذاتلی تاکنلون نیلز بلرای پیشلبرد اهلداف بلنلد 

حلوزه  و حوزویلان ادامله دارد. در ایلن نوشلتار، 

تلاش شلده چکیلده ای از برخی 

مهم هلای آن مقاله هلا، در سله 

موضلوع: 1. مدیریلت تحلول؛ 2. 

بله روزرسلانی و تخصصی کلردن 

متلون درسلی طلاب؛ 3. تحلول 

در شلیوه های نویلن تبلیغلی، را 

یلادآور شلویم، تلا از بلاب: »َفَذکِّر 

ِان َنَفَعتِ الّذکلری« مفیلد جاملع 

مدیریتلی حوزه هلا علمیه باشلد 

آینلدگان  بلرای  آن  تبلع  بله  و 

سلودمند واقلع گردد.

  1.  مدیریت تحول
سلطح  در  تحلول«  »مدیریلت  دربلاره 

شلماره  از  حلوزه«  »مجلله  حوزه هلا،  کان 

کله  تاکنلون  نخست)آبان1362شمسلی(،  

بیلش  می باشلد،  شلماره183و184پیاپی 

اندیش منلد،  نویسلندگان  از  136مقالله  از 

نظریه پلرداز و توانلا چلاپ نموده، که با مسلتفاد 

از شلاخصه نمایی، عنوان سلنجی و چکیلده وار، 

جسلتارهایی از برخلی مقاله هلا بنا به گنجایش 

ایلن نوشلتار فرادیلد خواننلدگان قلرار می گیرد.
الـف( مدیریت تحول, مهم تریـن وظیفه مصلحان 

حوزه1
اصلل تحلول ل چله سلازنده و چله ویرانگلر ل 

بله سلراغ حلوزه هلا آملده و خواهلد آملد و اگلر 

در طلول چنلد دهله گذشلته، مصلحلاِن روشلن 

اندیلش حوزه هلا ل چونلان اسلتاد مطهری هلا ل 

بلا نگرانلی و دلواپسلی از حوزه  هلا, علملا، فقهلا 

و مراجلع می خواسلته اند تلا پوسلته های کهلن 

را بشلکنند و مغلز و محتلوای معلارف دیلن را 

فلدای قشلر و قاللب منش هلا و 

کنش هلای سلنتی شلکل گرفته 

بلدان  نکننلد,  قلرون,  طلی  در 

می دانسلتند,  کله  بلود  خاطلر 

طوفانلی کله بله صلورت تنلدری 

شلتابان در پهنله تاریلخ معاصلر 

بله راه افتلاده اسلت, دیلر یلا زود 

سلرزمین غلرب را پیملوده و بله 

سلراغ شرق اسلامی خواهد آمد 

و در صورتی که تدبیرهای الزم و 

پیش بینی هلای بایسلته صورت 

ــزوا  واقع بینانــه بایــد گفــت، کــه ان
و بــه چالش کشــیدن حوزه هــا و 
حوزویــان تیــر خالصــی اســت بــر 
 ،پیکــر اســالم نــاب محمــدی
مذهــب بــه حــق شــیعه و نظــام 
ــه هیــچ یــک از  مقــدس اســالم، ک
مراجــع بزرگــوار تقلیــد، مســئوالن 
دل ســوز نظــام و مدیــران عالــی 
حوزه هــا خواســتار چنیــن لغزشــی 

نیســتند.

نگرفتله باشلد، همله اندوخته هلا و ایده هلا و 

سلرمایه های چندیلن و چنلد قلرن گذشلته، 

ناگهلان درهلم خواهلد ریخلت. 

هلدف آنلان از هشلدارها و اعلام خطرهلا و 

تشلویق ها و ترغیب هلا ایلن بلوده و هسلت کله 

حوزه هلا و عالملان دینلی و مصلحان اجتماعی، 

ایلن جریلان عظیلم شلتابنده را کله بله سلراغ 

آنلان آملده و هم چنلان به شلدت ادامله خواهد 

یافلت، مدیریلت کننلد و شلرط مدیریلت، بلاور 

کردن، شلناختِن مزایا و آسلیب ها و پیش بینی 

راه هلای رویارویلی و اهتملام بله مواجهه فعال 

بلا آن اسلت.

کسلانی کله املروز پایلگاه فکلری و علملی و 

تئوریک خود را اسلتحکام نبخشلند و تدبیرهای 

الزم را نیندیشلند، دیلری نخواهلد پاییلد کله 

در برابلر سلیل عظیلم تحلوالت نرم افلزاری و 

سلخت افزاری مهاجلم، پایلداری و قلوام خود را 

از دسلت داده و دسلت خوش تغییرهای ویرانگر 

و ناخواسلته شلوند.

اگلر امیرمؤمنلان عللی از اعملاق وجلود 

می سلوخت و بله کسلانی کله هشلدارهای او را 

جلدی نمی گرفتنلد و بله بهانله سلردی و گرملی 

هلوا از آمادگلی بلرای مبلارزه بلا دشلمن مهاجم 

سلرباز می زدنلد، ملی فرملود:

»فواهلل ما غزی قوم َقّطُ ف عقر دارهم اال ذلوا؛2 به 
خدا سلوگند، هیچ گروهی در حصار خانه شلان 

ملورد هجلوم قلرار نگرفتند, جلزء این که ذلیل و 

خوار شدند.« 

اگلر کام املام را بله عنلوان یلک اصلل 

بگسلترانیم, گفتنلی اسلت، کله اگلر حوزه هلا از 

بیلرون مرزهلای جغرافیایلی و فرهنگلی ملورد 

هجوم هستند و اگر در برابر آن بی تفاوت بمانند 

و خلود را بلا بایدها و ضرورت های حیات علمی 

و معنلوی و نیلروی انسلانی و عللوم ملورد نیلاز 

روز تجهیلز نکننلد، در بحلران هجوم هلا، کیلان، 

علزت و کارآملدی خلود را از دسلت خواهند داد.
  مانع چیست؟ و مشکل کجاست؟

اگر کسلانی، مطالب یادشلده را قبول داشلته 

باشلند و به هرحال، خطرها و تهدیدها را قدری 

کمتلر یا بیشلتر احسلاس کرده و بله این نتیجه 

رسلیده باشلند کله اگلر جامعه و شلرایط جهانی 

تحلول یافتله، حلوزه   هلای دینلی و سلازمان 

روحانیلت نیلز بایلد تحولی متناسلب و همگام, 

یلا پیشلروتر و بنیادی تلری را در خلود بله وجود 

آورد. ممکن اسلت سلؤال شلود: به راسلتی مانع 

دسلتیابی بله تحلوالت و دگرگونی های تکاملی 

بایسلته چیسلت؟ چلرا املام هنگاملی کله 

چشلم از جهان فرو می بندد از تحوالت سیاسلی 

و اجتماعلی احسلاس رضایلت دارد، وللی از 

تحوالتلی کله بایلد در حوزه های علمیه رخ دهد, 

نله تنهلا راضی نیسلت کله در آخریلن پیام های 

خلود از متفکلران جلوان حلوزوی می خواهلد تا 

آنلان بلا حفلظ اصلول و بنیادهلای اعتقلادی و 

علملی, شلرایِط متغیلر زملان را ماحظله کننلد 

پایلان,  بلی  نیازهلای  و  پرسلش ها  بلرای  و 

پاسلخ هایی علمی, مسلتند و عینی ارائه دهند. 

چلرا رهبلر معظم انقاب در ماقات با حوزویان 

از سلاختار و محتلوا و روش هلای جلاری حلوزه 

ابلراز رضایلت نمیکند؟

بله  بازدارنده هلای  گفلت:  بایلد  پاسلخ  در 
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در  پیشلرو  آرمان هلای  پیوسلتن  حقیقلت 

حوزه هلای علمیله در الیله   هلا و سلطح های 

گوناگونی باید مورد بررسلی قرار گیرد، از جمله:

1. حوزه هلای علمیله در طلی قلرون گذشلته 

بله سلاختارها و منابلع و آموزه هلا و معیارهایی 

دل بسلته، کله تاریلخ کارآیلی و کارآملدی و 

ضلرورت آن سلپری شلده اسلت، وللی از آن جلا 

کله سلنت ها، بله طلور معملول، در هالله ای از 

تقلدس فلرو می رونلد، بسلیاری از حوزویلان و 

حتلی عالملان و مجتهلدان به خود اجازه تجدید 

نظلر در آن هلا را نمی دهنلد؛

2. بسیاری از عالمان، حتی فقیهان حوزوی، 

یلا چیلزی فراتلر از مباحث رایلج فقهی و اصولی 

سلر و کار نداشلته و بله اقتضلای تجربه هلا و 

اندوخته هلا و ارزش هلای سلنتی حلوزه، هرگلز 

تمایلل پرداختلن بله غیلر فقه و اصلول را ندارند 

و مباحلث اعتقادی، فرهنگی، سیاسلی، کامی 

و... را در حاشلیه می بینند و آن را نیازمند دقت 

و بررسلی علملی نمی شناسلند، بلکله جز اعتقاد 

 به مبدأ و معاد و عصمت پیامبر و اهل بیت

پرداختلن بله سلایر مقوله هلا را کاری عبلث و 

خلارج از وظیفه می شلمارند؛

3. روش هلا و موضوعلات و اولویت هایلی 

که در حوزه های علمیه جاری اسلت، متناسلب 

بلا عصلر تقیه، مهجوریت، محرومیت سیاسلی، 

ایلن  اجتماعلی و اقتصلادی حوزه هاسلت و 

ظرفیت ها نمی تواند خود را با شلرایط بسلط ید 

و توانایی هلا و انتظارهلای گسلترده، هماهنگ 

سازد؛

4. دل بسلتگی بله حفلظ آنچله معملول بوده 

اسلت، سلبب شلده تلا حتلی پلس از احسلاس 

تنگناهلا و تهدیدهلای کامًا مشلهود نظام های 

الحلادی ضلد دیلن و جامعله دینلی، فقهلا، 

مدرسلان و عناصلر مؤثلر در مدیریلت حوزه، تنها 

بله تغییراتلی صلوری و اجماللی رضایلت دهند 

و نله بیشلتر؛

5. اگرچله در سلال های اخیلر ل بلکله دهله 

اخیلر ل افلزون بلر مدیریلت غیر رسلمی حوزه ها 

ل مراجلع, فقهلا, بیلوت و مدرسلان ل مدیریتلی 

رسلمی و سلازمان و اداره ای نیلز ملورد پذیلرش 

قلرار گرفتله اسلت و املور حوزه قلدری منظم تر 

شلده و بخلش اداری بله فایل هلای کامپیوتری 

انتقلال یافتله اسلت، املا از آن جلا کله هملان 

شلخصیت های علملی ممحلض در فقه و اصول 

و گریلزان از سلایر مباحلث کاملی، تربیتلی، 

سیاسلی و... در تعییلن ایلن مدیران اثر گذارند، 

از اندیشله هایی در املر مدیریلت بهره می گیرند 

کله در برخلی ملوارد، نه ایده های بلنلد و آرمانی 

دارنلد و نله تحلول می شناسلند و نله تحلول 

می خواهنلد و گاه، نله تحلول را ملی فهمنلد.

بلا ایلن مدیریت هلا و باورهای نهادینه شلده 

و رسلوب یافتله در بدنله حلوزه، چگونه می توان 

انتظار تحوالت بنیادی و پیشلرو را داشلت. این 

اسلت کله حوزه ها بلرای این که بتوانند تحول را 

مدیریت کنند، نیازمند آن هسلتند که مدیریت 

را نیز متحول سلازند.  
ب( موانع تحول سازمان حوزه3

تغییلرات  پیدایلش  و  زملان  پیشلرفت 

اجتماعلی از یلک سلو و نیلز کاهلش تنش هلا 

و فشلارها از دیگرسلو، موجب شلده که اندیشله 

تحلول در ذهلن بیلدار برخلی از حوزویلان پدیلد 

آیلد. به ویلژه در قلرن اخیلر کله بلا گسلترش 

عللوم و پیدایلش دانش هایلی جدیلد هملراه 

بلود و در نتیجله پیشلرفت سلریع جواملع را 

بله دنبلال داشلت. پدیدارشلدن نیازهلای جدید 

هملگام بلا امکانلات نویلن، زندگی انسلان ها را 

متحلول سلاخت و بله تدریلج کله ایلن تحوالت 

در جواملع اسلامی راه یافلت. حوزویلان نیلز با 

خاسلتگاهی جدیلد روبله رو گردیلد و بله نوبله 

خلود بایسلتی نیازهلای متحولی پیلدا کنند. ... 

بلی شلک، موفقیت و پیشلرفت تحلول در حوزه 

بله دو اقلدام پیشلینی نیازمند اسلت: نخسلت، 

شناسلایی موانلع و سلپس، زدودن موانلع یلا 

ایجلاد مصونیلت در برابلر آن هلا... . 

بلاور ملا ایلن اسلت، کله بلرای شناسلایی 

درسلت موانلع نبایلد اصول و ارزش هلا را نادیده 

انگاشلت، چلون بلا صداقلت، صراحلت و به دور 

از هلر گونه مسلامحه کاری و مصلحت اندیشلی 

صلورت می گیلرد. در غیلر ایلن صلورت، بله 

نتیجله ای درسلت، دسلت نخواهیلم یافلت و 

رشلته ها دوبلاره پنبه خواهد شلد. به راسلتی در 

حلال حاضلر، کلدام مصلحت برای حلوزه مهم تر 

و سرنوشت سلازتر از مصلحلت تحلول اسلت؟ و 

کدامیلن ارزش باالتلر و واالتلر از ایلن تحوالت؟ 

مگلر در مصلحت اندیشلی، کلدام مصلحلت را 

بایلد پلاس داشلت، مصلحت حوزه یلا مصلحت 

شلخص؟! کلدام سرنوشلت را؟ سرنوشلت ده هلا 

هلزار حلوزوی یا سرنوشلت کرسلی درس و مرکز 

و بیلت و ...؟! آیلا رواسلت کله ضرورت»تحول« 

املروز حلوزه را در مسللخ عاقله و تعلقلات ذبح 

کنیلم؟ اینلک، برخلی موانلع موجلود حلوزه 

را یلاد می کنیلم کله هلر یلک بله نوبله خلود در 

متوقف کلردن یلا ُکندسلاختن یلا بازگردانلدن 

حرکلت تحلول، نقلش به سلزایی دارد:

1. تعدد مراکز قدرت؛ تشلکل سلنتی حوزه، با 

فضلای بلاز و آزادی نامحلدودی کله در آن وجود 

دارد، کاسلتی هایی را بلرای ایلن زملان و آینلده 

حلوزه به وجلود ملی آورده، کله نمی تلوان  آن ها 

را نادیده انگاشلت و و بحث مفصلی دارد که در 

جایلش می آید...؛

 2. وجود تحولی قشلری؛ در صحنه سیاسلت 

دسلت زدن بله اصاحاتلی سلطحی و قشلری، 

مانعلی مؤثلر و بازدارنلده ای تجربله شلده بلرای 

شلکل  و  عمیلق  خواسلته های  قانع سلاختن 

نگرفتلن تحلوالت اساسلی و ریشله ای به شلمار 

می آیلد، زیلرا ایلن کار، شلوریدگان را از مطللوب 

اصلی منحرف و یا منصرف می کند. متأسلفانه، 

تحلول راسلتین حلوزه بله طلور ناخلودآگاه بله 

همیلن سرنوشلت ناخواسلته دچلار گردیلد؛

 3. عنصلر تقلدس؛ وجلود چنیلن تفکلری در 

فضلای حوزه هلا چله در گذشلته و چله اکنلون، 

یکی از موانع تحول و تکامل این سلازمان بوده 

و هسلت. در طلول ادوار، حوزه هلا یکلی پلس 

از دیگلری بلر روی پایه هلای دیریلن خلود بنلا 

شلده، بلدون این که تغییلر و تحولی تکاملی در 

سلازمان و شلکل تشلکیاتی مورثی آن به وجود 

ید؛ آ

و  در حلوزه  در تحلول؛ تحلول  ابهلام   .4  

حاکم کلردن نظملی نویلن بلرای برخلی تصلور 

غلطلی را پیلش آورده اسلت و چیلزی کله ایلن 
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نگرانلی و اضطلراب را در برخلورد بلا حرکت های 

تحوللی می زدایلد روشلن کردن ماهیلت و آینده 

آن هاسلت... بله گونله ای کله هنلوز ماهیلت و 

پدیلده تحلول در حلوزه بلرای بعضی ناشلناخته 

و ناآشناسلت.

5. فقدان طرحی مقبول؛ نبود طرحی روشلن 

و خاللی از اجملال و ابهلام، کله تحلول حلوزه را 

هملواره در حیطله آرزوها باقی گذاشلته و عمًا 

اقداملی اساسلی در این بلاره صلورت نمی گیرد، 

چلرا کله از قبلل اگلر طرحلی مقبلول و الگویلی 

شایسلته ارائله نگلردد، نمی تلوان بله تحوللی 

فراگیلر بلاور داشلت، به گونله ای کله هملگان را 

به تسللیم وادارد و بیمی از شکسلت و ناکامی 

آن نباشلد؛

6. علدم تفاهلم؛ محوراندیشلی هلر یلک از 

نهادهلای موجلود در حلوزه و علدم تفاهم آن ها 

بلرای اجلرای برنامله تحول مانع دیگری اسلت، 

کله بایلد آن را بلر طلرف سلاخت، زیلرا یلا جلوی 

تحلول را بله کللی سلّد می کنلد و یلا آن را بله 

حاللت تعلیلق درملی آورد. اختاف سللیقه ها را 

بایسلتی کنلار گذاشلت و همه تلوان را معطوف 

املر حیاتلی و مهلم تحلول کلرد. بایلد بله ایلن 

اندیشید که اکنون سرنوشت حوزه به سرنوشت 

اسلام و فرهنلگ دیلن پیونلد خورده اسلت. 
  2. به روزرسـانی و تخصصی کردن متون درسـی 

طالب4
الف( داشته ها

رهبلری, در سلخنی یلادآور ملی شلوند: در 

حوزه هلای علمیله کار زیلادی صلورت گرفتله 

اسلت، بر حوزویان اسلت تداوم بخش کارهای 

صلورت گرفتله باشلند و پدیدآورنلده کارهلای 

بسلیاری کله هنلوز نشلده و نیازمنلد بله احیای 

آن هلا هسلتیم.

نیروی انسلانی یکی از ارکان اساسلی و مهم 

در هر سلازمان اجتماعی اسلت که نقش تداوم 

بخشلی, رکلود و توقلف بله آن نسلبت داده ملی 

شلود. تلاش و پویایلی ایلن عنصلر مهلم ملی 

توانلد سلازمان را بله ایده هلای آرمانی برسلاند و 

تعالی بخلش باشلد و می توانلد در جهت عکس، 

عاملل رخلوت، سسلتی و ایسلتایی باشلد. املا 

حلوزه املروز در کام رهبری برخلوردار از نیروی 

انسلانی زبلده، کارآملد، فعلال و پویاسلت کله 

می تلوان امیلد بسلیاری به آن داشلت تلا زمینه 

حرکلت بله سلوی جللو و تعالی بخش را داشلته 

باشلد. ایشلان نمونه های بسلیاری از حوزویان 

ویژگی هلای  ایلن  دارای  کله  برمی شلمارد  را 

هسلتند: »تولیلد نیلروی انسلانی زبلده در ایلن 

سلطحی اسلت کله املروز ملا داریلم مشلاهده 

می کنیلم، یلک نمونله اش را ملن امشلب در 

گفته هلای آقایلان دیلدم… نمونه هلای دیگرش 

را هلم ملن در بعضلی از جمع هلای فضلا که با 

ملن ماقلات کردند مشلاهده کلردم… جمعی از 

فضای کاوش گر در علوم عقلی، فلسفه، کام، 

عرفلان، منطلق و این هلا یکلی دو سلال پیش از 

ایلن ماقلات کردم… فضایی که با دانشلگاه ها 

ارتبلاط دارنلد. آن جلا هلم ملن همیلن ]نیلروی 

انسلانی زبلده[ انطبلاق و انعلکاس را در ذهلن 

خود داشلتم.«

ایشلان در ادامله شلرایط بله وجودآمدن این 

چنیلن نیلروی انسلانی زبلده را شلرایط طبیعی 

می دانلد،  علمیله  حوزه هلای  سلاختاری  و 

کله بله پلاره ای از ایلن ویژگی هلا در گذشلته 

اشلاره شلد. از بلاب نمونله: وجلود کانون هلای 

آزاداندیشلی, حرکت هلای پرجوش و خودجوش 

دینی، سلابقه های درخشلان حوزه های علمیه، 

پشلتکار و هملت واالی حوزویلان و عملق کار 

آن هلا، رونلق حوزه هلای علمیله 

و سلازمان یافتگلی و… اقتضلا 

نیلروی  چنیلن  کله  می کنلد 

انسلانی زبلده را تربیلت کلرده و 

پلرورش دهلد. طبیعی اسلت که 

»روحانیلت هم مولود و سلاخته 

دسلت حلوزه علمیله اسلت« و 

محصلول ایلن حوزه هاسلت کله 

بلا توجله به شلناخت ماهلوی از 

ایلن سلاختار ملی توانلد نسلبت 

مشلکات  و  مسلائل  رفلع  بله 

اقلدام نمایلد: »از جهلت مسلائل 

حلوزه ای هیچ احتیاجی به کس 

دیگلری نداریلم… می توان از این 

فضلا اسلتفاده کلرد.«
  بایسته ها

بایسلتگی های  حفلظ  در 

املوری  نهادینه کلردن  حلوزه، 

بلرای حوزه هلای علمیله املری 

الزم و ضلروری دانسلته شلده 

فعالیت هلای  ایلن  کله  اسلت، 

)تحلول زا( باعلث بالندگلی بیش 

از پیلش حوزه هلا ملی شلود:

اللف( توجله بله فقله و عملق 

بخشلیدن بله محتلوای فقهلی می توانلد باعلث 

شلادابی و سلرزندگی حوزه هلای علمیله شلود. 

سلرآمدان حلوزه بلا بله کار بسلتن ایلن اصلل، 

می تواننلد موجبلات رشلد و توسلعه حوزه های 

علمیله را فراهلم آورند و توشله آیندگان حوزه را 

فراهم سلازند، تا از این آبشلخور سلیراب شلوند؛

و  نهادینه سلاختن  ب( 

برنامه ریلزی در تملام سلطح ها 

و  حوزه هلا  الیه هلای  و 

فراهم نملودن زمینله تحقلق آن، 

بلا توجله بله سلرعت پیشلرفت 

املور  از  اطاعلات  فنلاوری 

گزیرناپذیلر اسلت. عصلر املروز 

را، عصلر ارتباطلات و فنلاوری 

اطاعلات نامیده انلد، کله یکلی 

از وجلوه نام گلذاری آن سلرعت 

روزافلزون)در کنلش و واکنلش 

فعالیت ها( اسلت. براین اساس، 

زوایلای زندگلی بشلر، بایلد با آن 

تنظیلم شلود، تلا بتواند هم زمان 

بلا تحلول و دگرگونی هم جهت و 

هم سلو شلده تا موضعی مناسب 

را اتخلاذ کنلد و نهاد حوزه علمیه 

نهادهلای  از  یکلی  عنلوان  بله 

اثرگلذار نمی توانلد فلارغ از آن 

برنامه ریلزی  للذا  کنلد،  عملل 

مناسلب بایسلته مدیلران حلوزه 

اسلت؛

ج( شلناخت عقب ماندگی هلا 

و چگونگی تدارک و جبران آن ها، 

کالم  در  امــروز  حــوزه  امــا 
نیــروی  از  برخــوردار  رهبــری 
فعــال  کارآمــد،  زبــده،  انســانی 
امیــد  می تــوان  کــه  پویاســت  و 
تــا  داشــت  آن  بــه  بســیاری 
زمینــه حرکــت بــه ســوی جلــو و 
باشــد.  داشــته  را  بخــش  تعالــی 
از  بســیاری  نمونه هــای  ایشــان 
کــه  برمی شــمارد  را  حوزویــان 
گی هــای هســتند:  دارای ایــن ویژ
»تولیــد نیــروی انســانی زبــده در 
امــروز  کــه  اســت  ســطحی  ایــن 
می کنیــم،  مشــاهده  داریــم  مــا 
امشــب  مــن  را  نمونــه اش  یــک 
دیــدم…  آقایــان  گفته هــای  در 
نمونه هــای دیگــرش را هــم مــن 
در بعضــی از جمع هــای فضــال کــه 
بــا مــن مالقــات کردنــد مشــاهده 
فضــالی  از  جمعــی  کــردم… 
عقلــی،  علــوم  در  کاوش گــر 
کالم، عرفــان، منطــق  فلســفه، 
و این هــا یکــی دو ســال پیــش از 
کــردم… فضالیــی  ایــن مالقــات 
کــه بــا دانشــگاه ها ارتبــاط دارنــد. 
]نیــروی  همیــن  مــن  هــم  آن جــا 
انســانی زبــده[ انطبــاق و انعــکاس 

داشــتم.« خــود  ذهــن  در  را 
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هم زمان با سرعت تحوالت از امور بایسته حوزه 

اسلت، که این امر باید مدیریت و سلازوار با آن 

حرکت شلود. یکی از شلاخصه های جّدی و الزم 

در املر آملوزش، توجه به متون درسلی مناسلب 

بلا هدف هلای از پیلش تعیین شلده و نیازهای 

روز بشلری اسلت. این امر در کانون های علمی 

ل آموزشلی، بله صلورت روزآملد در حلال بررسلی 

اسلت و حلوزه هلای علملی بله عنلوان یکلی از 

کانون هلا و نهادهلای زنلده و پویلا نمی توانلد از 

ایلن قاعلده مسلتثنا گلردد. از این رو، شایسلته 

اسلت هماهنگ و سلازوار با طبقه بندی کارهای 

حرفله ای روحانیلون, متن هایلی مناسلب تهیه 

و تدریلس شلود و فراگیلران عللوم حلوزوی، 

نسلبت بله فراگیلری آن دسلت بله کار شلوند و 

هملت بگمارنلد. در حاللی که در پاره ای از ادوار، 

شلاهد تغییلر نکلردن ایلن متن هلا هسلتیم و 

چله بسلا متن هایلی کله مربلوط بله چندیلن 

دهله پیلش بلوده و نیازمند به بازنگلری دوباره، 

تدریلس ملی شلود و یلا ممکلن اسلت طابلی 

کله بلا هدف هلای گوناگلون تبلیغلی، قضاوت، 

اجتهلاد و… متن هلای واحلدی را فلرا می گیرند، 

چنان کله ایلن اللزام در سلخنان رهبلری تأکیلد 

شلده: »کتلاب درسلی… حتملًا بایلد… تغییر پیدا 

کنلد، در ایلن هیچ شلکی نیسلت.« در قسلمتی 

دیگلر اشلاره دارد کله متن هلای گذشلتگان کله 

دارای بار علمی فراوان و غنای الزم اسلت، باید 

بله ادبیلات امروز تغییلر پیدا کند، تا زمینه فهم 

آسلان فراهم شلود: »مکاسلب را تسلهیل کنند، 

هملان مطالب شلیخ را بیاورنلد روی یک کتاب 

دیگلری.« البتله توجله بله ایلن مهلم دارنلد، که 

تغییلرات در متلون نبایلد منجر بله تولید آثاری 

ضعیلف و ناقلص گلردد: »یلک نوشلته متیلن 

و قلرص و محکلم )تنظیلم شلود( کله در همله 

مجاملع علملی اسلامی وقتلی رفلت… ممتلاز 

شلناخته بشلود، ایلراد لفظلی و متنلی و قلملی 

نداشلته باشد.«

د( توجله بله دانلش آملار و بهره گیلری از 

یافته هلای آن، یکلی از ایلن علوم اسلت که باید 

در حوزه های علمیه ، به طور جّدی دنبال شلود، 

تلا بتلوان از بلرکات و فوایلد مترتلب بلر آن بهلره 

جسلت: »یکلی از کارهایلی که بایلد حتمًا انجام 

بگیرد، سلریع هم باید شلروع بشلود و چندسلال 

هلم طلول خواهلد کشلید، املا برکاتلش خیللی 

زیلاد خواهلد بلود، همیلن مسلئله آمارگیلری 

اسلت، از طلاب حلوزه، از سطوح شلان از مقلدار 

و انلدازه درک شلان, از درسلی کله خواندنلد، از 

پیشلرفت تحصیلی شلان، از این هلا آمارگیلری 

مجموعله  زیردسلت  بدانیلد  باشلید.  داشلته 

مدیریلت حلوزه چیسلت؟« الزمله املر مدیریت 

اطلاع و آگاهلی از جنبه هلای مختللف اسلت، 

تلا بلر اسلاس ایلن شلناخت بتوان برنامله ریزی 

سلازوار طراحلی نملود.

هلل( فراهلم نمودن فضاهای آزاداندیشلی در 

جهلت زایلش و اشلاعه و تلراوش افلکار نوآملد؛ 

اجلازه طلرح آرای مختللف، بلرای شلکل گیری 

می انجاملد.  عللم  توسلعه  بله  آرا،  تضلارب 

چنان کله ایلن مهلم از گذشلته در حوزه هلای 

علمیله بلوده و از افتخلارات دیرینله برشلمرده 

بلا  افلراد مختللف  شلده اسلت. در گذشلته، 

هلم  کنلار  در  علملی  گوناگلون  سللیقه های 

زندگلی مسلالمت آمیز داشلته و در دادوسلتد 

فکلری بلا یک دیگلر بلوده و بله سلر می برده اند. 

بله نظر می رسلد این مهلم، در حوزه های علمیه 

کم رنلگ شلده اسلت کله رهبلری بله آن اشلاره 

می کنلد: »چلرا ایلن کرسلی های آزاداندیشلی 

در قلم تشلکیل نمی شلود؟ چله اشلکالی دارد؟… 

ملا تحملل را در حلوزه بایلد بلاال ببریلم… کرسلی 

نظریه پردازی تشلکیل بشلود و مباحثه شلود.«
ب( ضرورت تحول در متون درسی5  

متلون درسلی حوزه های علمیه نیازمند سله 

گونه دگرگونی و نوآوری است و در این تفاوتی 

نیسلت بیلن این کله نگارشلی جدیلد صلورت 

پذیرد و از نو کتابی در موضوع موردنیاز سلامان 

یابلد، یلا ایلن کله کتاب هلای موجود بازسلازی 

شلوند. روزگاری )صرف میر( سیدشلریف الدین 

جرجانلی و تصریلف زنجانلی و شلرح تصریلف 

سلعدالدین تفتازانی در حوزه های علمیه شیعه 

و سلنی رایلج بلود، املا قبل از انقاب اسلامی، 

مدرسله حقانلی قلم، صلرف سلاده را طراحلی و 

تألیلف کردنلد. رفته رفتله جای خلود را باز کرد و 

املروزه ملورد پذیلرش همه ملدارس علمیه قرار 

گرفتله اسلت و چندین بلار بازبینی شلده اسلت. 

بله نظلر می آیلد در نلگارش کتاب هلای درسلی 

و یلا بازسلازی کتاب هلای پیشلین، چنلد نکتله 

بایلد لحاظ شلود:

1. پاالیلش کتاب هلا از مسلائل غیرضلروری؛ 

نلگارش  بله  انصلاری  شلیخ  کله  روزگاری 

و  شلگرف  پاالیشلی  پرداخلت،  فرائداالصلول 
غیردرخلور پیش بینلی در عللم اصول پدید آورد. 

اگلر نزدیک تریلن کتلاب اصوللی به عصر شلیخ 

انصلاری را بلا فرائداالصول بسلنجیم به پاالیش 

شلیخ در عللم اصلول پلی می بریلم. کتلاب 

مفاتیح االصلول، تألیلف سلیدمحمد مجاهلد، 
همان کسلی کله شلیخ انصلاری در کتاب هلای 

خلود بلا عنلوان: سلید مشلایخنا یلاد می کنلد. 

اکنون فهرسلت کتاب مفاتیح االصول را بنگرید، 

خواهیلد دیلد کله چله بحث هایلی در آن آمده و 

اکنلون در فرائداالصلول از آن هلا خبری نیسلت. 

شلیخ انصلاری بحث های مربوط بله علوم دیگر 

را از عللم اصلول جلدا کلرد و ضرورتی در پردازش 

بله آن هلا ندیلد و بلر ایلن بلاور بلود ایلن عللوم 

هرکلدام جلای خلاص و متکفلل خاصلی دارد.

از  یکلی  فقله؛  بلا  قواعلد  برابرسلازی   .2

کاسلتی های کتاب هلا و درس هلای اصوللی 

برابلر نسلاختن قواعلد بلا فقله اسلت. هیلچ 

یلک از شلارحان کفایة االصلول، بله فکلر چنیلن 

در  اسلتادان  هلم  اآلن  نبوده انلد.  مسلئله ای 

درس هلای خلارج، بله ایلن مقولله نمی پردازند. 

بله نظلر می رسلد، کاری کله دربلاره کتاب هلای 

درسلی اصلول بایلد انجام بگیرد، برابرسلازی هر 

قاعده اصولی با مسلائل فقهی اسلت. این رویه 

در درس هلای خلارج اصول نیز باید دنبال شلود، 

ماننلد تجزیه وترکیلب در نحو، هر قاعده اصولی 

کله گفتله می شلود جایلگاه آن در فقله مطلرح 

می شلود. ... اگلر روزی بنلا شلد کفایله اصلاح 

شلود و کفایه نوین نوشلته شلود، بایسلته است 
در شلرح و پاورقی هلای آن، بلرای هر قاعده یک 

مثال فقهی ذکر گردد. آن وقت اسلت که ارزش 

عللم اصلول را درخواهیلم یافلت. ارزش عللم 

اصلول دو برابلر می شلود و کاربلردی می گلردد. 
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3. نلگارش روان؛ متلون درسلی باید به گونه 

روان و خاللی از اغلاق و پیچیدگی هلا نوشلته 

شلود. هدف آن نیسلت که مطالب عمیق حذف 

شلود. نویسلندگان دو گونله انلد، همان گونله 

کله  گویندگانلی  دوگونه انلد:  گوینلدگان  کله 

عالی تریلن مطاللب را بلا عباراتلی روان، آسلان 

و قابلل فهلم و بلدون اغلاق و اجملال بیلان 

ملی کننلد. گویندگانلی کله هملان مطللب را به 

جلوری بیلان می کننلد کله شلنونده، بله نکته و 

مطلبی دسلت نمی یابد و سلخن گوینده را درک 

نمی کنلد.

نویسلندگان نیلز دو گونه انلد: نویسلندگان 

در  مغلق نویلس.  نویسلندگان  و  روان نویلس 

دانلش فقله و اصلول، بلا بررسلی کتاب هلای 

ایلن دو دانلش، درمی یابیلم فقیله و یلا اصولی، 

دارد،  جالبلی  بسلیار  نلگارش  و  روان  قللم 

موسلوی عاملی، صاحلب  سلیدمحمد  ماننلد: 

مدارک االحلکام، شیخ حسلن عامللی، صاحلب 
بهبهانلی،  وحیلد  عامله  یلا  معالم الدیلن، 
مصابیح الظلام و… . املا شلماری از فقهلا، قللم 
سلنگینی دارند، مانند المقابس شلیخ اسلدالّله 

تسلتری را وقتلی مطالعله می کنیم، بلا عبارات 

مغللق روبله رو می شلویم، بله حدی کله فهم آن 

دشلوار می گلردد. شلاید بله همیلن جهلت بلود 

کله مدارک االحلکام، ملورد توجه فقیهلان واقع 
شلده اسلت. 

چله ضرورتلی دارد کتاب هایی نوشلته شلود 

کله مطاللب آسلان و درخلور فهلم را آن چنلان 

در لفافله عبارت هلای سلخت و مغللق بپیچنلد 

کله اسلتاد و شلاگرد، تملام تلوان و همّ شلان را 

روی فهلم عبارت هلای معماگونله آن بگذارنلد. 

بله  بلزرگان،  از  اخیلر شلماری  دوره هلای  در 

مغلق گویلی روی آورده بودنلد، تلا آن جلا کله بلر 

ایلن کار اصلرار می ورزیدنلد.
  چگونگی نگارش کتاب های درسی

تجربله نشلان داده کله کارهلای گروهلی 

از کارهلای فلردی اسلت. در  نتیجه بخش تلر 

ملورد نلگارش متون درسلی، شلماری از عالمان 

دینلی، پیشلنهاد کار گروهلی داشلته و دارنلد. 

البتله کار فلردی نیلز گاهلی خلوب نشلان داده 

و  المنطلق  نلگارش  بلا  مظفلر  آقلای  اسلت. 

اصول الفقله و شلهیدصدر بلا نلگارش حلقلات، 
کملک شلایانی بله تحلول و تغییلر در متلون 

درسلی کردنلد. سیدمحسلن امیلن جبل عاملی 

می گویلد: »گروهی تشلکیل دهند و کار تدوین 

کتاب هلای درسلی حوزه را بله عهده بگیرند و در 

هلر علملی سله نوع کتلاب: مختصر، متوسلط و 

مطلول نلگارش شلود و محتلوای ایلن کتاب ها 

را از هملان کتاب هلای مشلهور قبلی اسلتخراج 

کنند و پس از عرضه بر بزرگان از علما و تصویب 

آن ها، محور تدریس در حوزه بزرگ نجف، قم و 

سلپس حوزه هلای دیگر گلردد. البته کتاب های 

قبللی نیلز از دور خلارج نمی شلود و می توان به 

عنلوان کتلاب ای مرجلع ل نله آموزشلی ل از آن ها 

اسلتفاده کرد.«

مقلام معظلم رهبلری تأکیلد دارنلد: »بایلد 

لجنله ای از فضای بزرگ حوزه علمیه بنشلینند 

و یلک دوره فقله، از طهلارت تلا دیلات، بله زبلان 

سلاده بنویسلند کله کار شلرح لمعله را بکنلد و 

کیفیلت اسلتدالل را نشلان بدهلد.« و »… بایلد 

لجنله و هیئتلی بنشلیند و مباحثلی کله شلما 

در مکاسلب می خواهیلد یلاد بگیریلد در کتابلی 

کله خیللی هلم بله مشلکلی مکاسلب نباشلد و 

آن مطاللب و اسلتدالل ها را هلم داشلته باشلد، 

بنویسلد و آن کتلاب در حوزه هلا خوانده شلود.«
  3. تحول در مدیریت تبلیغ6
آسیب شناسی تبلیغ سنتی  

بنیان گللذاری  و  شللکل گیری  فلسللفه 

حوزه هللای علمیلله، بللرای چنللد وظیفلله مهللم 

اسللت: 1. دریافللت دقیللق، همه سللویه ، روشللن 

معللارف و آموزه هللای دینللی؛ 2. تبلیللغ دیللن 

و عرضلله درسللت، برانگیزاننللده و شللورانگیز و 

حرکت آفریللن آن، برابللر نیازهللای روز و انسللان 

معاصللر؛ 3. دفللاع عالمانه؛ بخردانه؛ روشللنگرانه 

و همه سللویه از دیللن، پاسللخ بلله شللبهه ها 

آموزه هللای  روشللن  بیللان  و  پرسللش ها  و 

زندگی سللاز آن؛ 4. تللاش گسللترده بللرای 

پیاده کللردن و عینیت بخشللیدن بلله دیللن و 

احللکام آن. در معللارف دینللی، پیش بینی هللای 

اساسللی و زمینه سللازی های گسللترده بللرای 

بلله انجام رسللاندن و جاملله عمللل پوشللاندن 

اصللول یللاد شللده، درنظللر گرفتلله شللده اسللت.

از این رو، برای جلوگیری از واردشدن آسیب های 

جدی و فلج کننده بر پیکر تبلیغ سنتی و از کار 

افتادن و بی اثرشدن آن در بیدارگری، روشنگری، 

آگاهی بخشی و تقواپیشگی مردم، باید همیشه 

آسیب شناسی شود، کاری که از سوی حوزه ها 

انجام نگرفته و اکنون بر اثر سهل انگاری و جّدی 

نگرفتن آن، کم وبیش، ناکارآمدی تبلیغ، موادی 

را برمی شمریم، که عبارتند از:

1. نداشتن جایگاه بایسته: تبلیغ در حوزه ها، 

با همه نقشی که در گذشته داشته است، اکنون 

آن جایگاه بایسته را ندارد، اهل فضل و دانش و 

دانش آموختگان و کسانی که تحصیات عالیه 

حوزوی دارند، رویکرد مناسبی به این فن نداشته 

باشند، تا آن جا که شماری از آنان منبررفتن را با 

شأن علمی خود سازگار نمی دانند و این وظیفه 

مقدس و کارساز را کنار بگذارند و در حقیقت از 

انجام رسالت خود سرباز زنند. وقتی که این چنین 

شد و عرصه منبر از اهل آن خالی گردید، روشن 

است، منبر و تبلیغ سنتی چه سرنوشتی پیدا 

می کند؛

البته روشلن اسلت که هنگامی منبر و تبلیغ 

سلنتی در چشلم ملردم بلزرگ و پلرارج جلوه گلر 

می شلود که اهل منبر در نزد اهل فکر و اندیشله 

و در خود حوزه ها، در چشم اهل فضل و در بیرون 

از حوزه هلا  بلزرگ جللوه کند و از افراد کم سلواد 

و بلی بهلره از دانش هلای عالی حلوزوی قلمداد 

نگردنلد، زیلرا دیلده و شلنیده می شلود، حتلی 

روحانیلان برجستله و برخلوردار از دانش هلای 

حلوزوی و روز، آشلنای بله معلارف اسلامی، 

خلوش فکلر، وقتلی به منبلر ارج می نهند و منبر 

را تریبون خوبی برای روشنگری می دانند و آن را 

در کنار کارهای علمی، پژوهشی و تدریس خود 

برمی گزیننلد، بله عنلوان منبلری و روضه خلوان 

به آنان نگریسلته می شلود و طرح ها، سلخنان و 

نکته بینی هلا و پیشلنهادهای آنلان در مجاللس 

و محافلل تصمیم گیلری, بله هیلچ انگاشلته 

می شلود.

ایلن برخلورد نامناسلب سلبب گردیلده، ایلن 
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گلروه از دانشلوران و نخبلگان، 

کمتلر وقلت صرف وعظ و خطابه 

و منبلر کننلد و از ایلن املر مهلم 

کارهلای  بله  و  برگرداننلد  روی 

دیگلر علملی روی بیاورنلد. امام 

خمینی، هوشلیارانه, دسیسه 

دشمن را در دوری گزینی عالمان 

فرزانله و بلزرگ از منبلر، دخیلل 

از خیانت پیشلگان و  می دانلد. 

دسلت های ناپاکلی یلاد می کند 

که سلعی دارند، سلنگر منبر را از 

فرزانلگان و آگاهان خالی کنند و 

با سمپاشلی ها و تبلیغات سلوء، 

ایلن امتیاز بلزرگ و تکلیف الهی 

را از اهلل عللم بگیرنلد: »ممکلن 

اسلت دسلت های ناپاکلی، بلا سمپاشلی ها و 

تبلیغلات سلوء، برنامه هلای اخاقی و اصاحی 

را بلی اهمیلت وانمود کرده، منبررفتن برای پند 

و موعظه را با مقام علمی مغایر جلوه دهند و یا 

نسلبت دادن )منبلری( به شلخصیت های بزرگ 

علملی کله در مقلام اصلاح و تنظیلم حوزه هلا 

هسلتند، آنان را از کار بازدارند. امروز, در بعضی 

حوزه هلا شلاید منبررفتلن و موعظه کلردن را 

 ننلگ بداننلد، غافلل از این کله حضلرت امیر

منبلری بودنلد و در منابلر مردم را آگاه، هوشلیار 

و راهنمایی می کردند. سلایر ائمه نیز چنین 

بودند. شلاید عناصر مرموزی این تزریقات سلوء 

را نمودنلد تلا معنویلات و اخاقیلات از حوزه ها 

رخلت بربنلدد و در نتیجله حوزه های ما فاسلد و 

سلاقط گردد… .«

2. آموزشللی نبللودن: تبلیللغ 

عنصللر  و  جنبلله  از  سللنتی 

آموزشللی، کلله محللور و عنصللر 

اسللت،  آن  دهنللده  تشللکیل 

در  اسللت.  گرفتلله  فاصللله 

تبلیللغ سللنتی بلله ایللن مهللم 

نمی شللود.  داده  الزم  بهللای 

نلله  و  نلله خطیللب مجلللس 

برگللذار کننللدگان مجلس هللا و 

محفل هللای مذهبللی دغدغلله 

اثرگللذاری علمللی سللخنرانی ها 

را روی مخاطبللان ندارنللد و ایللن، 

آفتللی اسللت بللزرگ کلله امللروزه 

مجلس هللای  گریبان گیللر 

اسللت.  شللده  مذهبللی 

بسللنده کردن بلله انجللام مراسللم معمولللی و 

بللدون توجلله بلله جنبلله آموزشللی و علمللی، 

محافللل مذهبللی را از کانللون توجلله مردمللان 

دور کللرده اسللت. هللم بانیللان و برگذارکننللدگان 

و هللم اهللل منبللر بلله همیللن مقللدار بسللنده 

کللرده و می کننللد کلله ذکللر توسلللی بشللود و 

 ثوابللی از اقاملله مجلللس یللاد اهللل بیللت

بهره شللان گللردد، امللا این کلله تللا چلله انللدازه 

ارائلله می دهللد، آموزشللی  آنچلله خطیللب 

شللرکت کنندگان  علمللی  سللطح  و  اسللت 

را بللاال می بللرد، در بوتلله بررسللی و مطالعلله 

گللذارده نمی شللود و کسللی در پللی آن نیسللت. 

تشللکیل دهنللدگان ایللن گونلله محفل هللا، 

بللر آن نیسللتند کلله بللرآوردی از کار خویللش 

داشللته باشللند و محاسللبه کننللد ایللن هملله 

هزینلله، تللاش و صللرف وقللت، چلله دسللتاورد 

علمللی و معرفتللی بهللره آنللان کللرده و چلله یللاد 

گرفته انللد و بللر شناخت شللان چلله انللدازه 

افللزوده شللده اسللت. 

کارآملدی،  در  املروزه  ناکارآملدی:   .3

اثرگلذاری، دگرگون آفرینلی و بیدارگلری تبلیلغ 

سلنتی مطالعله و بررسلی انجلام نمی گیلرد. 

نهلادی عهلده دار این مهم نیسلت کله منبرها و 

سلخنرانی هایی کله در مجاللس و محافل دینی 

انجلام می گیلرد، تا چه اندازه اثرگذار اسلت و در 

فکر و ذهن و دل مخاطبان دگرگونی می آفریند. 

بسلیاری از برپاکنندگان مجلس های مذهبی و 

مراسم ها، روی نتیجه کار خویش نمی اندیشند 

کله تلا چله انلدازه مؤثر اسلت و در اصلاح مردم 

و جامعله نقلش ایفلا می کنلد. وقتلی چنیلن 

ارزیابی از تبلیغ سلنتی انجام نمی گیرد, روشلن 

اسلت کله بر ناکارآملدی و ناکارایی آن روزبه روز 

افزوده می شلود. با دگرگونی در سلبک و روش، 

بلا توجه کلردن بله نیازهلای روز و غنی بخشلی 

بله محتلوای سلخنرانی ها و منبرهلای خلود، بر 

کارآملدی آن می افزاینلد و سلخنرانی و منبلر 

اثرگلذار ارائله می دهنلد و بله فلسلفه وجلودی 

تبلیغ که اصاح گری اسلت، نزدیک می شلوند. 

کله اگلر ایلن کار صلورت بگیلرد و گام بله گام به 

فلسلفه تبلیلغ دینلی، اهلل منبلر و گردانندگان 

املور تبلیغلی نزدیلک گردنلد، جلوه هایلی از آن 

 روایت گلری خواهلد بلود، کله املام صلادق

نویلد می دهلد: » روایلت سلخنان ملا کله قللب 

شلیعیان ملا را اسلتوار سلازد و نیلرو بخشلد، از 

هلزار عابلد برتر اسلت.«

4. اولویت نلدادن به شایسلتگی های علمی: 

از کاسلتی های تبلیلغ سلنتی، توجه نداشلتن 

اسلت.  مبلغلان  علملی  شایسلتگی های  بله 

ایلن کاسلتی پیامدهلای ناگلواری دارد. دیلن و 

آموزه های دینی بسلیار عامیانه، نابخردانه و به 

دور از منطق مطرح می،شود. استدالل و برهان 

جایی ندارد. عوامی برای عوام سلخن می گوید. 

گاه دیده می شلود بر منبر رسلول خدا کسلانی 

فلراز می رونلد که هیچ شایسلتگی علمی ندارند 

و نله توانایلی بیان معارف و آموزه های دینی. از 

این رو، در بالندگی فکری و رشد اندیشه مردمان 

بی اثرنلد و چله بسلا مایله عقب گرد آنلان. وقتی 

کله شایسلتگی های علملی, موردنظلر نباشلد و 

دسلت انلدرکاران بله آن توجله نکننلد، یلا نهاد و 

نهادهایی نباشلد که این مهم را در سلرلوحه کار 

خویلش قلرار بدهلد و کسلی مسلئولیت آن را بر 

عهده نداشلته باشلد، میدان برای ناشایسلتگان 

کله بلرای حطلام دنیا روی به منبلر آورده اند, باز 

می شلود.

فلرود  کله  را  آبشلخوری  تنهلا  مؤمنلان، 

می آینلد، تلا بهلره ببرند پای همین منبرهاسلت 

کله آن هلم بلا کیفیتی که اشلاره کردیلم، آنان را 

در هملان سلطح کله هسلتند نگه ملی دارد. این 

حاللت کله بلس آفت زاسلت بایلد تغییلر کنلد و 

مدیلران حوزه هلا و بلزرگان دیلن بایلد بلرای آن 

چلاره ای بیندیشلند و مؤمنلان را از دایلره تنلگ 

سلخنان سسلت، بلی پایله، غیرمنطقلی، غیلر 

علمی و خرافی بی دانشلان منبرنشلین برهانند، 

تلا آینلده جامعه اسلامی, روشلن رقلم بخورد و 

َدر بلر پاشلنه دانایلی، روشلنایی و دانش بگردد، 

کیــد دارند:  مقــام معظــم رهبــری تأ
»بایــد لجنــه ای از فضــالی بــزرگ 
یــک  و  بنشــینند  علمیــه  حــوزه 
دوره فقــه، از طهــارت تــا دیــات، 
بــه زبــان ســاده بنویســند کــه کار 
کیفیــت  و  بکنــد  را  لمعــه  ح  شــر
و  بدهــد.«  نشــان  را  اســتدالل 
»… بایــد لجنــه و هیئتــی بنشــیند 
کــه شــما در مکاســب  و مباحثــی 
در  بگیریــد  یــاد  می خواهیــد 
کتابــی کــه خیلــی هــم بــه مشــکلی 
مکاســب نباشــد و آن مطالــب و 
اســتدالل ها را هــم داشــته باشــد، 
کتــاب در حوزه هــا  بنویســد و آن 

شــود.« خوانــده 
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نله بلر پاشلنه بی دانشلی و بی خبلری. 

شایسلتگی های  بله  اولویت نلدادن   .5

تقوایلی: تقلوا، شلرط و رکن و پایله اصلی تبلیغ 

دیلن اسلت. تبلیلغ دیلن، بلدون ایلن رکلن پلا 

نمی گیلرد و راَیلِت آن افراشلته نمی مانلد. ایلن 

رکلن مهلم، در درازای تاریلخ  افراشلته مانلده 

اسلت که دین بدین سلان پرتو افشلانی می کند. 

پیشلرفت دین، اوج گیری و حماسله آفرینی آن 

در برهه هلای گوناگلون، بسلتگی تملام عیلار 

بله اباغ گلران تقواپیشله داشلته اسلت. اکنون 

نیلز کله آن اوج گیری هلا و حماسله ها از دیلن 

انتظلار اسلت و دگرگونی هلای بنیادیلن در پرتو 

و سلایه آموزه هلای واالی دیلن، ملورد نیاز، پس 

بایسلته اسلت ایلن اصلل بلنلد پلاس داشلته 

شلود و دسلتگاه های مسلئول، اباغ گرانلی بلا 

ایلن ویژگلی بله میلان ملردم گسلیل بدارنلد و 

پیلش و بیلش از هلر چیلز، ایلن ویژگلی را در 

وجودشلان رصلد کنند و اگلر نمی بینند, چاره ای 

نلو بیندیشلند، تلا رهزن مردم نشلوند و به جای 

کشلاندن آنلان بله سلوی حقیقلت، بله سلوی 

سراب شلان نکشلانند.

6. بی ادبی در ارائه مطالب: از نارسلایی هایی 

کله کم وبیلش در تبلیلغ سلنتی دیده می شلود، 

ارائه کشلکولی مطالب و معارف دینی از سلوی 

آنلان اسلت. نظلم دادن به سلخن، هنری اسلت 

کله مبلغلان و منبری هلای بنلام از آن برخلوردار 

بوده انلد. از ایلن رو، سخن شلان اثرگلذار بلوده 

اسلت و هملگان از منبلر آنلان بهلره کافلی را 

می برده انلد. املا کم کلم ایلن شلیوه پسلندیده 

به فراموشلی سلپرده شلد و اهل منبر، بر نسلقی 

دقیلق مطللب خویلش را ارائله نکردند و بیشلتر 

بله رویله کشلکولی روی آوردنلد کله گویلا عوام 

بیشلتر آن را می پسلندید و از ایلن نکتله غافلل 

ماندنلد که قرآن، رسلول خلدا و ائمه اطهار در 

ارائله مطللب، از یک نظلم دقیق منطقی پیروی 

می کنند که بی گمان در مخاطب اثرگذار اسلت 

و بله ذهلن او نظلم می دهلد و منطلق را بلر فکر 

او حاکلم می سلازد. وقتلی منطلق بلر ذهن هلا 

حاکلم شلد، حق پذیلری آسلان تر می شلود. 

دقیق و با نظم منطقی سلخن گفتن، فضا را 

تغییلر می دهلد و علوام را، که ویژگلی بارز آنان، 

نابهره منلدی از ذهلن منظلم و افلکار سلامان 

یافتله و منطقلی اسلت، بله جرگله اهلل منطلق 

می کشلاند و بله افکارشلان نظلم می دهلد.

7. ارائله مطاللب شلبهه انگیز و غلوآمیلز: 

از نارسلایی هایی کله اکنلون در تبلیلغ سلنتی 

دیلده می شلود، ارائله مطالب شلبهه انگیز و غیر 

درخلور توجیله از سلوی شلماری از مبلغلان و 

منبری هاسلت. اینلان، بله  خاطلر کم دانشلی و 

ناآشلنایی با معارف اسلامی و دیمی رشدکردن 

و بله شهرت رسلیدن، یلا بله خاطلر عوام زدگلی ، 

مطالبلی را در منبلر ارائله می دهنلد کله غیلر 

درخلور توجیله و شلبهه انگیز اسلت. شلماری از 

منبری هلا، توجه ندارند که مباحث شلان درخور 

پذیلرش نیسلت، یلا شبهه زاسلت و ابهلام آور و 

تشلویش و پریشلانی فکری برای افراد می آورد.

اینان, مطالب و مباحثی را که طرح می کنند، 

به هیلچ  تلرازوی نقلد و خلرد نمی گذارنلد و بله 

سره وناسلره بودن آن کاری ندارند، چون شلنیده 

و یلا در جایلی خوانده اند، باز گویند و پیامدهای 

منفلی و ویران گلر آن را در نظلر نمی گیرنلد، 

 به ویلژه گفتلار آنان دربلاره معصومان و ائمه

بله جاهلای باریکلی می کشلد، چنان از مسلائل 

شلگفت انگیز دربلاره آن بزرگلواران، بلدون توجه 

به درسلتی و نادرسلتی آن مطالب، مستندبودن 

و نبلودن آن هلا سلخن می گوینلد کله ده هلا 

اهلل نظلر و خردمنلد و امام شلناس اگلر گلرد 

بیاینلد، قلادر نخواهند بلود ویران گری این گونه 

سلخنان را ترمیم کنند و شلبهه های به بار آمده 

را بزداینلد و پاسلخ بگوینلد.

8. کاستی پذیرفتن پیوندهای مهرورزانه: بین 

خطیلب و منبلری، بلا ملردم از زمان هلای بسلیار 

دور، بلا الگوگیلری از راه و روش پیامبلر اعظلم و 

ائمه اطهار، پیوندهای مهرورزانه بوده اسلت و 

ایلن پیونلد، بسلیار در عاقه مندی ملردم به دین 

و عمل به دسلتورها و آیین های آن، نقش آفرین 

بود و بسلیاری از مردم را از نزدیک شلدن به افراد 

هنجارشلکن بازمی داشلت. املا اکنون این چنین 

پیوندهایلی رو بله ضعلف نهاده و بسلیار کم رنگ 

شلده اسلت. از ایلن رو، شلاهد ناهنجاری هلای 

اجتماعلی، مشلکات خانوادگلی و اختاف های 

بسیار هستیم که برای جامعه اسامی و شیعی 

ناخوشلایند است.

پلس از شلناخت علتهلا و سلببهای ضعلف 

و کاسلتی پذیری پیونلد روحانیلت، اهلل منبلر 

و ملردم، بایلد دقیلق و برنامه ریلزی شلده بله 

رویارویلی برخاسلت. بلرای شلناخت علت هلا، 

بررسلی دقیلق، همله جانبله، گفت وگلو بلا افراد 

آگاه و ملردم ضلروری اسلت. پلس از این مرحله 

اسلت که کار جدی باید انجام بگیرد. برای چاره 

کار و پدیلدآوردن پیونلد مهرورزانله بین مبلغان 

و ملردم مؤملن بایسلتی طلرح نلو براندازیم.

شلماری بلر ایلن نظرنلد کله پلس از انقلاب 

اسلامی, چلون ملردم هلر نارسلایی را, بله هلر 

دلیلل, بلر عهلده 

9. طلرح یلک بعلدی مباحلث: سلخنوران 

مباحلث  یک سلری  بله  شلیعی،  جامعله 

می پردازنلد و آن هلم بسلیار پررنلگ و از طلرح 

یک سلری مباحلث می پرهیزنلد و بله آن هلا 

بهای الزم را نمی دهند. این یک کاسلتی اسلت، 

چلون تنهلا بله یلک زاویله از آموزه هلای دینلی 

می نگرند و بسیاری از معارف و آموزه ها را ترک 

می کننلد و از آن هلا سلخن به میلان نمی آورنلد. 

ملردم در تربیلت دینلی، جاملع بلار نمی آینلد 

و بله یک سلری از مسلائل و مباحلث آشلنایی 

می یابنلد و بلا بسلیاری از مباحلث و مسلائل 

ناآشلنایند و درباره آن ها شلناختی ندارند و این 

پیامدهلای ناخوشلایندی دارد، کله از جملله آن 

ُبعدهای فکری، معنوی، زندگی ساز و مورد نیاز 

انسلان مسللمان در هر زمان اسلت، که اسلام 

بله آسلانی و روشلنی می توانلد آن هلا را بلرآَوَرد، 

چلون از سرچشلمه جوشلان آموزه هلای اسلام 

بلرآورده نمی گلردد و پاسلخ داده نمی شلوند، 

دیگلران به تلاش برمی خیزند، اقلدام می کنند, 

برنامله می ریزنلد، تا بله برآوردن آن ُبعد از نیازها 

بپردازند و انسلان مسللمان را با ترفند به سلراب 

بکشلند و از حقیقلت نلاب دورش سلازند.

مبلغلان، اهلل منبلر و دسلتگاه هایی کله 

مدیریلت تبلیلغ دینی را به عهده دارند، بایسلته 

است توجه کنند که تبلیغ دینی بر مدار و دایره 
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بسلیار محلدودی دور نزنلد و از نیازهلای واقعی 

انسلان مسللمان دور نشلود. جامع به نیازهای 

انسان مسلمان بنگرد و جامع هم از آموزه های 

اسلام بهره ببرد، تا انسلان مسللمان جامع رشد 

کنلد و بباللد و در جامعله و خانلواده اش نقلش 

بیافرینلد. هلم احلکام و قانون هلای فلردی را 

بدانلد و بله آن هلا پایبنلد باشلد و هلم قانون ها 

و احلکام اجتماعلی را. دیلن را جاملع بیاموزد و 

جاملع عملل کنلد. نه بخشلی محور باشلد؛

10. بیگانلله از آگاهی هللای روز: اهللل منبللر 

بللرای  سخنان شللان  همیشلله  مبلغللان،  و 

توده هللای مللردم آگاهی بخللش بللوده و آنللان 

را از بی خبللری به َدرمللی آورده و نسللبت بلله 

خطرهللای در کمیللن، هوشیارشللان می کللرده 

اسللت. مبلغللان، آگاه تریللن مردمللان و جلللودار 

بوده انللد. دسللت های مرمللوز را رو می کللرده 

و نقشلله های اهریمنللی دشللمنان را فللاش 

و  هوشللیاری  ایللن  بللا  و  می سللاخته اند 

بازگویللی دمللادم آسللیب ها و خطرهللای تهدیللد 

کننللده، مردمللان را در یللک آمادگللی هوشللیارانه 

نگلله می داشللته اند کلله تاریللخ از این گونلله 

هوشللیاری مبلغللان دینللی مشللحون اسللت. 

جامعله  مبلغلان  این کله  بلا  اکنلون،  املا 

دینلی ملا، می تواننلد بله آگاهی هلای الزم برای 

آگاهی بخشلی مردم، به آسلانی دست رسی پیدا 

کنند و مردم را نسلبت به خطرها و آسلیب هایی 

کله آنلان را از هلر سلوی دربرگرفتله بیاگاهنلد، 

نشلان  بی انگیزگلی  یلا  می ورزنلد،  کوتاهلی 

می دهنلد، یلا به جّد خطر را احسلاس نمی کنند، 

زیرا اگر احسلاس می کردند که چه گرداب هایی 

دشلمنان بلرای مسللمانان پدیلد آورده و آنلی 

بله آن می آورنلد، آگاهی هلای انگیزاننلده را در 

سلایه آموزه هلای بلنلد اسلامی، آیه های قرآنی 

و سلخنان نبلوی و اماملان معصوم، به مردم 

می دادنلد و نمی گذاشلتند بدین سلان دشلمن 

بله آنلان شلبیخون بزنلد و کیلان جامعه هلا و 

خانواده هلای اسلامی و سلاحت فرهنگ دینی 

و مللی را ملورد تاخلت و تلاز و جوانلان را بازیچه 

دسلت خلود قلرار دهد.

شماری از اهل منبر و مبلغان سنتی که روی 

مردم اثرگذارند و در محافل و مجالس بسلیاری 

حضلور دارنلد و بلر کرسلی وعلظ فرامی روند، به 

مسلائل روز آشلنایی ندارند. ناآشنایی اهل منبر 

و کسلانی کله بلا ملردم از دیلن و آموزه هلای 

دینلی سلخن می گوینلد، بلا مسلائل روز و آنچه 

در عرصله اجتملاع و حلوزه سیاسلت می گلذرد، 

سلخت زیان بلار اسلت. منبلری نلاآگاه از ایلن 

دسلت مقولله هلا، در گاِه برابرسلازی بحث های 

کلی و نظری، دچار پراکنده گویی، ابراز سلخنان 

غیر فنی و غیر علمی می شلود. در بیان مسلائل 

اقتصلادی  و  فرهنگلی  اجتماعلی،  سیاسلی، 

سلخنانی را بلر زبلان جاری می سلازد کله بیگانه 

از موضلوع و بسلیار عامیانه اسلت.

11. مهارت هلای ادبلی )باغلت و فصاحلت(: 

شلماری از اهلل منبلر، حتلی کسلانی از آنان که 

از تریبون هلای عموملی اسلتفاده می کننلد، از 

مهارت هلای ادبلی بی بهره انلد. در حالی کله در 

طلول تاریلخ، مبلغلان اسلامی، به ویژه شلیعی 

که از ناموران تاریخ اند و از افتخارات شلیعه، با 

پیروی از رسول خدا امام امیرمؤمنان و ائمه 

اطهلار تاش شلان بلر ایلن بوده تلا خطبه ای 

را کله ارائله می دهنلد، از نظلر ادبلی در اوج و بله 

فلن باغلت و فصاحلت آراسلته باشلد. خطیلب 

بلا بله کارگیلری واژگان زیبلا، رسلا، هماهنگ با 

ذوق و طبلع سللیم، گوش نلواز، خوش آهنلگ و 

جمله هلای دقیلق، برابر با قاعده های دسلتوری 

و به دور از پیچیدگی و ابهام لفظی و معنوی و 

البتله بلا بهره مندی از توانایی در خوروشایسلته 

در رسلاندن دقیلق و روشلن پیلام، بله مقتضای 

حلال و سلازوار بلا هلر مقام، می توانلد دگرگونی 

بیافرینلد و در سلرها شلوری برانگیلزد و پیلام 

دیلن را زیبلا و پرجللوه و خردمندانله در ذهن هلا 
و دل هلا رسلوخ دهد.6

پی نوشت:
*  نویسنده و پژوهشگر.
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