هدایــت و پرچم بانــان رســالت نبــوی و
خرقه پوشــان علــوم علــوی ،در درازنــای
تاریــخ همیشــه در کانــون توجه هــای
قومــش بوده انــد .اگــر چنــد ،بــا رشــد جامعــه
و گســترش مدنیــت ،ارتباطــات و دست رســی
آســان بــه فنــاوری اطالعــات نیازهــای افــراد
جامعــه را افزایــش داده ،امــا اقتضــا دارد کــه

افتـاده ،باشـیم.
دشـمنان قسـم خورده نظـام اسلامی بـا
پی بـردن بـه جایـگاه واالی حوزه هـا و نفـوذ
روحانیـت و احسـاس خطـری کـه از ظهـور و
تمـدن مهـدوی دارنـد ،برنامه حوزه سـتیزی
و روحانی زدایـی را در جامعـه اسلامی خـود
قرار داده اند و با برنامه ریزی مسـتمر ،منسـجم
و بـا نـگاه بـه آینـده در پـی

بــه همــان انــدازه خروجی هــای

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

حوزه هــای علمیــه نیــز روزآمــد
و پاســخ گوی نیازهــای جامعــه
و هم تــراز بــا پیشــرفت ها گام
بــردارد ،تــا بتواننــد پاســخ گوی
مســتحدثات دینــی ،فرهنگــی،
اجتماعــی،

مقدمه
تحـول ،نوسـازی ،تغییـر رویـه ،ارتقاسـنجی ،به روزرسـانی و  ...واژگانـی بـا
محمدجواد مصطفوی *

دورنمایـی بالنـده و امیدبخـش هسـتند ،که 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 شـکوفایی و بارقه ای در خمودگی و ایسـتایی اسـت؛
جرقـه نوزدگـی را در کالبـد کهنگـی رخ نمـا می کند .پس ،بایسـتگی «تحول»
الزمـه فـردی ،اجتماعـی ،سیاسـی ،مدیریتـی و  ...را جامع معنایی و تفسـیری
می بخشـد .در فرامعنایـی و کاربـردی «تحـول» حوزه هـای علمیـه نیـز بنـا به
ّ
رسـالت و فرانقشـی خود از این تفاسـیر مسـتثنا نیسـت ،بلکه بایسـتی جدی تر
پی گیـر «تحـول» همـه جانبه نیز باشـد.

اقتصــادی

و

معرفتــی معنــوی حــال جامعــه
باشــند.

بــا حضــور روحانیــت ،در بعضــی
از مســئولیتهای نهــادی و
غیرنهــادی ،نقشآفرینــی آنــان
در عرصههــای سیاســت و
اصالحگــری اجتمــاع ،ســبب
شــده ،کــه حوزههــای مــا بــا نــگاه
جدیــد مدیریتــی و آموزشــی بــرای
نقشآفرینــی بهتــر گام بردارنــد،

جداسـازی مردم از روحانیت اند.
واقع بینانـه بایـد گفـت ،که انزوا
و بـه چالش کشـیدن حوزه هـا و
حوزویـان تیـر خالصـی اسـت بر
پیکـر اسلام نـاب محمـدی،
مذهـب بـه حـق شـیعه و نظـام
مقـدس اسلام ،کـه هیـچ یک از
مراجـع بزرگوار تقلید ،مسـئوالن
دل سـوز نظـام و مدیـران عالـی

بـا حضـور روحانیـت ،در

تــا بــا درک تکدرهــای تاریخــی،

بعضی از مسـئولیت های نهادی

دیگربــار شــاید آنچــه ناخواســته

نقش آفرینـی

بــرای تلخــی روزگار کلیســا در

آنـان در عرصه هـای سیاسـت

اروپــا و اســامزدایی در اندلــس

در حقیقـت در ایـن عصـر

و اصالح گـری اجتمـاع ،سـبب

و خودفروختگــی برخــی علمــا و

طالیـی فنـاوری اطالعـات و

دانشــمندان دربــاری وهابــی و

داشـتن امکانـات روزافـزون

طاغوتــی ،از ایــن نــوع اتفاقهــای

ارتباطـات ،حوزه هـای علمیـه

نامیمــون نامتجانــس افتــاده،

چـه بایـد بکننـد و چـه راهـی را

و

غیرنهـادی،

شـده ،کـه حوزه هـای مـا بـا نگاه
جدیـد مدیریتـی و آموزشـی
بـرای نقش آفرینـی بهتـر گام
بردارنـد ،تـا بـا درک تکدرهـای

باشــیم.

تاریخـی ،دیگربـار شـاید آنچـه
ناخواسـته بـرای تلخـی روزگار کلیسـا در اروپا و
اسلام زدایی در اندلـس و خودفروختگـی برخی

حوزه ها خواسـتار چنین لغزشی
نیسـتند.

بایسـتی در پیـش بگیرنـد تـا
شـکوه مندانه در میـدان داری و
نـوآوری و هم چنیـن پدیـدآوری فرهنگ مدرن
تحول خواهـی ،بالندگـی و  ...طالیه دار رسـالت
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نخبــگان علمــی ،سیاســی جهــان و مردمــان

از ایـن نـوع اتفاق هـای نامیمـون نامتجانـس

شماره هشتم و نهم

امــا حوزه هــای علمیــه ،ایــن طلیعــه داران

علمـا و دانشـمندان درباری وهابـی و طاغوتی،
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کارسـازتر نمایـد.

کالن حوزه هـا« ،مجلـه حـوزه» از شـماره

ناگهـان درهـم خواهـد ریخـت.

و خـود را بـا بایدها و ضرورت های حیات علمی

تاکنـون کـه

هـدف آنـان از هشـدارها و اعلام خطرهـا و

و معنـوی و نیـروی انسـانی و علـوم مـورد نیـاز

بـا اهتمامـی کـه مسـئوالن حـوزوی و دل سـوز

شـماره183و184پیاپی

بیـش

تشـویق ها و ترغیب هـا ایـن بـوده و هسـت کـه

روز تجهیـز نکننـد ،در بحـران هجوم هـا ،کیـان،

آن ،برای تبیین و رواداری اصل انقالب و نظام

از 136مقالـه از نویسـندگان اندیش منـد،

حوزه هـا و عالمـان دینـی و مصلحان اجتماعی،

عـزت و کارآمـدی خـود را از دسـت خواهند داد.

اسلامی داشـتند ،بـر مبنـای اصالـت ذاتـی و

نظریه پـرداز و توانـا چـاپ نموده ،که با مسـتفاد

ایـن جریـان عظیـم شـتابنده را کـه بـه سـراغ

رسانه ای مجله که انعکاس واقعیات حوزه های

از شـاخصه نمایی ،عنوان سـنجی و چکیـده وار،

آنـان آمـده و هم چنـان به شـدت ادامـه خواهد

اگر کسـانی ،مطالب یادشـده را قبول داشـته

علمیـه در سـطح کالن اسـت ،از شـماره های

جسـتارهایی از برخـی مقاله هـا بنا به گنجایش

یافـت ،مدیریـت کننـد و شـرط مدیریـت ،بـاور

باشـند و به هرحال ،خطرها و تهدیدها را قدری

نخسـت مجلـه بـا مقـاالت و مصاحبه هایـی بـا

ایـن نوشـتار فرادیـد خواننـدگان قـرار می گیرد.

علمـا ،بـزرگان و متولیـان تأثیرگـذار حـوزه ،بـه

الـف) مدیریت تحول ,مهمتریـن وظیفه مصلحان
حوزه1

شـناختن مزایا و آسـیب ها و پیش بینی
کردن،
ِ

کمتـر یا بیشـتر احسـاس کرده و بـه این نتیجه

در این راسـتا« ،مجله حوزه» از دهه شـصت،

موضوع هـای گوناگون حـوزوی پرداخته اند ،که

نخست(آبان1362شمسـی)،

می باشـد،

راه هـای رویارویـی و اهتمـام بـه مواجهه فعال
بـا آن اسـت.

مانع چیست؟ و مشکل کجاست؟

رسـیده باشـند کـه اگـر جامعه و شـرایط جهانی
تحـول یافتـه ،حـوزه هـای دینـی و سـازمان

سـندی پـر افتخار برای «مجلـه حوزه» در اذهان

اصـل تحـول ـ چـه سـازنده و چـه ویرانگـر ـ

کسـانی کـه امـروز پایـگاه فکـری و علمـی و

روحانیـت نیـز بایـد تحولی متناسـب و همگام,

حوزویـان بـه یـادگار گذاشـت و توانمندسـازی

بـه سـراغ حـوزه هـا آمـده و خواهـد آمـد و اگـر

تئوریک خود را اسـتحکام نبخشـند و تدبیرهای

یـا پیشـروتر و بنیادی تـری را در خـود بـه وجود

حـوزه بـرای پاسـخ گویی بـه نیازهـای نوپدیـد

مصلحـان روشـن
در طـول چنـد دهـه گذشـته،
ِ

الزم را نیندیشـند ،دیـری نخواهـد پاییـد کـه

آورد .ممکن اسـت سـؤال شـود :به راسـتی مانع

جمهـوری اسلامی و جامعـه هـدف خویـش

اندیـش حوزه هـا ـ چونـان اسـتاد مطهری هـا ـ

در برابـر سـیل عظیـم تحـوالت نرم افـزاری و

دسـتیابی بـه تحـوالت و دگرگونی های تکاملی

قـرار دادنـد .ایـن افتخارآفرینـی و مأموریـت

بـا نگرانـی و دلواپسـی از حوزه  هـا ,علمـا ،فقهـا

سـخت افزاری مهاجـم ،پایـداری و قـوام خود را

بایسـته چیسـت؟ چـرا امـام هنگامـی کـه

ذاتـی تاکنـون نیـز بـرای پیشـبرد اهـداف بلنـد

و مراجـع می خواسـته اند تـا پوسـته های کهـن

از دسـت داده و دسـت خوش تغییرهای ویرانگر

چشـم از جهان فرو می بندد از تحوالت سیاسـی

حـوزه و حوزویـان ادامـه دارد .در ایـن نوشـتار،

را بشـکنند و مغـز و محتـوای معـارف دیـن را

و ناخواسـته شـوند.

و اجتماعـی احسـاس رضایـت دارد ،ولـی از

تلاش شـده چکیـده ای از برخی
مهم هـای آن مقاله هـا ،در سـه
موضـوع .1 :مدیریـت تحـول؛ .2
بـه روزرسـانی و تخصصی کـردن
متـون درسـی طلاب؛  .3تحـول
در شـیوه های نویـن تبلیغـی ،را
«ف َذ ِّ
یـادآور شـویم ،تـا از بـابَ :
کر
ت ّ
اِن َن َفعَ ِ
الذکـری» مفیـد جامـع

مدیریتـی حوزه هـا علمیه باشـد
و بـه تبـع آن بـرای آینـدگان
سـودمند واقـع گردد.

واقعبینانــه بایــد گفــت ،کــه انــزوا
و بــه چالشکشــیدن حوزههــا و
حوزویــان تیــر خالصــی اســت بــر
پیکــر اســام نــاب محمــدی،
مذهــب بــه حــق شــیعه و نظــام
مقــدس اســام ،کــه هیــچ یــک از
مراجــع بزرگــوار تقلیــد ،مســئوالن
دلســوز نظــام و مدیــران عالــی
حوزههــا خواســتار چنیــن لغزشــی
نیســتند.

فـدای قشـر و قالـب منش هـا و

اگـر امیرمؤمنـان علـی از اعمـاق وجـود

تحوالتـی کـه بایـد در حوزه های علمیه رخ دهد,

کنش هـای سـنتی شـکل گرفته

می سـوخت و بـه کسـانی کـه هشـدارهای او را

نـه تنهـا راضی نیسـت کـه در آخریـن پیام های

در طـی قـرون ,نکننـد ,بـدان

جـدی نمی گرفتنـد و بـه بهانـه سـردی و گرمـی

خـود از متفکـران جـوان حـوزوی می خواهـد تا

خاطـر بـود کـه می دانسـتند,

هـوا از آمادگـی بـرای مبـارزه بـا دشـمن مهاجم

آنـان بـا حفـظ اصـول و بنیادهـای اعتقـادی و

طوفانـی کـه بـه صـورت تنـدری

سـرباز می زدنـد ،مـی فرمـود:

شـتابان در پهنـه تاریـخ معاصـر

َ ُّ
«فواهّلل ما غزی قوم قط یف عقر دارهم اال ذلوا؛ 2به

ِ
شـرایط متغیـر زمـان را مالحظـه کننـد
علمـی,
و بـرای پرسـش ها و نیازهـای بـی پایـان,

بـه راه افتـاده اسـت ,دیـر یـا زود

خدا سـوگند ،هیچ گروهی در حصار خانه شـان

پاسـخ هایی علمی ,مسـتند و عینی ارائه دهند.

سـرزمین غـرب را پیمـوده و بـه

مـورد هجـوم قـرار نگرفتند ,جـزء این که ذلیل و

چـرا رهبـر معظم انقالب در مالقات با حوزویان

سـراغ شرق اسلامی خواهد آمد

خوار شدند».

از سـاختار و محتـوا و روش هـای جـاری حـوزه

و در صورتی که تدبیرهای الزم و

اگـر کالم امـام را بـه عنـوان یـک اصـل

پیش بینی هـای بایسـته صورت

بگسـترانیم ,گفتنـی اسـت ،کـه اگـر حوزه هـا از

ابـراز رضایـت نمیکند؟
در پاسـخ بایـد گفـت :بازدارنده هـای بـه
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

بهتـر کـه تثبیـت «تمـدن اسلامی» اسـت،

دربـاره «مدیریـت تحـول» در سـطح

سـرمایه های چندیـن و چنـد قـرن گذشـته،

هجوم هستند و اگر در برابر آن بی تفاوت بمانند

شماره هشتم و نهم

خویـش باشـند؟ گام هـای امروز را بـرای فردای

 .1مدیریت تحول

نگرفتـه باشـد ،همـه اندوخته هـا و ایده هـا و

بیـرون مرزهـای جغرافیایـی و فرهنگـی مـورد
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

گوناگونی باید مورد بررسـی قرار گیرد ،از جمله:

الحـادی ضـد دیـن و جامعـه دینـی ،فقهـا،

علـوم و پیدایـش دانش هایـی جدیـد همـراه

 .1حوزه هـای علمیـه در طـی قـرون گذشـته

مدرسـان و عناصـر مؤثـر در مدیریـت حوزه ،تنها

بـود و در نتیجـه پیشـرفت سـریع جوامـع را

بـه سـاختارها و منابـع و آموزه هـا و معیارهایی

بـه تغییراتـی صـوری و اجمالـی رضایـت دهند

بـه دنبـال داشـت .پدیدارشـدن نیازهـای جدید

 .1تعدد مراکز قدرت؛ تشـکل سـنتی حوزه ،با

دل بسـته ،کـه تاریـخ کارآیـی و کارآمـدی و

و نـه بیشـتر؛

همـگام بـا امکانـات نویـن ،زندگی انسـان ها را

فضـای بـاز و آزادی نامحـدودی کـه در آن وجود

ضـرورت آن سـپری شـده اسـت ،ولـی از آن جـا

 .5اگرچـه در سـال های اخیـر ـ بلکـه دهـه

متحـول سـاخت و بـه تدریـج کـه ایـن تحوالت

دارد ،کاسـتی هایی را بـرای ایـن زمـان و آینـده

کـه سـنت ها ،بـه طـور معمـول ،در هالـه ای از

اخیـر ـ افـزون بـر مدیریـت غیر رسـمی حوزه ها

در جوامـع اسلامی راه یافـت .حوزویـان نیـز با

حـوزه به وجـود مـی آورده ،کـه نمی تـوان آن ها

تقـدس فـرو می رونـد ،بسـیاری از حوزویـان و

ـ مراجـع ,فقهـا ,بیـوت و مدرسـان ـ مدیریتـی

خاسـتگاهی جدیـد روبـه رو گردیـد و بـه نوبـه

را نادیده انگاشـت و و بحث مفصلی دارد که در

حتـی عالمـان و مجتهـدان به خود اجازه تجدید

رسـمی و سـازمان و اداره ای نیـز مـورد پذیـرش

خـود بایسـتی نیازهـای متحولی پیـدا کنند... .

جایـش می آید...؛

نظـر در آن هـا را نمی دهنـد؛

قـرار گرفتـه اسـت و امـور حوزه قـدری منظم تر

بـی شـک ،موفقیت و پیشـرفت تحـول در حوزه

 .2وجود تحولی قشـری؛ در صحنه سیاسـت

 .2بسیاری از عالمان ،حتی فقیهان حوزوی،

شـده و بخـش اداری بـه فایل هـای کامپیوتری

بـه دو اقـدام پیشـینی نیازمند اسـت :نخسـت،

دسـت زدن بـه اصالحاتـی سـطحی و قشـری،

یـا چیـزی فراتـر از مباحث رایـج فقهی و اصولی

انتقـال یافتـه اسـت ،امـا از آن جـا کـه همـان

شناسـایی موانـع و سـپس ،زدودن موانـع یـا

مانعـی مؤثـر و بازدارنـده ای تجربـه شـده بـرای

سـر و کار نداشـته و بـه اقتضـای تجربه هـا و

شـخصیت های علمـی ممحـض در فقه و اصول

ایجـاد مصونیـت در برابـر آن هـا. ...

قانع سـاختن خواسـته های عمیـق و شـکل

حوزه هـای علمیـه در الیـه هـا و سـطح های

متوقف کـردن یـا ُ
کندسـاختن یـا بازگردانـدن
حرکـت تحـول ،نقـش به سـزایی دارد:

اندوخته هـا و ارزش هـای سـنتی حـوزه ،هرگـز

و گریـزان از سـایر مباحـث کالمـی ،تربیتـی،

بـاور مـا ایـن اسـت ،کـه بـرای شناسـایی

نگرفتـن تحـوالت اساسـی و ریشـه ای به شـمار

تمایـل پرداختـن بـه غیـر فقه و اصـول را ندارند

سیاسـی و ...در تعییـن ایـن مدیران اثر گذارند،

درسـت موانـع نبایـد اصول و ارزش هـا را نادیده

می آیـد ،زیـرا ایـن کار ،شـوریدگان را از مطلـوب

و مباحـث اعتقادی ،فرهنگی ،سیاسـی ،کالمی

از اندیشـه هایی در امـر مدیریـت بهره می گیرند

انگاشـت ،چـون بـا صداقـت ،صراحـت و به دور

اصلی منحرف و یا منصرف می کند .متأسـفانه،

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

کـه در برخـی مـوارد ،نه ایده های بلنـد و آرمانی

از هـر گونه مسـامحه کاری و مصلحت اندیشـی

تحـول راسـتین حـوزه بـه طـور ناخـودآگاه بـه

و بررسـی علمـی نمی شناسـند ،بلکـه جز اعتقاد

دارنـد و نـه تحـول می شناسـند و نـه تحـول

صـورت می گیـرد .در غیـر ایـن صـورت ،بـه

همیـن سرنوشـت ناخواسـته دچـار گردیـد؛

به مبدأ و معاد و عصمت پیامبر و اهل بیت

می خواهنـد و گاه ،نـه تحـول را مـی فهمنـد.

نتیجـه ای درسـت ،دسـت نخواهیـم یافـت و

 .3عنصـر تقـدس؛ وجـود چنیـن تفکـری در

بـا ایـن مدیریت هـا و باورهای نهادینه شـده

رشـته ها دوبـاره پنبه خواهد شـد .به راسـتی در

فضـای حوزه هـا چـه در گذشـته و چـه اکنـون،

و رسـوب یافتـه در بدنـه حـوزه ،چگونه می توان

حـال حاضـر ،کـدام مصلحت برای حـوزه مهم تر

یکی از موانع تحول و تکامل این سـازمان بوده

 .3روش هـا و موضوعـات و اولویت هایـی

انتظار تحوالت بنیادی و پیشـرو را داشـت .این

و سرنوشت سـازتر از مصلحـت تحـول اسـت؟ و

و هسـت .در طـول ادوار ،حوزه هـا یکـی پـس

که در حوزه های علمیه جاری اسـت ،متناسـب

اسـت کـه حوزه ها بـرای این که بتوانند تحول را

کدامیـن ارزش باالتـر و واالتـر از ایـن تحوالت؟

از دیگـری بـر روی پایه هـای دیریـن خـود بنـا

بـا عصـر تقیه ،مهجوریت ،محرومیت سیاسـی،

مدیریت کنند ،نیازمند آن هسـتند که مدیریت

مگـر در مصلحت اندیشـی ،کـدام مصلحـت را

شـده ،بـدون این که تغییـر و تحولی تکاملی در

اجتماعـی و اقتصـادی حوزه هاسـت و ایـن

را نیز متحول سـازند.

بایـد پـاس داشـت ،مصلحت حوزه یـا مصلحت

سـازمان و شـکل تشـکیالتی مورثی آن به وجود

ظرفیت ها نمی تواند خود را با شـرایط بسـط ید

ب) موانع تحول سازمان حوزه

شـخص؟! کـدام سرنوشـت را؟ سرنوشـت ده هـا

آ ید ؛

پرداختـن بـه سـایر مقوله هـا را کاری عبـث و
خـارج از وظیفه می شـمارند؛

و توانایی هـا و انتظارهـای گسـترده ،هماهنگ
سازد؛
 .4دل بسـتگی بـه حفـظ آنچـه معمـول بوده

3

پیشـرفت زمـان و پیدایـش تغییـرات

هـزار حـوزوی یا سرنوشـت کرسـی درس و مرکز

 .4ابهـام در تحـول؛ تحـول در حـوزه و

اجتماعـی از یـک سـو و نیـز کاهـش تنش هـا

و بیـت و ...؟! آیـا رواسـت کـه ضرورت«تحول»

حاکم کـردن نظمـی نویـن بـرای برخـی تصـور

و فشـارها از دیگرسـو ،موجب شـده که اندیشـه

امـروز حـوزه را در مسـلخ عالقـه و تعلقـات ذبح

غلطـی را پیـش آورده اسـت و چیـزی کـه ایـن

پاییز و زمستان 1398

ً
کامال مشـهود نظام های
تنگناهـا و تهدیدهـای

آیـد .به ویـژه در قـرن اخیـر کـه بـا گسـترش

را یـاد می کنیـم کـه هـر یـک بـه نوبـه خـود در

حقیقـت پیوسـتن آرمان هـای پیشـرو در

شماره هشتم و نهم

اسـت ،سـبب شـده تـا حتـی پـس از احسـاس

تحـول در ذهـن بیـدار برخـی از حوزویـان پدیـد

کنیـم؟ اینـک ،برخـی موانـع موجـود حـوزه
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آن هاسـت ...بـه گونـه ای کـه هنـوز ماهیـت و

آن هـا هسـتیم.

اشـاره شـد .از بـاب نمونـه :وجـود کانون هـای

سـرآمدان حـوزه بـا بـه کار بسـتن ایـن اصـل،

نیروی انسـانی یکی از ارکان اساسـی و مهم

آزاداندیشـی ,حرکت هـای پرجوش و خودجوش

می تواننـد موجبـات رشـد و توسـعه حوزه های

در هر سـازمان اجتماعی اسـت که نقش تداوم

دینی ،سـابقه های درخشـان حوزه های علمیه،

علمیـه را فراهـم آورند و توشـه آیندگان حوزه را

 .5فقدان طرحی مقبول؛ نبود طرحی روشـن

بخشـی ,رکـود و توقـف بـه آن نسـبت داده مـی

پشـتکار و همـت واالی حوزویـان و عمـق کار

فراهم سـازند ،تا از این آبشـخور سـیراب شـوند؛

و خالـی از اجمـال و ابهـام ،کـه تحـول حـوزه را

ً
عمال
همـواره در حیطـه آرزوها باقی گذاشـته و

شـود .تلاش و پویایـی ایـن عنصـر مهـم مـی

آن هـا ،رونـق حوزه هـای علمیـه

توانـد سـازمان را بـه ایده هـای آرمانی برسـاند و

و سـازمان یافتگـی و… اقتضـا

اقدامـی اساسـی در این بـاره صـورت نمی گیرد،

تعالی بخـش باشـد و می توانـد در جهت عکس،

می کنـد کـه چنیـن نیـروی

چـرا کـه از قبـل اگـر طرحـی مقبـول و الگویـی

عامـل رخـوت ،سسـتی و ایسـتایی باشـد .امـا

انسـانی زبـده را تربیـت کـرده و

شایسـته ارائـه نگـردد ،نمی تـوان بـه تحولـی

حـوزه امـروز در کالم رهبری برخـوردار از نیروی

پـرورش دهـد .طبیعی اسـت که

فراگیـر بـاور داشـت ،به گونـه ای کـه همـگان را

انسـانی زبـده ،کارآمـد ،فعـال و پویاسـت کـه

«روحانیـت هم مولود و سـاخته

به تسـلیم وادارد و بیمی از شکسـت و ناکامی

می تـوان امیـد بسـیاری به آن داشـت تـا زمینه

دسـت حـوزه علمیـه اسـت» و

آن نباشـد؛

حرکـت بـه سـوی جلـو و تعالی بخش را داشـته

محصـول ایـن حوزه هاسـت کـه

 .6عـدم تفاهـم؛ محوراندیشـی هـر یـک از

باشـد .ایشـان نمونه های بسـیاری از حوزویان

بـا توجـه به شـناخت ماهـوی از

نهادهـای موجـود در حـوزه و عـدم تفاهم آن ها

را برمی شـمارد کـه دارای ایـن ویژگی هـای

ایـن سـاختار مـی توانـد نسـبت

بـرای اجـرای برنامـه تحول مانع دیگری اسـت،

هسـتند« :تولیـد نیـروی انسـانی زبـده در ایـن

بـه رفـع مسـائل و مشـکالت

کـه بایـد آن را بـر طـرف سـاخت ،زیـرا یـا جلوی

سـطحی اسـت کـه امـروز مـا داریـم مشـاهده

اقـدام نمایـد« :از جهـت مسـائل

ّ
سـد می کنـد و یـا آن را بـه
تحـول را بـه کلـی

می کنیـم ،یـک نمونـه اش را مـن امشـب در

حـوزه ای هیچ احتیاجی به کس

حالـت تعلیـق درمـی آورد .اختالف سـلیقه ها را

گفته هـای آقایـان دیـدم… نمونه هـای دیگرش

دیگـری نداریـم… می توان از این

بایسـتی کنـار گذاشـت و همه تـوان را معطوف

را هـم مـن در بعضـی از جمع هـای فضلا که با

فضلا اسـتفاده کـرد».

امـر حیاتـی و مهـم تحـول کـرد .بایـد بـه ایـن

مـن مالقـات کردند مشـاهده کـردم… جمعی از

اندیشید که اکنون سرنوشت حوزه به سرنوشت

فضالی کاوش گر در علوم عقلی ،فلسفه ،کالم،

اسلام و فرهنـگ دیـن پیونـد خورده اسـت.

عرفـان ،منطـق و این هـا یکـی دو سـال پیش از

حـوزه ،نهادینه کـردن امـوری

ایـن مالقـات کردم… فضالیی که با دانشـگاه ها

بـرای حوزه هـای علمیـه امـری

ارتبـاط دارنـد .آن جـا هـم مـن همیـن [نیـروی

الزم و ضـروری دانسـته شـده

انسـانی زبـده] انطبـاق و انعـکاس را در ذهـن

اسـت ،کـه ایـن فعالیت هـای

خود داشـتم».

(تحـول زا) باعـث بالندگـی بیش

پدیـده تحـول در حـوزه بـرای بعضی ناشـناخته
و ناآشناسـت.

 .2به روزرسـانی و تخصصیکردن متون درسـی
طالب4
الف) داشتهها
رهبـری ,در سـخنی یـادآور مـی شـوند :در

حوزه هـای علمیـه کار زیـادی صـورت گرفتـه
اسـت ،بر حوزویان اسـت تداوم بخش کارهای

ایشـان در ادامـه شـرایط بـه وجودآمدن این
چنیـن نیـروی انسـانی زبـده را شـرایط طبیعی

بایستهها
در

حفـظ

بایسـتگی های

از پیـش حوزه هـا مـی شـود:
الـف) توجـه بـه فقـه و عمـق

ب)

نهادینه سـاختن

و

برنامه ریـزی در تمـام سـطح ها
امــا حــوزه امــروز در کالم
رهبــری برخــوردار از نیــروی
انســانی زبــده ،کارآمــد ،فعــال
و پویاســت کــه میتــوان امیــد
بســیاری بــه آن داشــت تــا
زمینــه حرکــت بــه ســوی جلــو و
تعالــی بخــش را داشــته باشــد.
ایشــان نمونههــای بســیاری از
حوزویــان را برمیشــمارد کــه
دارای ایــن ویژ گیهــای هســتند:
«تولیــد نیــروی انســانی زبــده در
ایــن ســطحی اســت کــه امــروز
مــا داریــم مشــاهده میکنیــم،
یــک نمونــهاش را مــن امشــب
در گفتههــای آقایــان دیــدم…
نمونههــای دیگــرش را هــم مــن
در بعضــی از جمعهــای فضــا کــه
بــا مــن مالقــات کردنــد مشــاهده
کــردم… جمعــی از فضــای
کاوشگــر در علــوم عقلــی،
فلســفه ،کالم ،عرفــان ،منطــق
و اینهــا یکــی دو ســال پیــش از
ایــن مالقــات کــردم… فضالیــی
کــه بــا دانشــگاهها ارتبــاط دارنــد.
آنجــا هــم مــن همیــن [نیــروی
انســانی زبــده] انطبــاق و انعــکاس
را در ذهــن خــود داشــتم».

و

الیه هـای

حوزه هـا

و

فراهم نمـودن زمینـه تحقـق آن،
بـا توجـه بـه سـرعت پیشـرفت
فنـاوری اطالعـات از امـور
گزیرناپذیـر اسـت .عصـر امـروز
را ،عصـر ارتباطـات و فنـاوری
اطالعـات نامیده انـد ،کـه یکـی
از وجـوه نام گـذاری آن سـرعت
روزافـزون(در کنـش و واکنـش
فعالیت ها) اسـت .براین اساس،
زوایـای زندگـی بشـر ،بایـد با آن
تنظیـم شـود ،تـا بتواند هم زمان
بـا تحـول و دگرگونی هم جهت و
هم سـو شـده تا موضعی مناسب
را اتخـاذ کنـد و نهاد حوزه علمیه
بـه عنـوان یکـی از نهادهـای
اثرگـذار نمی توانـد فـارغ از آن
عمـل کنـد ،لـذا برنامه ریـزی
مناسـب بایسـته مدیـران حـوزه
اسـت؛
ج) شـناخت عقب ماندگی هـا
و چگونگی تدارک و جبران آن ها،

شماره هشتم و نهم

تحولـی می زدایـد روشـن کردن ماهیـت و آینده

بسـیاری کـه هنـوز نشـده و نیازمنـد بـه احیای

کـه بـه پـاره ای از ایـن ویژگی هـا در گذشـته

شـادابی و سـرزندگی حوزه هـای علمیـه شـود.
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نگرانـی و اضطـراب را در برخـورد بـا حرکت های

صـورت گرفتـه باشـند و پدیدآورنـده کارهـای

و سـاختاری حوزه هـای علمیـه می دانـد،

بخشـیدن بـه محتـوای فقهـی می توانـد باعـث
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حرکت شـود .یکی از شـاخصه های ّ
جدی و الزم

و قـرص و محکـم (تنظیـم شـود) کـه در همـه

بـه نظر می رسـد این مهـم ،در حوزه های علمیه

مفاتیح االصـول ،تألیـف سـیدمحمد مجاهـد،

در امـر آمـوزش ،توجه به متون درسـی مناسـب

مجامـع علمـی اسلامی وقتـی رفـت… ممتـاز

کم رنـگ شـده اسـت کـه رهبـری بـه آن اشـاره

همان کسـی کـه شـیخ انصـاری در کتاب هـای

بـا هدف هـای از پیـش تعیین شـده و نیازهای

شـناخته بشـود ،ایـراد لفظـی و متنـی و قلمـی

می کنـد« :چـرا ایـن کرسـی های آزاداندیشـی

خـود بـا عنـوان :سـید مشـایخنا یـاد می کنـد.

روز بشـری اسـت .این امر در کانون های علمی

نداشـته باشد».

در قـم تشـکیل نمی شـود؟ چـه اشـکالی دارد؟…

اکنون فهرسـت کتاب مفاتیح االصول را بنگرید،

ـ آموزشـی ،بـه صـورت روزآمـد در حـال بررسـی

د) توجـه بـه دانـش آمـار و بهره گیـری از

مـا تحمـل را در حـوزه بایـد بـاال ببریـم… کرسـی

خواهیـد دیـد کـه چـه بحث هایـی در آن آمده و

اسـت و حـوزه هـای علمـی بـه عنـوان یکـی از

یافته هـای آن ،یکـی از ایـن علوم اسـت که باید

نظریه پردازی تشـکیل بشـود و مباحثه شـود».

اکنـون در فرائداالصـول از آن هـا خبری نیسـت.

کانون هـا و نهادهـای زنـده و پویـا نمی توانـد از

در حوزه های علمیه  ،به طور ّ
جدی دنبال شـود،

ایـن قاعـده مسـتثنا گـردد .از این رو ،شایسـته

ب) ضرورت تحول در متون درسی

5

شـیخ انصـاری بحث های مربوط بـه علوم دیگر

تـا بتـوان از بـرکات و فوایـد مترتـب بـر آن بهـره
ً
حتما انجام
جسـت« :یکـی از کارهایـی که بایـد

متـون درسـی حوزه های علمیه نیازمند سـه

را از علـم اصـول جـدا کـرد و ضرورتی در پردازش

گونه دگرگونی و نوآوری است و در این تفاوتی

بـه آن هـا ندیـد و بـر ایـن بـاور بـود ایـن علـوم

حرفـه ای روحانیـون ,متن هایـی مناسـب تهیه

بگیرد ،سـریع هم باید شـروع بشـود و چندسـال

نیسـت بیـن این کـه نگارشـی جدیـد صـورت

هرکـدام جـای خـاص و متکفـل خاصـی دارد.

و تدریـس شـود و فراگیـران علـوم حـوزوی،

هـم طـول خواهـد کشـید ،امـا برکاتـش خیلـی

پذیرد و از نو کتابی در موضوع موردنیاز سـامان

 .2برابرسـازی قواعـد بـا فقـه؛ یکـی از

نسـبت بـه فراگیـری آن دسـت بـه کار شـوند و

زیـاد خواهـد بـود ،همیـن مسـئله آمارگیـری

یابـد ،یـا ایـن کـه کتاب هـای موجود بازسـازی

کاسـتی های کتاب هـا و درس هـای اصولـی

همـت بگمارنـد .در حالـی که در پاره ای از ادوار،

اسـت ،از طلاب حـوزه ،از سطوح شـان از مقـدار

شـوند .روزگاری (صرف میر) سیدشـریف الدین

برابـر نسـاختن قواعـد بـا فقـه اسـت .هیـچ

شـاهد تغییـر نکـردن ایـن متن هـا هسـتیم و

و انـدازه درک شـان ,از درسـی کـه خواندنـد ،از

جرجانـی و تصریـف زنجانـی و شـرح تصریـف

یـک از شـارحان کفایة االصـول ،بـه فکـر چنیـن

چـه بسـا متن هایـی کـه مربـوط بـه چندیـن

پیشـرفت تحصیلی شـان ،از این هـا آمارگیـری

سـعدالدین تفتازانی در حوزه های علمیه شیعه

مسـئله ای نبوده انـد .اآلن هـم اسـتادان در

دهـه پیـش بـوده و نیازمند به بازنگـری دوباره،

داشـته باشـید .بدانیـد زیردسـت مجموعـه

و سـنی رایـج بـود ،امـا قبل از انقالب اسلامی،

درس هـای خـارج ،بـه ایـن مقولـه نمی پردازند.

تدریـس مـی شـود و یـا ممکـن اسـت طالبـی

مدیریـت حـوزه چیسـت؟» الزمـه امـر مدیریت

مدرسـه حقانـی قـم ،صـرف سـاده را طراحـی و

بـه نظـر می رسـد ،کاری کـه دربـاره کتاب هـای

کـه بـا هدف هـای گوناگـون تبلیغـی ،قضاوت،

اطلاع و آگاهـی از جنبه هـای مختلـف اسـت،

تألیـف کردنـد .رفته رفتـه جای خـود را باز کرد و

درسـی اصـول بایـد انجام بگیرد ،برابرسـازی هر

اجتهـاد و… متن هـای واحـدی را فـرا می گیرند،

تـا بـر اسـاس ایـن شـناخت بتوان برنامـه ریزی

امـروزه مـورد پذیـرش همه مـدارس علمیه قرار

قاعده اصولی با مسـائل فقهی اسـت .این رویه

چنان کـه ایـن الـزام در سـخنان رهبـری تأکیـد
ً
حتمـا بایـد… تغییر پیدا
شـده« :کتـاب درسـی…

سـازوار طراحـی نمـود.

گرفتـه اسـت و چندین بـار بازبینی شـده اسـت.

در درس هـای خـارج اصول نیز باید دنبال شـود،

هــ) فراهـم نمودن فضاهای آزاداندیشـی در

بـه نظـر می آیـد در نـگارش کتاب هـای درسـی

ماننـد تجزیه وترکیـب در نحو ،هر قاعده اصولی

کنـد ،در ایـن هیچ شـکی نیسـت ».در قسـمتی

جهـت زایـش و اشـاعه و تـراوش افـکار نوآمـد؛

و یـا بازسـازی کتاب هـای پیشـین ،چنـد نکتـه

کـه گفتـه می شـود جایـگاه آن در فقـه مطـرح

دیگـر اشـاره دارد کـه متن هـای گذشـتگان کـه

اجـازه طـرح آرای مختلـف ،بـرای شـکل گیری

بایـد لحاظ شـود:

می شـود ... .اگـر روزی بنـا شـد کفایـه اصلاح

اسـت هماهنگ و سـازوار با طبقه بندی کارهای

دارای بار علمی فراوان و غنای الزم اسـت ،باید

تضـارب آرا ،بـه توسـعه علـم می انجامـد.

 .1پاالیـش کتاب هـا از مسـائل غیرضـروری؛

شـود و کفایه نوین نوشـته شـود ،بایسـته است

بـه ادبیـات امروز تغییـر پیدا کند ،تا زمینه فهم

چنان کـه ایـن مهـم از گذشـته در حوزه هـای

روزگاری کـه شـیخ انصـاری بـه نـگارش

در شـرح و پاورقی هـای آن ،بـرای هر قاعده یک

آسـان فراهم شـود« :مکاسـب را تسـهیل کنند،

علمیـه بـوده و از افتخـارات دیرینـه برشـمرده

فرائداالصـول پرداخـت ،پاالیشـی شـگرف و

مثال فقهی ذکر گردد .آن وقت اسـت که ارزش

همـان مطالب شـیخ را بیاورنـد روی یک کتاب

شـده اسـت .در گذشـته ،افـراد مختلـف بـا

غیردرخـور پیش بینـی در علـم اصول پدید آورد.

علـم اصـول را درخواهیـم یافـت .ارزش علـم

دیگـری ».البتـه توجـه بـه ایـن مهـم دارنـد ،که

سـلیقه های گوناگـون علمـی در کنـار هـم

اگـر نزدیک تریـن کتـاب اصولـی به عصر شـیخ

اصـول دو برابـر می شـود و کاربـردی می گـردد.

شماره هشتم و نهم

اسـت ،که این امر باید مدیریت و سـازوار با آن

ضعیـف و ناقـص گـردد« :یـک نوشـته متیـن

فکـری بـا یک دیگـر بـوده و بـه سـر می برده اند.

شـیخ در علـم اصـول پـی می بریـم .کتـاب
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هم زمان با سرعت تحوالت از امور بایسته حوزه

تغییـرات در متـون نبایـد منجر بـه تولید آثاری

زندگـی مسـالمت آمیز داشـته و در دادوسـتد

انصـاری را بـا فرائداالصول بسـنجیم به پاالیش
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شـود .هدف آن نیسـت که مطالب عمیق حذف

مغلق گویـی روی آورده بودنـد ،تـا آن جـا کـه بـر

کـه خیلـی هـم بـه مشـکلی مکاسـب نباشـد و

آن جایگاه بایسته را ندارد ،اهل فضل و دانش و

شـود .نویسـندگان دو گونـه انـد ،همان گونـه

ایـن کار اصـرار می ورزیدنـد.

آن مطالـب و اسـتدالل ها را هـم داشـته باشـد،

دانشآموختگان و کسانی که تحصیالت عالیه

بنویسـد و آن کتـاب در حوزه هـا خوانده شـود».

حوزوی دارند ،رویکرد مناسبی به این فن نداشته

کـه گوینـدگان دوگونه انـد :گویندگانـی کـه

چگونگی نگارش کتابهای درسی

 .3تحول در مدیریت تبلیغ
آسیبشناسی تبلیغ سنتی

عالی تریـن مطالـب را بـا عباراتـی روان ،آسـان

تجربـه نشـان داده کـه کارهـای گروهـی

و قابـل فهـم و بـدون اغلاق و اجمـال بیـان

نتیجه بخش تـر از کارهـای فـردی اسـت .در

مـی کننـد .گویندگانـی کـه همـان مطلـب را به

مـورد نـگارش متون درسـی ،شـماری از عالمان

فلســفه شــکل گیری و بنیان گــذاری

جـوری بیـان می کننـد کـه شـنونده ،بـه نکته و

دینـی ،پیشـنهاد کار گروهـی داشـته و دارنـد.

حوزه هــای علمیــه ،بــرای چنــد وظیفــه مهــم

مطلبی دسـت نمی یابد و سـخن گوینده را درک

البتـه کار فـردی نیـز گاهـی خـوب نشـان داده

اســت .1 :دریافــت دقیــق ،همه ســویه  ،روشــن

نمی کنـد.

اسـت .آقـای مظفـر بـا نـگارش المنطـق و

معــارف و آموزه هــای دینــی؛  .2تبلیــغ دیــن

نویسـندگان نیـز دو گونه انـد :نویسـندگان

اصول الفقـه و شـهیدصدر بـا نـگارش حلقـات،

و عرضــه درســت ،برانگیزاننــده و شــورانگیز و

روان نویـس و نویسـندگان مغلق نویـس .در

کمـک شـایانی بـه تحـول و تغییـر در متـون

حرکت آفریــن آن ،برابــر نیازهــای روز و انســان

دانـش فقـه و اصـول ،بـا بررسـی کتاب هـای

درسـی کردنـد .سیدمحسـن امیـن جبل عاملی

معاصــر؛  .3دفــاع عالمانه؛ بخردانه؛ روشــنگرانه

ایـن دو دانـش ،درمی یابیـم فقیـه و یـا اصولی،

می گویـد« :گروهی تشـکیل دهند و کار تدوین

و همه ســویه از دیــن ،پاســخ بــه شــبهه ها

قلـم روان و نـگارش بسـیار جالبـی دارد،

کتاب هـای درسـی حوزه را بـه عهده بگیرند و در

و پرســش ها و بیــان روشــن آموزه هــای

ماننـد :سـیدمحمد موسـوی عاملی ،صاحـب

هـر علمـی سـه نوع کتـاب :مختصر ،متوسـط و

زندگی ســاز آن؛  .4تــاش گســترده بــرای

مدارک االحـکام ،شیخ حسـن عاملـی ،صاحـب

مطـول نـگارش شـود و محتـوای ایـن کتاب ها

پیاده کــردن و عینیت بخشــیدن بــه دیــن و

معالم الدیـن ،یـا عالمـه وحیـد بهبهانـی،

را از همـان کتاب هـای مشـهور قبلی اسـتخراج

احــکام آن .در معــارف دینــی ،پیش بینی هــای

مصابیح الظلام و…  .امـا شـماری از فقهـا ،قلـم
ّ
اسـدالله
سـنگینی دارند ،مانند المقابس شـیخ

کنند و پس از عرضه بر بزرگان از علما و تصویب

اساســی و زمینه ســازی های گســترده بــرای

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

بــه انجام رســاندن و جامــه عمــل پوشــاندن

تسـتری را وقتـی مطالعـه می کنیم ،بـا عبارات

سـپس حوزه هـای دیگر گـردد .البته کتاب های

اصــول یــاد شــده ،درنظــر گرفتــه شــده اســت.

مغلـق روبـه رو می شـویم ،بـه حدی کـه فهم آن

قبلـی نیـز از دور خـارج نمی شـود و می توان به

ازاینرو،برایجلوگیریازواردشدنآسیبهای

دشـوار می گـردد .شـاید بـه همیـن جهـت بـود

عنـوان کتـاب ای مرجـع ـ نـه آموزشـی ـ از آن ها

جدی و فلجکننده بر پیکر تبلیغ سنتی و از کار

کـه مدارک االحـکام ،مـورد توجه فقیهـان واقع

اسـتفاده کرد».

افتادن و بی اثرشدن آن در بیدارگری ،روشنگری،

6

مقـام معظـم رهبـری تأکیـد دارنـد« :بایـد

آگاهیبخشی و تقواپیشگی مردم ،باید همیشه

چـه ضرورتـی دارد کتاب هایی نوشـته شـود

لجنـه ای از فضالی بزرگ حوزه علمیه بنشـینند

آسیبشناسی شود ،کاری که از سوی حوزهها

کـه مطالـب آسـان و درخـور فهـم را آن چنـان

و یـک دوره فقـه ،از طهـارت تـا دیـات ،بـه زبـان

در لفافـه عبارت هـای سـخت و مغلـق بپیچنـد

سـاده بنویسـند کـه کار شـرح لمعـه را بکنـد و

نگرفتن آن ،کموبیش ،ناکارآمدی تبلیغ ،موادی

هم شـان را
کـه اسـتاد و شـاگرد ،تمـام تـوان و ّ

کیفیـت اسـتدالل را نشـان بدهـد ».و «… بایـد

را برمیشمریم ،که عبارتند از:

شـده اسـت.

انجام نگرفته و اکنون بر اثر سهلانگاری و ّ
جدی

باشند ،تا آنجا که شماری از آنان منبررفتن را با
شأن علمی خود سازگار نمیدانند و این وظیفه
مقدس و کارساز را کنار بگذارند و در حقیقت از
انجام رسالت خود سرباز زنند .وقتی که اینچنین
شد و عرصه منبر از اهل آن خالی گردید ،روشن
است ،منبر و تبلیغ سنتی چه سرنوشتی پیدا
می کند؛
البته روشـن اسـت که هنگامی منبر و تبلیغ
سـنتی در چشـم مـردم بـزرگ و پـرارج جلوه گـر
می شـود که اهل منبر در نزد اهل فکر و اندیشـه
و در خود حوزه ها ،در چشم اهل فضل و در بیرون
از حوزه هـا بـزرگ جلـوه کند و از افراد کم سـواد
و بـی بهـره از دانش هـای عالی حـوزوی قلمداد
نگردنـد ،زیـرا دیـده و شـنیده می شـود ،حتـی
روحانیـان برجستـه و برخـوردار از دانشهـای
حـوزوی و روز ،آشـنای بـه معـارف اسلامی،
خـوش فکـر ،وقتـی به منبـر ارج مینهند و منبر
را تریبون خوبی برای روشنگری میدانند و آن را
در کنار کارهای علمی ،پژوهشی و تدریس خود
برمیگزیننـد ،بـه عنـوان منبـری و روضهخـوان
به آنان نگریسـته میشـود و طرحها ،سـخنان و
نکتهبینیهـا و پیشـنهادهای آنـان در مجالـس
و محافـل تصمیمگیـری ,بـه هیـچ انگاشـته
می شـود.
ایـن برخـورد نامناسـب سـبب گردیـده ،ایـن

شماره هشتم و نهم

روان و خالـی از اغلاق و پیچیدگی هـا نوشـته

در دوره هـای اخیـر شـماری از بـزرگان ،بـه

در مکاسـب می خواهیـد یـاد بگیریـد در کتابـی

با همه نقشی که در گذشته داشته است ،اکنون
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 .3نـگارش روان؛ متـون درسـی باید به گونه

روی فهـم عبارت هـای معماگونـه آن بگذارنـد.

لجنـه و هیئتـی بنشـیند و مباحثـی کـه شـما

 .1نداشتن جایگاه بایسته :تبلیغ در حوزهها،
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و منبـر کننـد و از ایـن امـر مهـم
روی برگرداننـد و بـه کارهـای

آموزشــی ،کــه محــور و عنصــر

گرفته انــد و بــر شناخت شــان چــه انــدازه

بـه شایسـتگی های علمـی مبلغـان اسـت.

تشــکیل دهنــده آن اســت،

افــزوده شــده اســت.

ایـن کاسـتی پیامدهـای ناگـواری دارد .دیـن و

فاصلــه گرفتــه اســت .در

 .3ناکارآمـدی :امـروزه در کارآمـدی،

آموزه های دینی بسـیار عامیانه ،نابخردانه و به

تبلیــغ ســنتی بــه ایــن مهــم

اثرگـذاری ،دگرگون آفرینـی و بیدارگـری تبلیـغ

دور از منطق مطرح می،شود .استدالل و برهان

بهــای الزم داده نمی شــود.

سـنتی مطالعـه و بررسـی انجـام نمی گیـرد.

جایی ندارد .عوامی برای عوام سـخن می گوید.

نــه خطیــب مجلــس و نــه

نهـادی عهـده دار این مهم نیسـت کـه منبرها و

گاه دیده می شـود بر منبر رسـول خدا کسـانی

برگــذار کننــدگان مجلس هــا و

سـخنرانی هایی کـه در مجالـس و محافل دینی

فـراز می رونـد که هیچ شایسـتگی علمی ندارند

محفل هــای مذهبــی دغدغــه

انجـام می گیـرد ،تا چه اندازه اثرگذار اسـت و در

و نـه توانایـی بیان معارف و آموزه های دینی .از

اثرگــذاری علمــی ســخنرانی ها

فکر و ذهن و دل مخاطبان دگرگونی می آفریند.

این رو ،در بالندگی فکری و رشد اندیشه مردمان

را روی مخاطبــان ندارنــد و ایــن،

بسـیاری از برپاکنندگان مجلس های مذهبی و

بی اثرنـد و چـه بسـا مایـه عقب گرد آنـان .وقتی

آفتــی اســت بــزرگ کــه امــروزه

مراسم ها ،روی نتیجه کار خویش نمی اندیشند

کـه شایسـتگی های علمـی ,موردنظـر نباشـد و

مجلس هــای

کـه تـا چـه انـدازه مؤثر اسـت و در اصلاح مردم

دسـت انـدرکاران بـه آن توجـه نکننـد ،یـا نهاد و

اســت.

و جامعـه نقـش ایفـا می کنـد .وقتـی چنیـن

نهادهایی نباشـد که این مهم را در سـرلوحه کار

اسـت دسـت های ناپاکـی ،بـا سمپاشـی ها و

بســنده کردن بــه انجــام مراســم معمولــی و

ارزیابی از تبلیغ سـنتی انجام نمی گیرد ,روشـن

خویـش قـرار بدهـد و کسـی مسـئولیت آن را بر

تبلیغـات سـوء ،برنامه هـای اخالقی و اصالحی

بــدون توجــه بــه جنبــه آموزشــی و علمــی،

اسـت کـه بر ناکارآمـدی و ناکارایی آن روزبه روز

عهده نداشـته باشـد ،میدان برای ناشایسـتگان

را بـی اهمیـت وانمود کرده ،منبررفتن برای پند

محافــل مذهبــی را از کانــون توجــه مردمــان

افزوده می شـود .با دگرگونی در سـبک و روش،

کـه بـرای حطـام دنیا روی به منبـر آورده اند ,باز

و موعظه را با مقام علمی مغایر جلوه دهند و یا

دور کــرده اســت .هــم بانیــان و برگذارکننــدگان

بـا توجه کـردن بـه نیازهـای روز و غنی بخشـی

می شـود.

نسـبت دادن (منبـری) به شـخصیت های بزرگ

و هــم اهــل منبــر بــه همیــن مقــدار بســنده

بـه محتـوای سـخنرانی ها و منبرهـای خـود ،بر

مؤمنـان ،تنهـا آبشـخوری را کـه فـرود

علمـی کـه در مقـام اصلاح و تنظیـم حوزه هـا

کــرده و می کننــد کــه ذکــر توســلی بشــود و

کارآمـدی آن می افزاینـد و سـخنرانی و منبـر

می آینـد ،تـا بهـره ببرند پای همین منبرهاسـت

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

ثوابــی از اقامــه مجلــس یــاد اهــل بیــت

اثرگـذار ارائـه می دهنـد و بـه فلسـفه وجـودی

کـه آن هـم بـا کیفیتی که اشـاره کردیـم ،آنان را

حوزه هـا شـاید منبررفتـن و موعظه کـردن را

بهره شــان گــردد ،امــا این کــه تــا چــه انــدازه

تبلیغ که اصالح گری اسـت ،نزدیک می شـوند.

در همـان سـطح کـه هسـتند نگه مـی دارد .این

ننـگ بداننـد ،غافـل از این کـه حضـرت امیر

آنچــه خطیــب ارائــه می دهــد ،آموزشــی

کـه اگـر ایـن کار صـورت بگیـرد و گام بـه گام به

حالـت کـه بـس آفت زاسـت بایـد تغییـر کنـد و

منبـری بودنـد و در منابـر مردم را آگاه ،هوشـیار

اســت و ســطح علمــی شــرکت کنندگان

فلسـفه تبلیـغ دینـی ،اهـل منبـر و گردانندگان

مدیـران حوزه هـا و بـزرگان دیـن بایـد بـرای آن

و راهنمایی می کردند .سـایر ائمه نیز چنین

را بــاال می بــرد ،در بوتــه بررســی و مطالعــه

امـور تبلیغـی نزدیـک گردنـد ،جلوه هایـی از آن

چـاره ای بیندیشـند و مؤمنـان را از دایـره تنـگ

بودند .شـاید عناصر مرموزی این تزریقات سـوء

گــذارده نمی شــود و کســی در پــی آن نیســت.

روایت گـری خواهـد بـود ،کـه امـام صـادق

سـخنان سسـت ،بـی پایـه ،غیرمنطقـی ،غیـر

را نمودنـد تـا معنویـات و اخالقیـات از حوزه ها

تشــکیل دهنــدگان ایــن گونــه محفل هــا،

نویـد می دهـد « :روایـت سـخنان مـا کـه قلـب

علمی و خرافی بی دانشـان منبرنشـین برهانند،

رخـت بربنـدد و در نتیجـه حوزه های ما فاسـد و

بــر آن نیســتند کــه بــرآوردی از کار خویــش

شـیعیان مـا را اسـتوار سـازد و نیـرو بخشـد ،از

تـا آینـده جامعه اسلامی ,روشـن رقـم بخورد و

سـاقط گردد… ».

داشــته باشــند و محاســبه کننــد ایــن همــه

هـزار عابـد برتر اسـت».

َدر بـر پاشـنه دانایـی ،روشـنایی و دانش بگردد،

دیگـر علمـی روی بیاورنـد .امام
خمینی ،هوشـیارانه ,دسیسه
دشمن را در دوری گزینی عالمان
فرزانـه و بـزرگ از منبـر ،دخیـل
می دانـد .از خیانت پیشـگان و
دسـت های ناپاکـی یـاد می کند
که سـعی دارند ،سـنگر منبر را از
فرزانـگان و آگاهان خالی کنند و
با سمپاشـی ها و تبلیغات سـوء،
ایـن امتیاز بـزرگ و تکلیف الهی
را از اهـل علـم بگیرنـد« :ممکـن

گریبان گیــر
مذهبــی

شــده
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کمتـر وقـت صرف وعظ و خطابه

مقــام معظــم رهبــری تأ کیــد دارند:
«بایــد لجنــهای از فضــای بــزرگ
حــوزه علمیــه بنشــینند و یــک
دوره فقــه ،از طهــارت تــا دیــات،
بــه زبــان ســاده بنویســند کــه کار
شــرح لمعــه را بکنــد و کیفیــت
اســتدالل را نشــان بدهــد ».و
«… بایــد لجنــه و هیئتــی بنشــیند
و مباحثــی کــه شــما در مکاســب
میخواهیــد یــاد بگیریــد در
کتابــی کــه خیلــی هــم بــه مشــکلی
مکاســب نباشــد و آن مطالــب و
اســتداللها را هــم داشــته باشــد،
بنویســد و آن کتــاب در حوزههــا
خوانــده شــود».

ســنتی از جنبــه و عنصــر

علمــی و معرفتــی بهــره آنــان کــرده و چــه یــاد

از کاسـتی های تبلیـغ سـنتی ،توجه نداشـتن

شماره هشتم و نهم

گـروه از دانشـوران و نخبـگان،

 .2آموزشــی نبــودن :تبلیــغ

هزینــه ،تــاش و صــرف وقــت ،چــه دســتاورد

 .4اولویت نـدادن به شایسـتگی های علمی:

119

120

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

تقوایـی :تقـوا ،شـرط و رکن و پایـه اصلی تبلیغ

بیشـتر آن را می پسـندید و از ایـن نکتـه غافـل

بـه جاهـای باریکـی می کشـد ،چنان از مسـائل

شـماری بـر ایـن نظرنـد کـه پـس از انقلاب

دیـن اسـت .تبلیـغ دیـن ،بـدون ایـن رکـن پـا

ماندنـد که قرآن ،رسـول خـدا و ائمه اطهار در

شـگفت انگیز دربـاره آن بزرگـواران ،بـدون توجه

اسلامی ,چـون مـردم هـر نارسـایی را ,بـه هـر

نمی گیـرد و رایَ ِ
ـت آن افراشـته نمی مانـد .ایـن

ارائـه مطلـب ،از یک نظـم دقیق منطقی پیروی

به درسـتی و نادرسـتی آن مطالب ،مستندبودن

دلیـل ,بـر عهـده

رکـن مهـم ،در درازای تاریـخ افراشـته مانـده

می کنند که بی گمان در مخاطب اثرگذار اسـت

و نبـودن آن هـا سـخن می گوینـد کـه ده هـا

 .9طـرح یـک بعـدی مباحـث :سـخنوران

اسـت که دین بدین سـان پرتو افشـانی می کند.

و بـه ذهـن او نظـم می دهـد و منطـق را بـر فکر

اهـل نظـر و خردمنـد و امام شـناس اگـر گـرد

جامعـه شـیعی ،بـه یک سـری مباحـث

پیشـرفت دین ،اوج گیری و حماسـه آفرینی آن

او حاکـم می سـازد .وقتـی منطـق بـر ذهن هـا

بیاینـد ،قـادر نخواهند بـود ویران گری این گونه

می پردازنـد و آن هـم بسـیار پررنـگ و از طـرح

در برهه هـای گوناگـون ،بسـتگی تمـام عیـار

حاکـم شـد ،حق پذیـری آسـان تر می شـود.

سـخنان را ترمیم کنند و شـبهه های به بار آمده

یک سـری مباحـث می پرهیزنـد و بـه آن هـا

را بزداینـد و پاسـخ بگوینـد.

بهای الزم را نمی دهند .این یک کاسـتی اسـت،

بـه ابالغ گـران تقواپیشـه داشـته اسـت .اکنون

دقیق و با نظم منطقی سـخن گفتن ،فضا را

نیـز کـه آن اوج گیری هـا و حماسـه ها از دیـن

تغییـر می دهـد و عـوام را ،که ویژگـی بارز آنان،

 .8کاستیپذیرفتن پیوندهای مهرورزانه :بین

چـون تنهـا بـه یـک زاویـه از آموزه هـای دینـی

انتظـار اسـت و دگرگونی هـای بنیادیـن در پرتو

نابهره منـدی از ذهـن منظـم و افـکار سـامان

خطیـب و منبـری ،بـا مـردم از زمانهـای بسـیار

می نگرند و بسیاری از معارف و آموزه ها را ترک

و سـایه آموزه هـای واالی دیـن ،مـورد نیاز ،پس

یافتـه و منطقـی اسـت ،بـه جرگـه اهـل منطـق

دور ،بـا الگوگیـری از راه و روش پیامبـر اعظـم و

می کننـد و از آن هـا سـخن به میـان نمی آورنـد.

بایسـته اسـت ایـن اصـل بلنـد پـاس داشـته

می کشـاند و بـه افکارشـان نظـم می دهـد.

ائمه اطهار ،پیوندهای مهرورزانه بوده اسـت و

مـردم در تربیـت دینـی ،جامـع بـار نمی آینـد

شـود و دسـتگاه های مسـئول ،ابالغ گرانـی بـا

 .7ارائـه مطالـب شـبهه انگیز و غلوآمیـز:

ایـن پیونـد ،بسـیار در عالقهمندی مـردم به دین

و بـه یک سـری از مسـائل و مباحـث آشـنایی

ایـن ویژگـی بـه میـان مـردم گسـیل بدارنـد و

از نارسـایی هایی کـه اکنـون در تبلیـغ سـنتی

و عمل به دسـتورها و آیینهای آن ،نقشآفرین

می یابنـد و بـا بسـیاری از مباحـث و مسـائل

پیـش و بیـش از هـر چیـز ،ایـن ویژگـی را در

دیـده می شـود ،ارائـه مطالب شـبهه انگیز و غیر

بود و بسـیاری از مردم را از نزدیکشـدن به افراد

ناآشـنایند و درباره آن ها شـناختی ندارند و این

وجودشـان رصـد کنند و اگـر نمی بینند ,چاره ای

درخـور توجیـه از سـوی شـماری از مبلغـان و

هنجارشـکن بازمیداشـت .امـا اکنون اینچنین

پیامدهـای ناخوشـایندی دارد ،کـه از جملـه آن

نـو بیندیشـند ،تـا رهزن مردم نشـوند و به جای

منبری هاسـت .اینـان ،بـه خاطـر کم دانشـی و

پیوندهایـی رو بـه ضعـف نهاده و بسـیار کمرنگ

بُعدهای فکری ،معنوی ،زندگی ساز و مورد نیاز

کشـاندن آنـان بـه سـوی حقیقـت ،بـه سـوی

ناآشـنایی با معارف اسلامی و دیمی رشدکردن

شـده اسـت .از ایـنرو ،شـاهد ناهنجاریهـای

انسـان مسـلمان در هر زمان اسـت ،که اسلام

سراب شـان نکشـانند.

و بـه شهرت رسـیدن ،یـا بـه خاطـر عوام زدگـی ،

اجتماعـی ،مشـکالت خانوادگـی و اختالفهای

بـرآو َرد،
بـه آسـانی و روشـنی می توانـد آن هـا را
َ

 .6بی ادبی در ارائه مطالب :از نارسـایی هایی

مطالبـی را در منبـر ارائـه می دهنـد کـه غیـر

بسیار هستیم که برای جامعه اسالمی و شیعی

چـون از سرچشـمه جوشـان آموزه هـای اسلام

کـه کم وبیـش در تبلیـغ سـنتی دیده می شـود،

درخـور توجیـه و شـبهه انگیز اسـت .شـماری از

ناخوشـایند است.

بـرآورده نمی گـردد و پاسـخ داده نمی شـوند،

ارائه کشـکولی مطالب و معارف دینی از سـوی

منبری هـا ،توجه ندارند که مباحث شـان درخور

پـس از شـناخت علتهـا و سـببهای ضعـف

دیگـران به تلاش برمی خیزند ،اقـدام می کنند,

آنـان اسـت .نظـم دادن به سـخن ،هنری اسـت

پذیـرش نیسـت ،یـا شبهه زاسـت و ابهـام آور و

و کاسـتی پذیری پیونـد روحانیـت ،اهـل منبـر

برنامـه می ریزنـد ،تا بـه برآوردن آن بُعد از نیازها

کـه مبلغـان و منبری هـای بنـام از آن برخـوردار

تشـویش و پریشـانی فکری برای افراد می آورد.

و مـردم ،بایـد دقیـق و برنامه ریـزی شـده بـه

بپردازند و انسـان مسـلمان را با ترفند به سـراب

بوده انـد .از ایـن رو ،سخن شـان اثرگـذار بـوده

اینان ,مطالب و مباحثی را که طرح می کنند،

رویارویـی برخاسـت .بـرای شـناخت علت هـا،

بکشـند و از حقیقـت نـاب دورش سـازند.

اسـت و همـگان از منبـر آنـان بهـره کافـی را

به هیـچ تـرازوی نقـد و خـرد نمی گذارنـد و بـه

بررسـی دقیـق ،همـه جانبـه ،گفت وگـو بـا افراد

مبلغـان ،اهـل منبـر و دسـتگاه هایی کـه

می برده انـد .امـا کم کـم ایـن شـیوه پسـندیده

سره وناسـره بودن آن کاری ندارند ،چون شـنیده

آگاه و مـردم ضـروری اسـت .پـس از این مرحله

مدیریـت تبلیـغ دینی را به عهده دارند ،بایسـته

به فراموشـی سـپرده شـد و اهل منبر ،بر نسـقی

و یـا در جایـی خوانده اند ،باز گویند و پیامدهای

اسـت که کار جدی باید انجام بگیرد .برای چاره

است توجه کنند که تبلیغ دینی بر مدار و دایره

شماره هشتم و نهم

 .5اولویت نـدادن بـه شایسـتگی های

بـه رویـه کشـکولی روی آوردنـد کـه گویـا عوام

به ویـژه گفتـار آنان دربـاره معصومان و ائمه

و مـردم مؤمـن بایسـتی طـرح نـو براندازیم.

نـه بـر پاشـنه بی دانشـی و بی خبـری.
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دقیـق مطلـب خویـش را ارائـه نکردند و بیشـتر

منفـی و ویران گـر آن را در نظـر نمی گیرنـد،

کار و پدیـدآوردن پیونـد مهرورزانـه بین مبلغان
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انسان مسلمان بنگرد و جامع هم از آموزه های

سـایه آموزه هـای بلنـد اسلامی ،آیه های قرآنی

فـن بالغـت و فصاحـت آراسـته باشـد .خطیـب

 .1احمـد ترابـی ،مقالـه «مدیریـت تحـول یـا تحـول

اسلام بهره ببرد ،تا انسـان مسـلمان جامع رشد

و سـخنان نبـوی و امامـان معصوم ،به مردم

بـا بـه کارگیـری واژگان زیبـا ،رسـا ،هماهنگ با

مدیریـت» ،مجلـه شـماره .145

کنـد و ببالـد و در جامعـه و خانـواده اش نقـش

می دادنـد و نمی گذاشـتند بدین سـان دشـمن

ذوق و طبـع سـلیم ،گوش نـواز ،خوش آهنـگ و

 .2نهج البالغه ،خطبه .27

بیافرینـد .هـم احـکام و قانون هـای فـردی را

بـه آنـان شـبیخون بزنـد و کیـان جامعه هـا و

جمله هـای دقیـق ،برابر با قاعده های دسـتوری

بدانـد و بـه آن هـا پایبنـد باشـد و هـم قانون ها

خانواده هـای اسلامی و سـاحت فرهنگ دینی

و به دور از پیچیدگی و ابهام لفظی و معنوی و

و احـکام اجتماعـی را .دیـن را جامـع بیاموزد و

و ملـی را مـورد تاخـت و تـاز و جوانـان را بازیچه

البتـه بـا بهره مندی از توانایی در خوروشایسـته

جامـع عمـل کنـد .نه بخشـی محور باشـد؛

دسـت خـود قـرار دهد.

در رسـاندن دقیـق و روشـن پیـام ،بـه مقتضای

 .10بیگانــه از آگاهی هــای روز :اهــل منبــر

شماری از اهل منبر و مبلغان سنتی که روی

حـال و سـازوار بـا هـر مقام ،می توانـد دگرگونی

و مبلغــان ،همیشــه سخنان شــان بــرای

مردم اثرگذارند و در محافل و مجالس بسـیاری

بیافرینـد و در سـرها شـوری برانگیـزد و پیـام

توده هــای مــردم آگاهی بخــش بــوده و آنــان

حضـور دارنـد و بـر کرسـی وعـظ فرامی روند ،به

دیـن را زیبـا و پرجلـوه و خردمندانـه در ذهن هـا

را از بی خبــری به َدرمــی آورده و نســبت بــه

مسـائل روز آشـنایی ندارند .ناآشنایی اهل منبر

و دل هـا رسـوخ دهد6.

خطرهــای در کمیــن ،هوشیارشــان می کــرده

و کسـانی کـه بـا مـردم از دیـن و آموزه هـای

اســت .مبلغــان ،آگاه تریــن مردمــان و جلــودار

دینـی سـخن می گوینـد ،بـا مسـائل روز و آنچه

بوده انــد .دســت های مرمــوز را رو می کــرده

در عرصـه اجتمـاع و حـوزه سیاسـت می گـذرد،

و نقشــه های اهریمنــی دشــمنان را فــاش

سـخت زیان بـار اسـت .منبـری نـاآگاه از ایـن

می ســاخته اند و بــا ایــن هوشــیاری و

دسـت مقولـه هـا ،در گاهِ برابرسـازی بحث های

بازگویــی دمــادم آســیب ها و خطرهــای تهدیــد

کلی و نظری ،دچار پراکنده گویی ،ابراز سـخنان

کننــده ،مردمــان را در یــک آمادگــی هوشــیارانه

غیر فنی و غیر علمی می شـود .در بیان مسـائل

نگــه می داشــته اند کــه تاریــخ از این گونــه

سیاسـی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصـادی

هوشــیاری مبلغــان دینــی مشــحون اســت.

سـخنانی را بـر زبـان جاری می سـازد کـه بیگانه

امـا اکنـون ،بـا این کـه مبلغـان جامعـه

از موضـوع و بسـیار عامیانه اسـت.

دینـی مـا ،می تواننـد بـه آگاهی هـای الزم برای

 .11مهارت هـای ادبـی (بالغـت و فصاحـت):

آگاهی بخشـی مردم ،به آسـانی دست رسی پیدا

شـماری از اهـل منبـر ،حتـی کسـانی از آنان که

کنند و مردم را نسـبت به خطرها و آسـیب هایی

از تریبون هـای عمومـی اسـتفاده می کننـد ،از

کـه آنـان را از هـر سـوی دربرگرفتـه بیاگاهنـد،

مهارت هـای ادبـی بی بهره انـد .در حالی کـه در

کوتاهـی می ورزنـد ،یـا بی انگیزگـی نشـان

طـول تاریـخ ،مبلغـان اسلامی ،به ویژه شـیعی

می دهنـد ،یـا به ّ
جد خطر را احسـاس نمی کنند،

که از ناموران تاریخ اند و از افتخارات شـیعه ،با

زیرا اگر احسـاس می کردند که چه گرداب هایی

پیروی از رسول خدا امام امیرمؤمنان و ائمه

 .3عبـاس مخلصـی ،حـوزه کاسـتی ها و بایسـته ها،
ص5 0ـ.57
 .4ســیدمحمدنقی ایــازی ،مقالــه «حــوزه در نــگاه
رهبــری» ش.145
 .5محمدحســن ربانــی ،مقالــه «تحــول و نــوآوری در
کتاب هــای درســی» ش.147
 .6حسـین شـرفی ،مقاله آسیب شناسـی تبلیغ سـنتی،
ش.146

شماره هشتم و نهم

انسـان مسـلمان دور نشـود .جامع به نیازهای

بـه آن می آورنـد ،آگاهی هـای انگیزاننـده را در

را کـه ارائـه می دهنـد ،از نظـر ادبـی در اوج و بـه

* نویسنده و پژوهشگر.
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بسـیار محـدودی دور نزنـد و از نیازهـای واقعی

دشـمنان بـرای مسـلمانان پدیـد آورده و آنـی

اطهـار تالش شـان بـر ایـن بوده تـا خطبه ای

پی نوشت:
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