اسلامی یعنـی منطـق ،فلسـفه ،عرفـان و کالم
اسلامی توانسـتند به نقد اندیشـه های هگل و
مارکس بپردازند و نسـل زمان خود را از انحراف

استاد عبدالحسین خسروپناه و مباحثی
در علوم عقلی و حکمی

دوم ،پاســخ گویی علــوم عقلــی اســامی
بــه شــبهات فلســفی و الهیاتــی جدیــد اســت

حــوزه علمیــه در دوران معاصــر بــا توجــه

کــه از مکاتــب چنــد ســده اخیــر غــرب ،یعنــی

بــه تحــوالت فکــری و فلســفی در دنیــا،

تجربه گرایــی ،عقل گرایــی ،مکتــب انتقــادی

مســئولیت های دشــوار و رســالت ســنگینی بــر

و پوزیتویســم ،تحلیــل زبانــی گرفتــه و

دوش دارد ،کــه بخشــی از آن ،تقویــت ،توســعه

اگزیستانسیالیســم گرفتــه و در دهه هــای

و ترویــج علــوم عقلــی و حکمــی اســامی

اخیــر بــا ادبیــات بومــی ،بــه صــورت تهاجمــی

اســت .علــوم عقلــی در ایــران بــه برکــت

وارد ســرزمین ایــران اســامی شــدند .حکمــای

پیــروزی انقــاب و مدیریــت شایســته رهبــران

متعلــم معاصــر در حــوزه علمیــه توانســتند

حکیــم ،رشــد و بالندگــی و فعلیــت یافتــه

ایــن هجمــه فکــری فرهنگــی را پاســخ گوینــد.

اســت .مراکــز و مؤسســه های تخصصــی و

برخـی از اسـاتید و نخبـگان حـوزوی در دیداری كه با مقـام معظم رهبری
داشـتند ،نكتـه نظریاتـی كاربردی دربـاره «تحول حوزه» ارائـه نمودند،
كـه در سـطوح گوناگـون می توانـد راه گشـاه باشـد .از ایـن رو« ،مجلـه
حـوزه» بنـا بـه ضـرورت و تآثیرگـذاری ایـن نـوع مسـائل در برنامه هـای
كمـی و كیفـی حـوزه و حوزویـان ،بـه اجمال مطالبـی را بـرای بهره مندی
بیشـتر پیـش رو خواننـدگان می گذارد.

انجمن هــای علمــی کــه در حــوزه علمیــه
موفــق شــدند حکمــت اســامی را بــا رویکــرد

بایسته هایی برای تحول در حوزه علوم عقلی

حــوزه امــروز بایــد بتوانــد نیازهــای حکمــی

انتقــادی نســبت بــه فلســفه و الهیــات غــرب

جهــان را بــا رویکــرد اســامی شناســایی و

بــه طــاب جــوان و مســتعد منتقــل کننــد و

طبقه بنــدی کنــد .هم چنیــن فلســفه ،کالم

پژوهش هــای توصیفــی ،تحلیلــی و انتقــادی

و عرفــان اســامی بایــد بتوانــد بــا تغییــر

ارزش منــدی را انجــام دهنــد؛ شــاهدی بــر ایــن

ســاختار علمــی خــود ،صدهــا پرســش جدیــد

مدعاســت.

مطــرح شــده از ســوی مکاتــب غربــی و شــرقی

شـاهد دیگـر این که حـوزه عقلی در دهه های

را بــا روش و رویکــرد اســامی پاســخ دهــد.

اخیـر توانسـت در برابـر فتنه هـای فکـری و

فلســفه اســامی بایــد بــا توجــه بــه

فلسـفی معاصر سـرافراز بیرون بیاید .نخسـت،

واقعیتهــای خارجــی و نیازهــای فــردی و

توان منـدی حکمـت اسلامی در مقابلـه با تفکر

اجتماعــی انســان معاصــر و بــا بهرهگیــری از

مارکسـیتی و سوسیالیسـتی اسـت که اندیشـه

مباحــث انتزاعــی بتوانــد فلســفههای مضــاف

برخـی متدینـان را نیـز بـه التقـاط کشـاند و

بــه علــوم و فلســفههای مضــاف بــه امــور را کــه

بزرگانـی همچـون عالمـه طباطبائـی و اسـتاد

حــدود چهــل دانــش هســتند ،تأســیس کنــد و
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دور سـازند.

شماره هشتم و نهم

مطهـری بـا بهره گیـری از میـراث گذشـته
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

توجه به ورودی های حوزه علمیه؛

در مدیریــت کالن و سیاســت گذاری جهــان

رســالت تزکیــه مــردم ،تربیــت مــردم و

مجــازی ،تربیــت دینــی و اخالقــی از طــرق

رســالت انــذار و تبشــیر کــه در آیــات قــرآن و

مجــازی در کنــار طــرق حقیقــی و واقعــی،

آموزه هــای دینــی نیــز وجــود دارد؛

ارائــه بنیادهــای اندیشــه و تفکــر ،ارائــه ســبک

ـ فالسـفه بایـد علـوم حکمـی خـود را در
سـطوح مختلـف بـه جامعـه عرضـه کننـد؛
ـ ضـرورت مدیریـت علـوم عقلـی بـه لحـاظ

نما ید ؛
الیه بندی علوم را از مرکز به بیرون مشـخص
کند ؛

نیازهـای فکـری و معنـوی دنیا و از جهت منابع

جایــگاه هــر علــم را در شــبکه مفهومــی و

انسـانی و از حیـث اهـداف و اصـول راهبـردی

معنایــی علــوم اســامی مشــخص و چگونگــی

مقدمــات ایــن رســالت ،تفقــه در دیــن

زندگــی دینــی بــرای جهانیان؛ هجــرت مجازی،

بـه منظـور فراگیـری آن توسـط طلاب در کنـار

تعامــل حوزه هــای علمیــه را بــا یک دیگــر

اســت .مســئله تفقــه در دیــن ،مقدمــه انجــام

تبلیغــات مجــازی و برخــی دیگــر از نقش هــا

تحصیـل فقـه و اصـول؛

نشــان دهــد و ســپس سیاســت های حمایتــی

وظایــف انــذار و تبشــیر و تزکیــه نــاس اســت؛

کــه متوجــه روحانیــت اســت؛ امــوری هســتند

از علــوم مختلــف بــر ایــن اســاس هدفمنــد

حفــظ شــأن و مقــام جاللــت دیــن و ائمــه

کــه حوزه هــا بایــد بــرای همــه این هــا خــود

ـ تغییـر شـیوه فراینـد آمـوزش علـوم عقلی،
یعنی آموزش منطق ،کالم و فلسـفه در سـطوح
مختلـف حـوزه بـه لحـاظ روش و محتوا؛

طاهریــن و اولیــای دیــن؛

شــود؛
ضــرورت

هدف مندشــدن

سیاســت

ـ برنامه ریزی برای ترویج علوم عقلی به ویژه

حمایتــی از رشــته های تخصصــی آموزشــی؛

کالم اسلامی در حوزه هـای شهرسـتان ها بـا

حرکــت بــه ســمت نظــام آموزشــی نخبه گــرا

محوریـت حـوزه علمیـه قـم جهـت مقابلـه بـا

تدریــس متــون معنــوی جــزو دروس حــوزه
قــرار گیــرد.

را امــاده کننــد.
دوم؛ آگاهــی :شــناخت رســانه های جدیــد
به ویــژه رســانه های آینــده و کارکردهــا و
امکاناتــی کــه آن هــا در اختیــار بشــر قــرار

و نخبه پــرور؛

می د هنــد .

جریان هـای ضد فرهنگ مانند شیطان پرسـتی،

توجــه بــه محوریــت دانشــوران؛ چنان کــه

ســوم مهــارت :کســب آمادگــی بــرای حضــور

ادیـان ایـران باسـتان ،عرفان هـای نوپدیـد،

حلقه هــای علمــی حــوزه ســنتی مــا حــول

در ایــن فضاهــای متکثــر فرهنگــی كــه در

بهائیـت ،تصـوف فرقـه ای ،ابتـذال فرهنگـی در

محوریــت فــرد ،نخبــه و مــا شــکل می گرفتــه

سـینما ،موسـیقی ،رمـان ،وهابیـت و مدعیـان

و ایــن آمــوزش را مــی داده کــه بایــد بــه قله هــا

دروغیـن مهدویت گرایـی.

نــگاه کــرد؛
ضرورت ایجاد هاضمه علمی مناسـب برای
حوزه.

اسـتاد محمدرضا زیبایی نژاد و پیش زمینه های
تحول در حوزه
بـرای طراحـی حـوزه متحـول در مسـیر
مرجعیت علمی می بایسـت محورهای اساسـی
ذیـل را مـد نظـر قـرار داد:
ارائـه طبقه بنـدی جدیـدی از علوم اسلامی

استاد هادی صادقی و رسانه و هنر
در ایــن بحــث نســبت رســانه های جدیــد،
فنــاوری اطالعــات و هنــر بــا روحانیــت
خواهیــم پرداخــت.

این جــا بــه برخــی راهکارهــا اشــاره مــی شــود:
توجه به آموزش های الکترونیک؛
ایجــاد فضاهــای مجــازی و شــبکه های
اجتماعــی بــا هــدف گســترش تولیــد محتــوا

رســانه ها بــا اســتفاده از ظرایــف هنــری،

بــه دســت عمــوم طــاب و حضــور فعــال و

تقلیــد ،تبییــن ،کشــف و تلقیــن واقعیــت و

مؤثــر روحانیــون در زیســتگاه دوم بشــر ،یعنــی

یــا حتــی خلــق واقعیــت می کننــد؛ آن هــم

جهــان مجــازی؛

واقعیــت مجــازی .بنابرایــن چنــد نمونــه را در
این جــا برمی شــمریم:

تعییــن مأموریــت سیاســت گذاری و
هماهنگ ســازی داده هــا و فراداده هــا در

استاد محمدمهدی شب زنده دار و مباحثی در
معنویت و اخالق

در ایــن جهــان مجــازی ایفــای نقــش کننــد؛

مسـئله اخلاق و معنویـت در حـوزه علمیـه

آن هــم در دو بخــش :یکــی ،در تولیــد علــم؛

تربیــت متخصصــان دین شــناس کــه

از جهـات مختلـف حائـز اهمیـت اسـت و بایـد

دوم ،در بــه دســت گرفتن قــدرت رســانه ای.

رســانه را هــم بشناســند بــرای حضــور در

نخســت ،نقش ســازی :روحانیــت بایــد

عرصــه فنــاوری اطالعــات در حــوزه بــرای یکــی
از مراکــز موجــود حــوزوی؛

شماره هشتم و نهم

اشــاره اســت:

و علـوم مـادر را از علـوم مصـرف کننـده متمایز

محورهایـی در این بـاره اشـاره می شـود:

صــدر وظایــف حــوزه قــرار گیــرد .سهیم شــدن
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توســعه دهنــد .در اینبــاره چنــد مطلــب قابــل

کـه هـر علـم را در جایگاه مناسـب خـود تعریف

مـورد مطالعـه و بررسـی قرار گیـرد .در این جا به

بایــد تولیــد علــم و ارتباطــات رســانه ای در
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در عرصــه فنــاوری اطالعــات و از طریــق
حمایــت از تولیــدات شــخصی و شــرکت های

تعامــل حــوزه و حوزویــان بــا مراکــز دینــی،
علمــی و فرهنگــی ایــران و جهــان.

اســام و چالش هــای معاصــر؛
حضــور پررنــگ تــر علمــی و پژوهشــی و
ارتبــاط گســترده تر و نزدیک تــر متخصصــان

هدایـت محتوایی برنامه ها با زبان رسـانه در

حــوزوی بــا شــبکه های نخبــگان و افــراد

استاد ابوالقاسم علیدوست؛ هست ها و بایدها
در استنباط فقه

موضوعـات مختلف کالمـی ،اعتقادی ،اخالقی

مؤثــر در ســاحت های گوناگــون فرهنگــی در

دو تکلیـف مهـم متوجه متکفالن اسـتنباط

و فقهی.

کشــورهای مختلــف بــه ویــژه جهــان اســام؛

خصوصــی؛

راهکارهای استاد علی صبوحی طسوجی برای
تحول در حوزه
تدوین سند چشم انداز حوزه علمیه؛

کاربردی کــردن و به روزرســانی اخــاق بــه
تناســب نیــاز حوزویــان؛
برنامه ریــزی بــرای ارتقــای بینــش و
بصیــرت سیاســی طــاب؛
توجــه بــه تحقیق محــوری و منتهی شــدن

احکام شـرعی اسـت:

عقب نبــودن از جریــان فکــری مطــرح در

نخسـت ،لـزوم ایسـتایی بـر فقـه جواهـری،

دنیــا و اگاهــی بــه هنــگام از وضعیــت فکــری

یعنـی حفـظ چارچوب هـای شـناخته شـده

اسـتاد محمدجعفـر علمـی و رسـالت جهانـی
حوزه

موجــود در دنیــا و آینده پژوهــی بــه معنــای

فقاهت فنی و پرهیز از هر گونه ساختارشـکنی

تاثیرگــذاری بــر جریــان ایــن اندیشــه ها ،کــه

و بدعـت در ایـن زمینـه؛

مخاطــب پیــام اســام ،همــه بشــریت بــوده

حــوزه در ایــن عرصــه نیازمنــد ســاز و کاری

و هســت .رســالت حوزه هــای علمیــه را از ایــن

مناســب و درخــور اســت؛

دوم ،توجـه بـه اقتضائـات زمـان و مـکان،
اداره قانون منـد جامعـه و سـاحت های نوپدیـد

منظــر می تــوان بــه عنــوان حافظــان و مبلغــان

تشــکیل ســتادی در حــوزه قــم بــرای تدویــن

و بـه تعبیـر مانـدگار امـام زمـان؛ توجـه بـه

رســالت نبــوی بــه ســه شــاخه اصلی تقســیم

نقشــه راه و بررســی چگونگــی اشــراب جهانــی

حـوادث واقعـه و پدید آمدن سـاعت به سـاعت

کــرد :مســائل عامــی کــه تمــدن بشــری بــا

اندیشــی در نظــام آموزشــی و پژوهشــی

موضوعـات جدیـد .در ادامـه به برخـی راهکارها

آن روبــه رو اســت؛ مســائل جهــان اســام و

حوزه هــای عملیــه و نیــز حضــور فعــال در

در این بـاره اشـاره مـی شـود:

تشــیع.

عرصه هــای فکــری بین المللــی بــا تکیــه بــر

در این جــا بــه چنــد راهــکار جهــت تحــول
در این بــاره اشــاره مــی شــود:

امکانــات نهادهــای موجــود؛
تأســیس مؤسســه ای پژوهشــی و نــه

لــزوم پاســخ گویی بــه نیازهــای فقهــی
نظــام ،مواجهــه بــا پرســش های بی شــمار و
مقابلــه بــا امــواج ضــال و نــه فقــط کتاب هــای

ً
صرفــا
آشــنایی عمیــق علمــی و نــه

آموزشــی در قــم بــرای رصــد و پژوهــش

عالــی بــه تحقیــق محــوری تــا زمینــه نهضــت

رســانه ای بــا مســائل فکــری و پرســش هایی

گفتمان هــای موجــود در عرصــه بین الملــل

داشــتن دیــد جهانــی و ورود منطبــق بــا

تولیــد دانــش اســامی فراهــم شــود؛

کــه در ارتبــاط بــا تمــدن بشــری ،جهــان اســام

بــا تأکیــد ویــژه بــر آینده پژوهــی و بــا تکیــه

ضوابــط شــناخته شــده اجتهــاد از ســویی و

و تشــیع مطــرح اســت؛

بــر شــبکه ای از اتاق هــای فکــر و محققــان

کارا از طــرف دیگــر بــه عرصه هــای نوپیــدا و

متعهــد در کشــورهای مختلــف ،یعنــی یــک

گفت وگــو از فقــه االداره؛

ماهیــت تدریس محــور حــوزه در ســطوح

توجــه بــه تخصص هــای اســامی مــورد
نیــاز بــه صــورت بومــی؛
تعریــف ارتبــاط کامــل و روش بیــن
محتــوای دروس بــا مســائل و نیازهــای حــال
و آینــده؛
بهــای بیشــتر بــه اندیشــه مولــدان دانــش

حفــظ اصالت هــا و ارزش هــای اســامی در
عیــن ورود بــه ادبیــات قابــل فهــم مخاطبــان
جهانــی؛

فعالیــت شــبکه ای.

ظــال؛

توجــه بــه فلســفه فقــه بــه عنــوان دانشــی
کــه بایــد بــه پرســش های بنیادینــی چــون

اهتمــام بیشــتر حــوزه بــه رســالت جهانــی

گســتره شــریعت ،روش شناســی اجتهــاد،

خــود و پرهیــز از هــر گونــه حساســیت زایی

بررســی مناســبات دانش هــای مرتبــط،
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فراگیرنمــودن تولیــد محصــوالت پژوهشــی

در عرصــه علــم و فرهنــگ و سیاســت؛

بیــت متناســب بــا وضعیــت امــروز جهــان

شماره هشتم و نهم

نقش هــای مرتبــط بــا روحانیــت؛

نــاب و ایده هــا و طر ح هــای نویــن حوزویــان

بــا تبییــن گفتمــان وحیانــی عقالنــی اهــل
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علــوم انســانی بــا همــه ابعــاد آن وارد شــود
چنان کــه وارد شــده و موفقیت هایــی هــم
داشــته اســت .اگــر بــرای علــوم انســانی در
حــوزه مشــکلی هســت و رســالتی اگــر بــر دوش
حــوزه درخصــوص علــوم انســانی وجــود دارد

استاد غالمرضا فیاضی و علوم عقلی

بــدون توجــه بــه وضعیــت علــوم انســانی در

همان طــور کــه بــرای فقــه ،اصــول را بــه

کل کشــور قابــل فهــم و حــل نیســت .مشــکل

عنــوان منطــق فهــم الزم داریــم ،بــرای اصــول

کانونــی علــوم انســانی در کل کشــور در

موجــود ،علــوم عقلــی الزم اســت و آشــنایی

بحث هــای بنیادیــن و فلســفی علــوم انســانی

بــا علــوم عقلــی ،پایــه برخــی از مســائل

و هم چنیــن در بخــش کاربــرد و و اســتخدام

اســتنباطی فقــه اســت کــه در این جــا بایــد

علــوم انســانی اســت.

بــه عقــل مراجعــه کــرد .علــوم عقلــی ،ضرورتــی
از ضرورت هــای حــوزه اســت.

مشــکل امــروز مــا ایــن اســت ،کــه علــوم
انســانی در کشــور مــا کاربــردی نشــده و

وظیفــه مــا این کــه اســام را تبییــن کنیــم

ابعــاد مختلــف تاریخــی ،علم شــناختی،

نــه فلســفه را؛ فلســفه ،منطقــی اســت بــرای

جامعه شــناختی و روان شــناختی وجــود

فهــم اعتقــادات؛ چــه بــه طــور مســتقل و چــه

دارد کــه باعــث شــده علــوم انســانی در کشــور

از متــون دینــی.

مــا کاربــردی نشــوند .ایــن علــوم واجــد
درون مایه هــای غیــر اســامی بودنــد و منافــی
و معــارض بــا فرهنــگ بومــی و اعتقــادات
مــا بــوده کــه باعــث شــده تولیــدی صــورت
نگیــرد و علــوم انســانی مــا بــه جــای توجــه

استاد محمد فتحعلی خانی و علوم انسانی
مســئله علــوم انســانی از آغــاز پیــروزی
انقــاب اســامی مــورد توجــه بــزرگان حــوزه
قــرار گرفــت و متعاقــب آن ،فرمانــی از ســوی
حضــرت امــام بــرای بازســازی علــوم
انســانی خطــاب بــه جامعــه مدرســین صــادر
شــد .بنابرایــن این موضــوع در حــوزه علمیــه
موضــوع تــازه ای نیســت.

بــه کاربــرد و ورود بــه عرصــه عمــل ،تبدیــل بــه
یــک کاالی لوکــس شــود کــه در دانشــگاه های
مــا دادوســتد میشــود.

اسـتاد عبـاس کعبـی و شـاخصه ها و الزامـات
حوزه برنامه ریز و آینده ساز
در این جا به راهکارهایی اشاره می شود:

استاد محمدمهدی مهندسی و تبلیغ به شیوه
سنتی و حفظ و تقویت جایگاه آن
در طــول تاریــخ اســام ،روحانیــت و حوزه ها

بایـد در هرگونـه برنامه ریـزی معطـوف بـه

بــا چنیــن اســتقبال مــردم بــه خصــوص در بین

سـاخت آینـده ،متـن حـوزه جـوان و بـا عـزم و

نســل جــوان و شــرایط مثبــت کاری روبــه رو

اراده و انقالبـی و بـا روحیـه بسـیجی و جهـادی

نبــوده و بــه همیــن دلیــل دشــمنی دشــمنان

را در نظـر گرفـت؛

نیــز بیشــتر شــده اســت .مطالبــات مــردم از

حوزه با انگیزه و عزم جدی برای تحول؛

روحانیــت دو چیــز بیشــتر نیســت :یکــی،

حـوزه پایبنـد بـه اصالت هـا و سـنت های

علــم و دیگــری ،تقــوا و پاکــی ،بــه گونــه ای

ریشـه دار و سـلف صالح ،پرتحرک ،بااسـتعداد،

کــه تمامــی خدمــات در عرصه هــای گوناگــون

اثرگذار بر دین و دنیای مردم ،سرشار از فضالی

مبتنــی بــر ایــن دو امــر بایــد باشــد.

متعهد و کارآمد ،دارای برنامه و سیاست گذاری
و مدیریـت؛
جامعـه مدرسـین یکـی از فرصت هـای حوزه
ا ست ؛

حــوزه تبلیــغ بایــد بــا آشــنایی با شــگردهای
دشــمنان در دین گریــزی و معنویــت منهــای
دیــن ،بــه مقابلــه صحیــح و منطقــی بــا آن هــا
بپــردازد .تبلیــغ صحیــح می توانــد جوانــان و

تدوین بیانیه مأموریت روحانیت بر اسـاس

نســل امــروز را از ایــن گرفتــاری نجــات بدهــد.

مهندسـی تبلیـغ ،سـامانه تبلیـغ بر پایـه تولید

آنچــه بــه عنــوان عنصــری تعییــن کننــده در

پیـام ،پاالیـش پیام ،توزیـع پیام و مصرف پیام

سیاســت گذاری کالن تبلیــغ مهــم و مأثــر

و اسـتفاده از آن پیام؛

اســت درک شــرایط از موضــع نــگاه والیــت

تولیـد علـم بـر پایـه مجتهدپـروری و تلاش
بـرای حفـظ نظام.

اســت .از ایــن رو ،مبلــغ بایــد بــه گونــه ای
باشــد کــه آنچــه می گویــد عامــل بــه آن باشــد.
راهکارهایــی جهــت ســاماندهی امــر تبلیــغ بــه
شــرح ذیــل مــد نظــر اســت:
تشــکیل انجمــن تبلیــغ در کنــار دیگــر
انجمن هــای علمــی و فرهنگــی حــوزه؛
تشکیل اتاق فکر عالی؛
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و ده هــا مســئله دیگــر بپــردازد.

حــوزه علمیــه می توانــد در حــل مشــکالت

شماره هشتم و نهم

چینــش متعاضــد حلقــوی و هرمــی نصــوص
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هم چنیــن در زمینــه توســعه و ارتقــای

فرصت هــای فــراروری حــوزه ،اســام و تشــیع.

ّ
اسـتاد احمد مبلغی و ارتقـای علمی ،مهارتی و
جایگاهی

جایگاهــی می تــوان بــه ارتقــای کیفــی

تحــول بــه تعبیــر دیگــر ،از یک ســوی

نقــش اســتاد در منظومــه تحــول در مدیریــت

منظومه ســازی منابــع انســانی اســت و بــه

حــوزه اشــاره کــرد .پیــام تحول گریــز از

تبــع آن ،اقــدام بــه رفتارهــای منظومــه ای؛ از

مباحث را در سه محور خالصه ارائه میشود:

آشــفتگی اســت؛ اجتنــاب از فــرو غلتیــدن

ســوی حوزویــان می باشــد .وقتــی معنــای

نخســت ،توســعه و ارتقــای علمــی :اکتفــا

و تصمیم ســازی های ســامان نیافتــه،

تحــول ایــن اســت؛ بنابرایــن بایــد جایــگاه

گزینشــی و اتفاقــی.

اســتاد در ایــن منظومــه تعریــف شــود.

جامعــه؛
تنظیم آیین نامه تبلیغ و شرایط مبلغان؛
تعییـن مرزبندی هـای تبلیغـی و جلوگیری
از تشـتت آرا؛
طبقه بنـدی مبلغـان از نظـر سـطوح مختلف
علمی ؛
تقویت انجمن خطبای برتر؛

بــه توصیــه در ارتبــاط بــا این کــه بایــد ارتقــای

تنظیم متون درسی ویژه منبر؛

علمــی پیــدا کــرد کفایــت نمی کنــد ،بلکــه

برگــزاری ســمینارهای تبلیغــی و انتقــال

ضــرورت دارد بســترها و زیرســاخت های

تجربیــات؛

توســعه علمــی را ایجــاد کنیــم .برخــی از

برگــزاری کارگاه هــای تبلیغــی بــا محوریــت

ایــن زیرســاخت ها عبارتنــد از :احیــای فنــون

موضوعاتــی از قبیــل روان شناســی تبلیــغ،

فقهــی ،تخصص هــای فقهــی ،تشــکیل

روان شناســی اجتماعــی ،جامعه شناســی

فرهنــگ مطالبــات متوجــه بــه اســتاد.

وامثــال آن هــا؛
طراحـی در یافتـن مخاطبان جدید در سـطح
جا معه؛
شناســایی و تقویــت ظرفیت هــای جدیــد
تبلیغــی؛
جلوگیری از حضور غیر متخصصان در حوزه
تبلیـغ بـه ویـژه تبلیغات خانگی و بازداشـتن از
نشر خرافات؛

دوم ،توســعه و ارتقــای مهارتــی :در این باب
می تــوان بــه یــک مهــارت اشــاره کــرد و آن هــم
مهارتــی اســت ،کــه مــا از طریــق مواجهــه بــا
جهــان می توانیــم حاصــل کنیــم .پیشــینیان
مــا بــا ســفرهای علمــی ،بخشــی از ارزش هــا
و میــراث بــزرگ فقــه مــا و علــوم مــا را شــکل
دادنــد.
ســوم ،توســعه و ارتقــای جایگاهــی :بــه

تقویت گفتمان های دینی در سطح مختلف؛

معنــای ارتقــای جایــگاه در مناســبات اســتاد و

گسترش فضاهای تبلیغ؛

شــاگردی .بایــد تــاش کنیــم جایــگاه اســتاد

ارتبـاط حـوزه تبلیـغ بـا مرکز پاسـخ گویی به

بــر اســاس ســنتی کــه داریــم ارتقــا پیــدا کنــد.

شبها ت ؛

اســتاد همیشــه در مــدار و محــور بــوده و ایــن

ایجـاد کانـون مبلغـان مرتبـط بـا تبلیغـات

در مــدار و محوربــودن را از دو جهــت می تــوان

خارج از کشـور و اسـتفاده بیشتر از فرصت های

اشــاره کــرد :یکــی ،اســتاد عــاوه بــر این کــه

تبلیغـی مسـتعد در خارج.

کالس درســش ارائــه دهنــده مطلــب بــوده

شماره هشتم و نهم

جهــت نهادینه کــردن ارزش هــای واقعــی در

جایــگاه اســتاد بایــد فرادرســی هــم باشــد.

رو بــه نابودی رفتــن مجموعه هایــی فــراخ از
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تبییــن شــاخصه های عرصــه تبلیــغ دینــی

کالســش بایســتی ارائــه دهنــده ادب باشــد.

تحــول ،یعنــی مســئولیت پذیری در قبــال
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