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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. 

 استاد عبدالحسین خسروپناه و مباحثی 
در علوم عقلی و حکمی 

حللوزه علمیلله در دوران معاصللر بللا توجلله 

بلله تحللوالت فکللری و فلسللفی در دنیللا، 

مسللئولیت های دشللوار و رسللالت سللنگینی بللر 

دوش دارد، کلله بخشللی از آن، تقویللت، توسللعه 

و ترویللج علللوم عقلللی و حکمللی اسللامی 

اسللت. علللوم عقلللی در ایللران بلله برکللت 

پیللروزی انقللاب و مدیریللت شایسللته رهبللران 

حکیللم، رشللد و بالندگللی و فعلیللت یافتلله 

اسللت. مراکللز و مؤسسلله های تخصصللی و 

انجمن هللای علمللی کلله در حللوزه علمیلله 

موفللق شللدند حکمللت اسللامی را بللا رویکللرد 

انتقللادی نسللبت بلله فلسللفه و الهیللات غللرب 

بلله طللاب جللوان و مسللتعد منتقللل کننللد و 

پژوهش هللای توصیفللی، تحلیلللی و انتقللادی 

ارزش منللدی را انجللام دهنللد؛ شللاهدی بللر ایللن 

مدعاسللت.

شلاهد دیگلر این که حلوزه عقلی در دهه های 

اخیلر توانسلت در برابلر فتنه هلای فکلری و 

فلسلفی معاصر سلرافراز بیرون بیاید. نخسلت، 

توان منلدی حکملت اسلامی در مقابلله با تفکر 

مارکسلیتی و سوسیالیسلتی اسلت که اندیشله 

برخلی متدینلان را نیلز بله التقلاط کشلاند و 

بزرگانلی همچلون عامله طباطبائلی و اسلتاد 

گذشلته  میلراث  از  بهره گیلری  بلا  مطهلری 

اسلامی یعنلی منطلق، فلسلفه، عرفلان و کام 

اسلامی توانسلتند به نقد اندیشله های هگل و 

مارکس بپردازند و نسلل زمان خود را از انحراف 

دور سلازند.

دوم، پاسللخ گویی علللوم عقلللی اسللامی 

بلله شللبهات فلسللفی و الهیاتللی جدیللد اسللت 

کلله از مکاتللب چنللد سللده اخیللر غللرب، یعنللی 

تجربه گرایللی، عقل گرایللی، مکتللب انتقللادی 

و  گرفتلله  زبانللی  تحلیللل  پوزیتویسللم،  و 

اگزیستانسیالیسللم گرفتلله و در دهه هللای 

اخیللر بللا ادبیللات بومللی، بلله صللورت تهاجمللی 

وارد سللرزمین ایللران اسللامی شللدند. حکمللای 

متعلللم معاصللر در حللوزه علمیلله توانسللتند 

ایللن هجملله فکللری فرهنگللی را پاسللخ گوینللد.

 بایسته هایی برای تحول در حوزه علوم عقلی
حللوزه امللروز بایللد بتوانللد نیازهللای حکمللی 

جهللان را بللا رویکللرد اسللامی شناسللایی و 

طبقه بنللدی کنللد. هم چنیللن فلسللفه، کام 

و عرفللان اسللامی بایللد بتوانللد بللا تغییللر 

سللاختار علمللی خللود، صدهللا پرسللش جدیللد 

مطللرح شللده از سللوی مکاتللب غربللی و شللرقی 

را بللا روش و رویکللرد اسللامی پاسللخ دهللد.

بلله  توجلله  بللا  بایللد  اسللامی  فلسللفه 

واقعیت هللای خارجللی و نیازهللای فللردی و 

اجتماعللی انسللان معاصللر و بللا بهره گیللری از 

مباحللث انتزاعللی بتوانللد فلسللفه های مضللاف 

بلله علللوم و فلسللفه های مضللاف بلله امللور را کلله 

حللدود چهللل دانللش هسللتند، تأسللیس کنللد و 
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توسللعه دهنللد. در این بللاره چنللد مطلللب قابللل 

اشللاره اسللت:

ل فاسلفه بایلد عللوم حکملی خلود را در 

سلطوح مختللف بله جامعله عرضله کننلد؛

ل ضلرورت مدیریلت عللوم عقللی بله لحلاظ 

نیازهلای فکلری و معنلوی دنیا و از جهت منابع 

انسلانی و از حیلث اهلداف و اصلول راهبلردی 

بله منظلور فراگیلری آن توسلط طلاب در کنلار 

تحصیلل فقله و اصلول؛

ل تغییلر شلیوه فراینلد آملوزش عللوم عقلی، 

یعنی آموزش منطق، کام و فلسلفه در سلطوح 

مختللف حلوزه بله لحلاظ روش و محتوا؛

ل برنامه ریزی برای ترویج علوم عقلی به ویژه 

کام اسلامی در حوزه هلای شهرسلتان ها بلا 

محوریلت حلوزه علمیله قلم جهلت مقابلله بلا 

جریان هلای ضد فرهنگ مانند شیطان پرسلتی، 

نوپدیلد،  عرفان هلای  باسلتان،  ایلران  ادیلان 

بهائیلت، تصلوف فرقله ای، ابتلذال فرهنگلی در 

سلینما، موسلیقی، رملان، وهابیلت و مدعیلان 

دروغیلن مهدویت گرایلی.

 اسـتاد محمدرضا زیبایی نژاد و پیش زمینه های 
تحول در حوزه

مسلیر  در  متحلول  حلوزه  طراحلی  بلرای 

مرجعیت علمی می بایسلت محورهای اساسلی 

ذیلل را ملد نظلر قلرار داد:

ارائله طبقه بنلدی جدیلدی از علوم اسلامی 

کله هلر عللم را در جایگاه مناسلب خلود تعریف 

و عللوم ملادر را از عللوم مصلرف کننلده متمایز 

ید؛ نما

الیه بندی علوم را از مرکز به بیرون مشلخص 

کند؛

جایللگاه هللر علللم را در شللبکه مفهومللی و 

معنایللی علللوم اسللامی مشللخص و چگونگللی 

تعامللل حوزه هللای علمیلله را بللا یک دیگللر 

نشللان دهللد و سللپس سیاسللت های حمایتللی 

از علللوم مختلللف بللر ایللن اسللاس هدفمنللد 

شللود؛

سیاسللت  هدف مندشللدن  ضللرورت 

حمایتللی از رشللته های تخصصللی آموزشللی؛

حرکللت بلله سللمت نظللام آموزشللی نخبه گللرا 

و نخبه پللرور؛

توجلله بلله محوریللت دانشللوران؛ چنان کلله 

حلقه هللای علمللی حللوزه سللنتی مللا حللول 

محوریللت فللرد، نخبلله و مللا شللکل می گرفتلله 

و ایللن آمللوزش را مللی داده کلله بایللد بلله قله هللا 

نللگاه کللرد؛

 ضرورت ایجاد هاضمه علمی مناسلب برای 

حوزه.

  استاد محمدمهدی شب زنده دار و مباحثی در 
معنویت و اخالق

مسلئله اخلاق و معنویلت در حلوزه علمیله 

از جهلات مختللف حائلز اهمیلت اسلت و بایلد 

ملورد مطالعله و بررسلی قرار گیلرد. در این جا به 

محورهایلی در این بلاره اشلاره می شلود:

توجه به ورودی های حوزه علمیه؛

رسللالت تزکیلله مللردم، تربیللت مللردم و 

رسللالت انللذار و تبشللیر کلله در آیللات قللرآن و 

آموزه هللای دینللی نیللز وجللود دارد؛

مقدمللات ایللن رسللالت، تفقلله در دیللن 

اسللت. مسللئله تفقلله در دیللن، مقدملله انجللام 

وظایللف انللذار و تبشللیر و تزکیلله نللاس اسللت؛

حفللظ شللأن و مقللام جالللت دیللن و ائملله 

طاهریللن و اولیللای دیللن؛

تدریللس متللون معنللوی جللزو دروس حللوزه 

قللرار گیللرد.

 استاد هادی صادقی و رسانه و هنر
در ایللن بحللث نسللبت رسللانه های جدیللد، 

فنللاوری اطاعللات و هنللر بللا روحانیللت 

خواهیللم پرداخللت.

رسللانه ها بللا اسللتفاده از ظرایللف هنللری، 

تقلیللد، تبییللن، کشللف و تلقیللن واقعیللت و 

یللا حتللی خلللق واقعیللت می کننللد؛ آن هللم 

واقعیللت مجللازی. بنابرایللن چنللد نمونلله را در 

برمی شللمریم: این جللا 

نخسللت، نقش سللازی: روحانیللت بایللد 

در ایللن جهللان مجللازی ایفللای نقللش کننللد؛ 

آن هللم در دو بخللش: یکللی، در تولیللد علللم؛ 

دوم، در بلله دسللت گرفتن قللدرت رسللانه ای. 

بایللد تولیللد علللم و ارتباطللات رسللانه ای در 

صللدر وظایللف حللوزه قللرار گیللرد. سهیم شللدن 

در مدیریللت کان و سیاسللت گذاری جهللان 

مجللازی، تربیللت دینللی و اخاقللی از طللرق 

مجللازی در کنللار طللرق حقیقللی و واقعللی، 

ارائلله بنیادهللای اندیشلله و تفکللر، ارائلله سللبک 

زندگللی دینللی بللرای جهانیان؛ هجللرت مجازی، 

تبلیغللات مجللازی و برخللی دیگللر از نقش هللا 

کلله متوجلله روحانیللت اسللت؛ امللوری هسللتند 

کلله حوزه هللا بایللد بللرای هملله این هللا خللود 

را امللاده کننللد.

دوم؛ آگاهللی: شللناخت رسللانه های جدیللد 

آینللده و کارکردهللا و  به ویللژه رسللانه های 

امکاناتللی کلله آن هللا در اختیللار بشللر قللرار 

می دهنللد.

سللوم مهللارت: کسللب آمادگللی بللرای حضللور 

در ایللن فضاهللای متکثللر فرهنگللی كلله در 

این جللا بلله برخللی راهکارهللا اشللاره مللی شللود:

توجه به  آموزش های الکترونیک؛

ایجللاد فضاهللای مجللازی و شللبکه های 

اجتماعللی بللا هللدف گسللترش تولیللد محتللوا 

بلله دسللت عمللوم طللاب و حضللور فعللال و 

مؤثللر روحانیللون در زیسللتگاه دوم بشللر، یعنللی 

جهللان مجللازی؛

و  سیاسللت گذاری  مأموریللت  تعییللن 

در  فراداده هللا  و  داده هللا  هماهنگ سللازی 

عرصلله فنللاوری اطاعللات در حللوزه بللرای یکللی 

از مراکللز موجللود حللوزوی؛

کلله  دین شللناس  متخصصللان  تربیللت 

رسللانه را هللم بشناسللند بللرای حضللور در 
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روحانیللت؛ بللا  مرتبللط  نقش هللای 

فراگیرنمللودن تولیللد محصللوالت پژوهشللی 

در عرصلله فنللاوری اطاعللات و از طریللق 

حمایللت از تولیللدات شللخصی و شللرکت های 

خصوصللی؛

هدایلت محتوایی برنامه ها با زبان رسلانه در 

موضوعلات مختلف کاملی، اعتقادی، اخاقی 

و فقهی.

   راهکارهای استاد علی صبوحی طسوجی برای 
تحول در حوزه

تدوین سند چشم انداز حوزه علمیه؛

کاربردی کللردن و به روزرسللانی اخللاق بلله 

تناسللب نیللاز حوزویللان؛

و  بینللش  ارتقللای  بللرای  برنامه ریللزی 

طللاب؛ سیاسللی  بصیللرت 

توجلله بلله تحقیق محللوری و منتهی شللدن 

در سللطوح  تدریس محللور حللوزه  ماهیللت 

عالللی بلله تحقیللق   محللوری تللا زمینلله نهضللت 

تولیللد دانللش اسللامی فراهللم شللود؛

توجلله بلله تخصص هللای اسللامی مللورد 

نیللاز بلله صللورت بومللی؛ 

بیللن  روش  و  کامللل  ارتبللاط  تعریللف 

محتللوای دروس بللا مسللائل و نیازهللای حللال 

و آینللده؛

بهللای بیشللتر بلله اندیشلله مولللدان دانللش 

نللاب و ایده هللا و طر ح هللای نویللن حوزویللان 

در عرصلله علللم و فرهنللگ و سیاسللت؛

تعامللل حللوزه و حوزویللان بللا مراکللز دینللی، 

علمللی و فرهنگللی ایللران و جهللان.

 اسـتاد محمدجعفـر علمـی و رسـالت جهانـی 
حوزه

مخاطللب پیللام اسللام، هملله بشللریت بللوده 

و هسللت. رسللالت حوزه هللای علمیلله را از ایللن 

منظللر می تللوان بلله عنللوان حافظللان و مبلغللان 

رسللالت نبللوی بلله سلله شللاخه اصلی تقسللیم 

کللرد: مسللائل عامللی کلله تمللدن بشللری بللا 

آن روبلله رو اسللت؛ مسللائل جهللان اسللام و 

تشللیع. 

در این جللا بلله چنللد راهللکار جهللت تحللول 

در این بللاره اشللاره مللی شللود:

صرفللًا  نلله  و  علمللی  عمیللق  آشللنایی 

رسللانه ای بللا مسللائل فکللری و پرسللش هایی 

کلله در ارتبللاط بللا تمللدن بشللری، جهللان اسللام 

و تشللیع مطللرح اسللت؛

حفللظ اصالت هللا و ارزش هللای اسللامی در 

عیللن ورود بلله ادبیللات قابللل فهللم مخاطبللان 

جهانللی؛

اهتمللام بیشللتر حللوزه بلله رسللالت جهانللی 

خللود و پرهیللز از هللر گونلله حساسللیت زایی 

بللا تبییللن گفتمللان وحیانللی عقانللی اهللل 

بیللت متناسللب بللا وضعیللت امللروز جهللان 

اسللام و چالش هللای معاصللر؛

حضللور پررنللگ تللر علمللی و پژوهشللی و 

ارتبللاط گسللترده تر و نزدیک تللر متخصصللان 

حللوزوی بللا شللبکه های نخبللگان و افللراد 

مؤثللر در سللاحت های گوناگللون فرهنگللی در 

کشللورهای مختلللف بلله ویللژه جهللان اسللام؛

عقب نبللودن از جریللان فکللری مطللرح در 

دنیللا و اگاهللی بلله هنللگام از وضعیللت فکللری 

موجللود در دنیللا و آینده پژوهللی بلله معنللای 

تاثیرگللذاری بللر جریللان ایللن اندیشلله ها، کلله 

حللوزه در ایللن عرصلله نیازمنللد سللاز و کاری 

مناسللب و درخللور اسللت؛

تشللکیل سللتادی در حللوزه قللم بللرای تدویللن 

نقشلله راه و بررسللی چگونگللی اشللراب جهانللی 

پژوهشللی  و  آموزشللی  نظللام  در  اندیشللی 

حوزه هللای عملیلله و نیللز حضللور فعللال در 

عرصه هللای فکللری بین المللللی بللا تکیلله بللر 

امکانللات نهادهللای موجللود؛

نلله  و  پژوهشللی  مؤسسلله ای  تأسللیس 

آموزشللی در قللم بللرای رصللد و پژوهللش 

گفتمان هللای موجللود در عرصلله بین الملللل 

بللا تأکیللد ویللژه بللر آینده پژوهللی و بللا تکیلله 

بللر شللبکه ای از اتاق هللای فکللر و محققللان 

متعهللد در کشللورهای مختلللف، یعنللی یللک 

فعالیللت شللبکه ای.

 استاد ابوالقاسم علیدوست؛ هست ها و بایدها 
در استنباط فقه

دو تکلیلف مهلم متوجه متکفان اسلتنباط 

احکام شلرعی اسلت:

 نخسلت، للزوم ایسلتایی بلر فقله جواهلری، 

شلده  شلناخته  چارچوب هلای  حفلظ  یعنلی 

فقاهت فنی و پرهیز از هر گونه ساختارشلکنی 

و بدعلت در ایلن زمینله؛

دوم، توجله بله اقتضائلات زملان و ملکان، 

اداره قانون منلد جامعله و سلاحت های نوپدیلد 

و بله تعبیلر مانلدگار املام زملان؛ توجله بله 

حلوادث واقعله و پدید آمدن سلاعت به سلاعت 

موضوعلات جدیلد. در ادامله به برخلی راهکارها 

در این بلاره اشلاره ملی شلود:

لللزوم پاسللخ گویی بلله نیازهللای فقهللی 

نظللام، مواجهلله بللا پرسللش های بی شللمار و 

مقابللله بللا امللواج ضللال و نلله فقللط کتاب هللای 

ظللال؛

داشللتن دیللد جهانللی و ورود منطبللق بللا 

ضوابللط شللناخته شللده اجتهللاد از سللویی و 

کارا از طللرف دیگللر بلله عرصه هللای نوپیللدا و 

گفت وگللو از فقلله االداره؛

توجلله بلله فلسللفه فقلله بلله عنللوان دانشللی 

کلله بایللد بلله پرسللش های بنیادینللی چللون 

گسللتره شللریعت، روش شناسللی اجتهللاد، 

مرتبللط،  دانش هللای  مناسللبات  بررسللی 
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چینللش متعاضللد حلقللوی و هرمللی نصللوص 

و ده هللا مسللئله دیگللر بپللردازد.

 استاد غالمرضا فیاضی و علوم عقلی
همان طللور کلله بللرای فقلله، اصللول را بلله 

عنللوان منطللق فهللم الزم داریللم، بللرای اصللول 

موجللود، علللوم عقلللی الزم اسللت و آشللنایی 

بللا علللوم عقلللی، پایلله برخللی از مسللائل 

اسللتنباطی فقلله اسللت کلله در این جللا بایللد 

بلله عقللل مراجعلله کللرد. علللوم عقلللی، ضرورتللی 

از ضرورت هللای حللوزه اسللت.

وظیفلله مللا این کلله اسللام را تبییللن کنیللم 

نلله فلسللفه را؛ فلسللفه، منطقللی اسللت بللرای 

فهللم اعتقللادات؛ چلله بلله طللور مسللتقل و چلله 

از متللون دینللی.

 استاد محمد فتحعلی خانی و علوم انسانی
مسللئله علللوم انسللانی از آغللاز پیللروزی 

انقللاب اسللامی مللورد توجلله بللزرگان حللوزه 

قللرار گرفللت و متعاقللب آن، فرمانللی از سللوی 

علللوم  بازسللازی  بللرای   امللام حضللرت 

انسللانی خطللاب بلله جامعلله مدرسللین صللادر 

شللد. بنابرایللن این موضللوع در حللوزه علمیلله 

موضللوع تللازه ای نیسللت.

حللوزه علمیلله می توانللد در حللل مشللکات 

علللوم انسللانی بللا هملله ابعللاد آن وارد شللود 

چنان کلله وارد شللده و موفقیت هایللی هللم 

داشللته اسللت. اگللر بللرای علللوم انسللانی در 

حللوزه مشللکلی هسللت و رسللالتی اگللر بللر دوش 

حللوزه درخصللوص علللوم انسللانی وجللود دارد 

بللدون توجلله بلله وضعیللت علللوم انسللانی در 

کل کشللور قابللل فهللم و حللل نیسللت. مشللکل 

در  در کل کشللور  انسللانی  علللوم  کانونللی 

بحث هللای بنیادیللن و فلسللفی علللوم انسللانی 

و هم چنیللن در بخللش کاربللرد و و اسللتخدام 

علللوم انسللانی اسللت. 

مشللکل امللروز مللا ایللن اسللت، کلله علللوم 

انسللانی در کشللور مللا کاربللردی نشللده و 

علم شللناختی،  تاریخللی،  مختلللف  ابعللاد 

وجللود  روان شللناختی  و  جامعه شللناختی 

دارد کلله باعللث شللده علللوم انسللانی در کشللور 

مللا کاربللردی نشللوند. ایللن علللوم واجللد 

درون مایه هللای غیللر اسللامی بودنللد و منافللی 

و معللارض بللا فرهنللگ بومللی و اعتقللادات 

مللا بللوده کلله باعللث شللده تولیللدی صللورت 

نگیللرد و علللوم انسللانی مللا بلله جللای توجلله 

بلله کاربللرد و ورود بلله عرصلله عمللل، تبدیللل بلله 

یللک کاالی لوکللس شللود کلله در دانشللگاه های 

مللا دادوسللتد می شللود. 

 اسـتاد عبـاس کعبـی و شـاخصه ها و الزامـات 
حوزه برنامه ریز و آینده ساز

در این جا به راهکارهایی اشاره می شود:

بایلد در هرگونله برنامه ریلزی معطلوف بله 

سلاخت آینلده، متلن حلوزه جلوان و بلا علزم و 

اراده و انقابلی و بلا روحیله بسلیجی و جهلادی 

را در نظلر گرفلت؛

حوزه با انگیزه و عزم جدی برای تحول؛ 

حلوزه پایبنلد بله اصالت هلا و سلنت های 

ریشله دار و سللف صالح، پرتحرک، بااسلتعداد، 

اثرگذار بر دین و دنیای مردم، سرشار از فضای 

متعهد و کارآمد، دارای برنامه و سیاست گذاری 

و مدیریلت؛

جامعله مدرسلین یکلی از فرصت هلای حوزه 

است؛

تدوین بیانیه مأموریت روحانیت بر اسلاس 

مهندسلی تبلیلغ، سلامانه تبلیلغ بر پایله تولید 

پیلام، پاالیلش پیام، توزیلع پیام و مصرف پیام 

و اسلتفاده از آن پیام؛

تولیلد عللم بلر پایله مجتهدپلروری و تلاش 

بلرای حفلظ نظام.

 استاد محمدمهدی مهندسی و تبلیغ به شیوه 
سنتی و حفظ و تقویت جایگاه آن

در طللول تاریللخ اسللام، روحانیللت و حوزه ها 

بللا چنیللن اسللتقبال مللردم بلله خصللوص در بین 

نسللل جللوان و شللرایط مثبللت کاری روبلله رو 

نبللوده و بلله همیللن دلیللل دشللمنی دشللمنان 

نیللز بیشللتر شللده اسللت. مطالبللات مللردم از 

روحانیللت دو چیللز بیشللتر نیسللت: یکللی، 

علللم و دیگللری، تقللوا و پاکللی، بلله گونلله ای 

کلله تمامللی خدمللات در عرصه هللای گوناگللون 

مبتنللی بللر ایللن دو امللر بایللد باشللد.

حللوزه تبلیللغ بایللد بللا آشللنایی با شللگردهای 

دشللمنان در دین گریللزی و معنویللت منهللای 

دیللن، بلله مقابللله صحیللح و منطقللی بللا آن هللا 

بپللردازد. تبلیللغ صحیللح می توانللد جوانللان و 

نسللل امللروز را از ایللن گرفتللاری نجللات بدهللد. 

آنچلله بلله عنللوان عنصللری تعییللن کننللده در 

سیاسللت گذاری کان تبلیللغ مهللم و مأثللر 

اسللت درک شللرایط از موضللع نللگاه والیللت 

اسللت. از ایللن رو، مبلللغ بایللد بلله گونلله ای 

باشللد کلله آنچلله می گویللد عامللل بلله آن باشللد. 

راهکارهایللی جهللت سللاماندهی امللر تبلیللغ بلله 

شللرح ذیللل مللد نظللر اسللت:

تشللکیل انجمللن تبلیللغ در کنللار دیگللر 

حللوزه؛ فرهنگللی  و  علمللی  انجمن هللای 

تشکیل اتاق فکر عالی؛



170171

وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

13
98

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
 و ن

تم
هش

ره 
شما

تبییللن شللاخصه های عرصلله تبلیللغ دینللی 

جهللت نهادینه کللردن ارزش هللای واقعللی در 

جامعلله؛

تنظیم  آیین نامه تبلیغ و شرایط مبلغان؛

تعییلن مرزبندی هلای تبلیغلی و جلوگیری 

از تشلتت آرا؛

طبقه بنلدی مبلغلان از نظلر سلطوح مختلف 

؛ علمی

تقویت انجمن خطبای برتر؛

تنظیم متون درسی ویژه منبر؛

برگللزاری سللمینارهای تبلیغللی و انتقللال 

تجربیللات؛

برگللزاری کارگاه هللای تبلیغللی بللا محوریللت 

موضوعاتللی از قبیللل روان شناسللی تبلیللغ، 

جامعه شناسللی  اجتماعللی،  روان شناسللی 

وامثللال آن هللا؛

طراحلی در یافتلن مخاطبان جدید در سلطح 

جامعه؛

شناسللایی و تقویللت ظرفیت هللای جدیللد 

تبلیغللی؛

جلوگیری از حضور غیر متخصصان در حوزه 

تبلیلغ بله ویلژه تبلیغات خانگی و بازداشلتن از 

نشر خرافات؛

تقویت گفتمان های دینی در سطح مختلف؛

گسترش فضاهای تبلیغ؛

ارتبلاط حلوزه تبلیلغ بلا مرکز پاسلخ گویی به 

شبهات؛

ایجلاد کانلون مبلغلان مرتبلط بلا تبلیغلات 

خارج از کشلور و اسلتفاده بیشتر از فرصت های 

تبلیغلی مسلتعد در خارج.

 اسـتاد احمد مبّلغی و ارتقـای علمی، مهارتی و 
جایگاهی

مباحث را در سه محور خاصه ارائه می شود: 

نخسللت، توسللعه و ارتقللای علمللی: اکتفللا 

بلله توصیلله در ارتبللاط بللا این کلله بایللد ارتقللای 

علمللی پیللدا کللرد کفایللت نمی کنللد، بلکلله 

زیرسللاخت های  و  بسللترها  دارد  ضللرورت 

توسللعه علمللی را ایجللاد کنیللم. برخللی از 

ایللن زیرسللاخت ها عبارتنللد از: احیللای فنللون 

تشللکیل  فقهللی،  تخصص هللای  فقهللی، 

فرهنللگ مطالبللات متوجلله بلله اسللتاد.

دوم، توسللعه و ارتقللای مهارتللی: در این باب 

می تللوان بلله یللک مهللارت اشللاره کللرد و آن هللم 

مهارتللی اسللت، کلله مللا از طریللق مواجهلله بللا 

جهللان می توانیللم حاصللل کنیللم. پیشللینیان 

مللا بللا سللفرهای علمللی، بخشللی از ارزش هللا 

و میللراث بللزرگ فقلله مللا و علللوم مللا را شللکل 

دادنللد.

سللوم، توسللعه و ارتقللای جایگاهللی: بلله 

معنللای ارتقللای جایللگاه در مناسللبات اسللتاد و 

شللاگردی. بایللد تللاش کنیللم جایللگاه اسللتاد 

بللر اسللاس سللنتی کلله داریللم ارتقللا پیللدا کنللد. 

اسللتاد همیشلله در مللدار و محللور بللوده و ایللن 

در مللدار و محوربللودن را از دو جهللت می تللوان 

اشللاره کللرد: یکللی،  اسللتاد عللاوه بللر این کلله 

کاس درسللش ارائلله دهنللده مطلللب بللوده 

کاسللش بایسللتی ارائلله دهنللده ادب باشللد.

جایللگاه اسللتاد بایللد فرادرسللی هللم باشللد. 

ارتقللای  و  توسللعه  زمینلله  در  هم چنیللن 

کیفللی  ارتقللای  بلله  می تللوان  جایگاهللی 

نقللش اسللتاد در منظوملله تحللول در مدیریللت 

از  تحول گریللز  پیللام  کللرد.  اشللاره  حللوزه 

آشللفتگی اسللت؛ اجتنللاب از فللرو غلتیللدن 

نیافتلله،  سللامان  تصمیم سللازی های  و 

گزینشللی و اتفاقللی. 

تحللول، یعنللی مسللئولیت پذیری در قبللال 

رو بلله نابودی رفتللن مجموعه هایللی فللراخ از 

فرصت هللای فللراروری حللوزه، اسللام و تشللیع.

تحللول بلله تعبیللر دیگللر، از یک سللوی 

منظومه سللازی منابللع انسللانی اسللت و بلله 

تبللع آن، اقللدام بلله رفتارهللای منظوملله ای؛ از 

سللوی حوزویللان می باشللد. وقتللی معنللای 

تحللول ایللن اسللت؛ بنابرایللن بایللد جایللگاه 

اسللتاد در ایللن منظوملله تعریللف شللود.


