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  یادداشت ناشر
نوشــتار حاضــر خالصــۀ بحثی دربارۀ یــک نقص عمــده در جریان تولید 

علــم در حــوزۀ علمیه اســت؛ علمی که عهده دار تبییــن چگونگی ایجاد 

انگیــزه برای انــواع رفتارهای متدّینانــه در مخاطب باشــد. »ایجاد انگیزه 

در مخاطــب« عــالوه بــر »هنــر بیان و مهارت هــای تبلیغــی« _که تاحدی 

در حوزه هــای علمیــه بــه آن پرداخته شــده اســت_ نیازمند دانــش، بلکه 

دانش هایی اســت که کمتر به آنها اعتنا می شــود. متن پیش رو به تبیین 

ی« در تبلیغ دیــن می پردازد و  نقــش برجســتۀ »علم ایجــاد انگیزۀ دینــدار

راهکارهایــی را بــرای تولیــد آن ارائــه می دهــد و از کاســتی های موجود در 

این زمینه سخن می گوید. این بحث که در دهۀ 80 توسط استاد پناهیان 

در مؤسســۀ آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی؟هر؟، نهاد نمایندگی مقام 
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معظــم رهبری در دانشــگاه ها و مرکز آموزش هــای تخصصی تبلیغ مطرح 
کنون پس از تنظیم و تکمیل توســط مؤسســۀ بیان معنوی،  شــده اســت، ا

در اختیار خوانندگان محترم قرار می گیرد.



دمه م�ق
تبلیغ؛	علم	یا	مهارت؟		 

نحوۀ	ارزیابی	موفقیت	فعالیت	های	تبلیغی		 
	حوزه	  عقبۀ	آموزشی	و	پژوهشی	تبلیغ	در
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تبلیغ؛ علم یا مهارت؟ 
امــروزه تــا از تبلیــغ در حوزه هــای علمیــه ســخن بــه میــان می آیــد، ابعــاد 
ی بــر مخاطبــان و تربیــت  مهارتــی کــه نقــش بســیار اندکــی در تأثیرگــذار
عمیق آنها دارد به ذهن عموم اهالی حوزه می رسد. درحالی که تبلیِغ یک 
حقیقت، بیشتر وابسته به حقانیت آن است و این تبلیغ باطل است که 
غ باطل است. 

ّ
بیشــتر وابســته به مهارت های تبلیغی و قدرت تزئینی مبل

همچنان که به فرمودۀ خداوند متعال این ابلیس است که در مقام تبلیغ 
باطل مجبور به تزیین است.1

معنــای اینکــه خداونــد ایمــان را در قلــب مؤمنــان تزییــن می کنــد،2 
تجلی زیبایی حقیقی ایمان توســط خداوند اســت، نــه تزیین تقلبی آن؛ 

ْجَمعین؛ شیطان گفت: 
َ
ُهْم أ ْغِوَیّنَ

ُ َ
ْرِض َو ل

َ ْ
ُهْم ِفي ال

َ
َنّنَ ل َزّیِ

ُ َ
ْغَوْیَتني  ل

َ
 َرّبِ ِبما أ

َ
1. قرآن کریم: »قال

پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی، من )نعمت هاى ماّدى را( در زمین در نظر آنها زینت می دهم، 
و همگی را گمراه خواهم کرد.« )حجر/39( 

وِبُکم؛ خداوند ایمان را محبوب شما 
ُ
َنُه في  ُقل یماَن َو َزّیَ

ْ
ْیُکُم ال

َ
َب ِإل 2. قرآن کریم: »َو لِکّنَ اهَّلَل َحّبَ

قرار داده و آن را در دل هایتان زینت بخشیده  است.« )حجرات/7(
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این زیبایی متناســب با زیبایی های فطری روح انســانی است که توسط 
خداوند در اوج زیبایی و زیباپســند آفریده شــده اســت. در واقع خداوند 
پــرده از زیبایــی ایمان برمی دارد، نــه آنکه آن را علی رغــم نازیبا بودن زیبا 
غ دین نیــز باید انجام 

ّ
ی اســت که یــک مبل جلــوه دهــد. و این همان کار

ــغ بایــد اوًال در خدمــت درک و ثانیــًا نشــان دادن 
ّ
دهــد. ذوق و هنــر مبل

ی به تزیین ندارد. زیبایی دین باشد؛ و اال دین نیاز
توجــه بــه تبلیــغ از حیــث محتوایــی )نــه مهارتــی( امری اســت که در 
کنون مــورد اهتمام نبوده اســت. این  حوزه هــای علمیــه مغفــول بــوده و تا
نقیصه باید به عنوان یک کمبود مهم و اساســی مورد توجه نظام آموزشــی 
و پژوهشــی حــوزه قــرار گیــرد. حــوزه بایــد بتوانــد علــم الزم بــرای »تأمیــن 
محتــوای تبلیــغ« کــه مبتنی بــر »علم ایجاد انگیــزه« اســت، را تولید کرده 
و در اختیــار مبلغیــن قــرار دهــد. بــه همیــن دلیل مســئلۀ اصلــی در این 
مجــال نحــوۀ تولیــد محتوا بــرای تبلیغ اســت و اینکــه حوزه هــای علمیه 
چگونــه دانش آموختــگان خــود را از نظــر علمــی و محتوایی بــرای انجام 
این رســالت خطیر آماده می کنند. آیا می توان ادعا کرد توجه کافی به امر 
تبلیغ در حوزۀ علمیه، در مقام آموزش و پژوهش، آن هم از نظر محتوایی 
غ در 

ّ
ی مبل نه روشــی، صورت می گیرد؟ چه دانش هایی برای توانمندســاز

تولید محتوا و یا در برنامه ریزی محتوایی)نه روشی( تبلیغ الزم است؟1

روش  در مباحث  امروزه  که  تبلیغ، همان مباحثی است  در  روشی  و  ابعاد مهارتی  از  1. منظور 
سخنرانی مؤثر آموزش داده می شود؛ مانند روش های جذاب سازی کالم، چگونگی استفاده از 
و  زیباسازی  به  عمدتًا  که  دیگری  مباحث  و  کالم،  در  آن  فرود  و  اوج  و  لحن  داستان،  و  شعر 

شیوایی ظاهر کالم می پردازد. 
البته شاید کسی بگوید هر بحث محتوایی از یک منظر، یک بحث روشی هم می تواند به شمار 
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یابی موفقیت فعالیت های تبلیغی نحوۀ ارز
گرچه نباید نقش مهارت، هنر و ذوق را در موفقیت و تأثیر تبلیغ نادیده  ا
گرفت و باید برای کسب مهارت های الزم به پژوهش و آموزش پرداخت؛ 
ی از موارد دیده می شــود که موفقیت یک فعالیت تبلیغی،  اما در بســیار
غ و توانمندی مهارتی او نســبت داده می شــود؛ 

ّ
بیشــتر به ذوق و هنر مبل

درحالی که حقیقت آن اســت که موفقیت و تأثیر عمیق، به جا و ماندگاِر 
ی در متن پیام  یــک فعالیــت تبلیغی، بیشــتر بــه محتوا و حکمــت جــار

بستگی دارد.1
یابــی میــزان موفقیــت فعالیت هــای تبلیغــی یکــی از  البتــه نحــوۀ ارز
مشکالت اساسی در حوزۀ تبلیغ است که مع السف به هیچ وجه عالمانه 

آید. به عنوان مثال بحث »شناخت نیازهای روحی انسان و تناسب آن با دین«، که یک بحث 
محتوایی است، از جهتی روشی است؛ چون می پرسیم »چگونه می توان گزاره های متناسب با 
هر انسانی را شناسایی کرد؟« اما فارغ از صحت این نظر، مقصود ما در اینجا از »روش« همان 
مهارت های سخنوری است که بدون در نظر گرفتن محتوای دینی  متناسب با نیازهای روحی 

انسان، صرفًا به روش و قالب انتقال معارف دین بسنده می کند.
1. به عنوان مثال، علت ماندگاری اشعار حافظ، سعدی و مولوی در گذر زمان و حتی اقبال ملل 
دیگر به آن، بیشتر به دلیل حکمتی است که در آن جریان دارد. ذوق شعری و هنر بیان، ابزاری 
است در خدمت تجلی همین حکمت و اساسًا همین حکمت سرشار بوده است که ذوق و 
به  کسی  که  هستند  بسیاری  شعرای  همچنین  است.  آورده  جوشش  به  را  بزرگان  این  هنر 
تفاوت  ادبی  جهت  از  که  آنها  حکیمانۀ  ابیات  برخی  اما  نمی کند،  مراجعه  آنها  دیوان های 
چندانی با سایر اشعار آنها ندارد، در میان مردم ماندگار شده است. بله، هنرِ ادبی اگر نباشد، 
حکمت هم در لسان مردم جاری نمی شود؛ اما این چیزی از اهمیت و محوریت حکمت کم 
نمی کند. یک ماشین هم بدون چرخ حرکت نمی کند، اما این چیزی از محوریت موتور ماشین 
که عامل اصلی حرکت ماشین است، کم نمی کند. ضمن اینکه اگر کسی به حکمت برسد، 

خود حکمت تا حد زیادی هنر ادبی را به جوشش می آورد.
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نیســت. به گونــه ای کــه افــراد مختلــف نوعــًا بــر اســاس أمــارات، ســالیق 
یابی میزان موفقیت یک ســخنرانی  شــخصی و برخی آثار ســطحی به ارز
یابی میزان موفقیت،  یا هر نوع فعالیت تبلیغی می پردازند. درحالی که ارز
نــه به میزان ســرگرم و یا عالقه مند کردن مخاطب اســت و نــه به آثار گذرا 
ی از تصورات دربــارۀ موفقیت  و بعضــًا تک بعــدی یک تبلیــغ. اما بســیار
گــر  ا اســت.  شــاخصه هایی  چنیــن  یــت  رؤ از  ناشــی  ســخنرانی،  یــک 
یابی هــای دقیقــی در ایــن زمینه صورت گیرد، متوجه خواهیم شــد که  ارز
کامی ها و آثار ســوء برخی از محتواهای تبلیغی بســیار بیشــتر از مقدار  نا

موفقیت آنهاست.

عقبۀ آموزشی و پژوهشی تبلیغ در حوزه
در واقع »تبلیغ« در حوزه های علمیه اساســًا از عقبۀ آموزشــی و پژوهشــی 
قابــل اعتنایــی برخوردار نیســت و به جــز تالش های علمی و آموزشــی در 
رشــتۀ تخصصــی تبلیغ که بخش اندکی از طــالب را در برمی گیرد، عموم 
ی از آموزش های محتوایی مربوط به تبلیغ هیچ گاه آشــنا  طالب با بســیار
کثــرًا در مقام  نمی شــوند. اینکــه آنچــه طــالب محترم آمــوزش می بیننــد ا
تبلیــغ به کار نمی آید و آنچه در تبلیغ معارف دینی الزم اســت، معموًال در 
طــول مــدت تحصیل طــالب محترم فرا گرفته نمی شــود، امری اســت که 
یشــه در برنامــۀ آموزشــی ناقــص حوزه دارد و اصــالح آن، ابتدائــًا نیازمند  ر

تولید دانش و سپس تدبیر عالمانه است.
غان و تا حدی تالش برای افزایش 

ّ
اهتمام به ســازماندهی و اعزام مبل

ی هستند که اخیرًا توسط  ی بسیار الزم و ضرور مهارت های تبلیغی، امور
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نهادهــای ذی ربط به خوبی مــورد توجه قرار گرفته اند. اما برنامه ریزی برای 
تأمین محتوا و ادبیات مورد نیاز امروز جامعه )غیر از مواردی مثل پاسخ 
یه در  به شــبهات( بســیار مــورد غفلت اســت. در صورتی که با اصــالح رو
محتــوا و ادبیــات تبلیغ دین، به نتایج بهتــر و ملموس تری در این عرصه 
نیــز دســت می یابیم. در ایــن صورت هزینه هــا برای ســازماندهی و اعزام 
غان نیز کاهش پیدا خواهد کرد و خود مردم با اســتقبال بیشــتری که 

ّ
مبل

خواهنــد داشــت ایــن بــار ســنگین نهادهــای تبلیغــی را بیــش از پیش بر 
عهده خواهند گرفت.
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تولید علم برای عمل 
در حوز ه هــای علمیــه دو نــوع فعالیــت علمی به خوبی صــورت می گیرد. 
فعالیت نخســت، تولید »علم برای عمل« اســت. این فعالیت بیشــتر در 
یــان فقه بــه معنای خاص کلمه صورت می گیــرد. آنچه در این بخش  جر
فین از حیــرت در مقام عمل 

ّ
تولیــد می شــود، با هــدف بیــرون آوردن مکل

اســت و صرفــًا بــرای کســانی به عنــوان برنامــه ای عملــی قابلیــت ارائــه و 
کارایی دارد که خودشان نوعًا از ایمان و انگیزۀ کافی برخوردار  باشند.

هرچنــد در همیــن زمینــه نیز کاســتی های جدی به چشــم می خورد؛ 
ماننــد تولیــد علــم بــرای عمــل در حوزۀ نظامــات اجتماعــی، که اخیــرًا با 
عنــوان »فقــه نظــام« در حوزه هــای علمیــه مــورد توجه قــرار گرفته اســت و 

می تواند امیدی برای شکوفایی علمی در این زمینه باشد.
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، کاســتی در زمینۀ تولید علم برای عمل در حوزۀ »ســبک  نمونۀ دیگر
ی از جزئیــات ســبک زندگــی به عنوان  زندگــی« اســت. متأســفانه بســیار
»منطقــة الفــراغ« مــورد بی اعتنایــی قرار گرفته اســت. درحالی کــه دیگران 
به شــدت در حال برنامه ریزی برای ســبک زندگی مردم هستند، ما بیشتر 
گر از دســت رفتن فرصت ها در سبک زندگی هستیم. واقعیت آن  تماشــا
است که تأثیرات فراوانی که مردم از سبک زندگی غلط غربی می پذیرند، 
ی« و »از بین رفتن بستر فهم و  به مرور موجب »عدم تحمل دین و دیندار

درک بخشی از حقایق دین« می شود.
دانش هایــی کــه بــرای تولیــد »علم بــرای عمل« یعنــی فقه بــه معنای 
خــاص آن در حوزه هــا آمــوزش داده می شــوند، بعضــًا در تولیــد محتــوای 
تبلیــغ نیز قابل اســتفاده اند؛ دانش هایی ماننــد ادبیات، منطق و اصول. 
امــا ارتبــاط ایــن علــوم بــا تولیــد محتــوای تبلیــغ بــه عهــدۀ خــود طالب و 
یس و تمرین خاصی  فضالی محترم گذاشــته شده است. همچنین تدر
بــرای آموختــن نحــوۀ به کارگیــری ایــن دانش هــا در مقــام تولیــد محتــوای 
تبلیــغ نیــز وجــود نــدارد. ضمــن آنکه علــم بســیار ارزشــمند »اصــول« نیز 
کاستی هایی برای تولید محتوای مورد نیاز تبلیغ دارد، که باید به تکمیل 

آن همت گماشت.

تولید علم برای علم
دومیــن فعالیــت علمــی کــه در حوزه هــای علمیــه دیــده می شــود، تولید 
علومی است که شاید بتوانیم آن را »تولید علم برای علم« بدانیم. این نوع 
فعالیت، به منظور تغذیۀ میدان اندیشه صورت می گیرد و با توجه به آنچه 
که در بازار علوم نظری می گذرد، بیشتر به منظور صیانت از حصون دین 
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گاهی از فرایند تولید انگیزه در انسان شناسی مرحلۀ اول: آ
گاهی پیدا کردن  ی، آ اولیــن اقدام برای تولید دانش ایجــاد انگیزۀ دیندار
ی اســت. برای ایــن منظور ابتدا  از فراینــد تولیــد انــواع انگیزه های دیندار
گاهی کامل داشــته باشــیم.  باید نســبت به روند تولید انگیزه در انســان آ
ی و تقویت گرایش های معنوی« نیازمند یک انسان شناســی  »انگیزه ســاز
بسیار دقیق و دانستن پیچیدگی های روح انسان و داشتن تلقی درست 
از گرایش های او اســت؛ اما متأســفانه داشــتن درک عالمانه از وضعیت 
گرایش هــای مخاطــب و نحــوۀ ایجاد تغییــر در گرایش ها علم به حســاب 
غان هم نوعًا تنها به تجربه های شــخصی خود اتکا می کنند 

ّ
نمی آید. مبل

و ویژگی های انسان ها را در جریان تأثیرپذیری از یک پیام علمی در نظر 
نمی گیرند.
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ی باید »انسان شــناس«1 بود و  بــرای تولیــد دانش ایجاد انگیــزۀ دیندار
این علم در سطوح مختلف باید مّدنظر قرار گیرد. به صورت خاص باید 
غان افزایش یابد و ابعاد وجود انســان و 

ّ
درک از »چگونگی انســان« در مبل

گاهی و ایجاد نگرش در انســان دقیقًا شناخته شود. اخیرًا  نحوۀ کســب آ
دانش هایــی مانند علوم شــناختی درصدد ایجاد تســلط بیشــتر بر نحوۀ 
شــناختن و اندیشــیدن انســان ها هستند. روان شناســی تعلیم و تربیت و 
روان شناســی تبلیــغ نیــز دائمًا در حال تولیــد گزاره های نــو در زمینه های 
ی بر انســان ها هســتند. در این  مختلــف بــرای درک بهتــر نحوۀ تأثیرگذار
گاهــی از تکنیک هــا و روش های ایجــاد انگیزه در علوم انســانی و  میــان آ
فعالیت های رسانه ای معاصر بسیار مفید خواهد بود؛ باید دید امروزه در 
علوم روان شناختی برای ایجاد انواع انگیزه ها برای رفتارهای اقتصادی و 

غیره چه روش هایی را به کار می گیرند؟
همچنیــن در انسان شناســی به صــورت ویــژه بــه دایــرۀ گســترده ای از 
مقدمــات بی واســطۀ انگیــزه، یعنــی »گرایش هــا« توجــه می شــود. در ایــن 

که  است  تجربی  انسان شناسی  به  ناظر  اصطالحی  »انسان شناسی«  واژۀ  زمین،  مغرب  در   .1
بیشتر در دانش مردم شناسی خالصه می شود که زندگی اجتماعی و حیات فکری و فرهنگ 

انسان را با توجه به سیر تاریخی و مناسبات طبیعی و اجتماعی بررسی می کند. 
حوزۀ  به  بیشتر  »انسان شناسی«  نیز  اسالمی  علمی  مجامع  در  رایج  مصنفات  و  آثار  در 
انسان شناسی فلسفی و گفتگو از چیستی انسان و براهین ناظر به ماهیت و وجود او مانند بحث 

تجّرد نفس و قوای آن و موضوعاتی از این دست می پردازد.
اّما انسان شناسی در این مقام که بیشتر به مباحث روان شناسی نزدیک است و می توان از آن به 
چگونگی )در مقابل چیستی( انسان تعبیر کرد، به معنای شناخت سازوکارهای درونی انسان، 
چگونگی تغییر انسان و چگونگی تأثیرگذاری ابعاد سه گانۀ وجود انسان یعنی علم، گرایش و 

رفتار بر یکدیگر است.



معرفی چند نمونۀ کاربردی و مؤثر در ایجاد انگیزۀ دینداری
پــس از گذرانــدن مراحــل ســه گانۀ فصــل قبــل و بــه دســت آوردن قواعــد 
ی، نوبــت به کارگیری ایــن قواعد در انتقــال مفاهیم  تولیــد انگیــزۀ دینــدار
ی را آموخته باشــد،  دینــی می رســد. کســی که علــم ایجــاد انگیزۀ دینــدار
کثــر مخاطبیــن، اعــم از ســنین و صنــوف مختلــف و یــا  در مواجهــه بــا ا
گون، متوجه ســوءتفاهمی عمومی در بیشــتر مخاطبین  فرهنگ های گونا
امــروز خواهــد شــد کــه گویــی بــا وجــود ایــن همــه تفــاوت در مخاطبین، 
ایــن مشــکل بــرای غالب افراد وجــود دارد. گرچه مشــکالت اساســی تری 
گــر مبلغ بخواهد  نیــز وجــود دارد کــه بایــد در جای خود بحث شــود، اما ا
ی مناسبی برای عموم مخاطبان انجام دهد، قبل از همه چیز  انگیزه ساز
بایــد در رفــع ســوءتفاهم ها تــالش کند. اقداماتــی که در ایــن نهضت رفع 
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ســوءتفاهم بایــد انجام شــود، همگی به نوعــی برای تغییر در نــوع ادبیاتی 
اســت که در انتقال مفاهیم دینی به کار برده می شــود، که برای رسیدن به 

آن، الزم است اقدامات زیر صورت گیرد:

1. تولید ادبیات مناسب

یکــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه بایــد در راســتای تغییــر ادبیــات انتقــال 
مفاهیم دینی انجام شود، »ساختن ادبیات و زبانی است که این معارف 
را منتقل کند«. ُبروز نیازهای جدید و مســائل نو در عرصه های مختلف 
حیات انســان و همچنین باال رفتن ســطح درک و شــعور اجتماع، اقتضا 
تبلیــغ مقاصــد  بــرای  تــازه ای  و تعابیــر  می کنــد اصطالحــات، مفاهیــم 
دینــی بــه کار گرفته شــود. به همیــن دلیل تولیــد مداوم ادبیــات نو مطابق 
بــا فرهنــگ و ادبیــات زمانــه، باید به صورت یــک عملیات مــداوم علمی 
و وزیــن در حوزه هــای علمیــه رســمیت یابــد؛ چه آنکــه طبیعتًا رســیدن 
 بــه ادبیــات کارآمــد بــا به کارگیــری ادبیــات رســمی حوزه ها بــه هیچ وجه 

امکان پذیر نیست.

ی ادبی و ذوقی باشــد یک  اساســًا تولیــد ادبیــات، قبــل از اینکــه کار
کار عالمانــه و حکیمانــه، امــا بــا گرایــش تبلیغــی و تعلیمی اســت و تنها 
کســانی باید به این امر بپردازند که ضمن إشــراف به ابعاد و عمق مسائل 
اجتماعی و مفاهیم دینی، ذوق، حکمت و درک کافی از انســان داشــته 
باشــند و مبانــی و اصــول تبلیــغ و تربیت اســالمی را نیز بداننــد. در عین 
گر فرد واحدی همۀ این مؤلفه ها را دارا نیست، باید در کارگاه هایی  حال ا

با حضور جمعی از اندیشمندان به این مهم پرداخته شود.



موانع رایج در مسیر تولید این علم
شــاید مهم ترین عامل بی توجهی به این حلقۀ مفقوده، مدرســه ای نبودن 
کنون کمتر افرادی از اهل علم به تدوین کتاب  چنین موضوعی است. تا
یــس مباحــث مدّونی در ایــن زمینــه اقــدام کرده اند کــه بتواند این  یــا تدر
راه نرفتــه را بازگشــایی کنــد. بــا آنکه متون دینی مــا مملــّو از ذخایری بکر 
و دســت نخورده در این جهت اســت، معمول نبــودن چنین مطالعات و 
، باعث عدم توجه  مباحثی، و سابقه نداشتن برخی از دانش های مورد نیاز
و اهتمام به آن و در نتیجه عدم فتح باب گفتگو در این زمینه شده است.

« دو مانع جدی برای  »تصلب به داشته های پیشین« و »ترس از تغییر
تولید علم در این زمینه و تغییر روش بیان دین است. تا جایی که برخی 
گر از مباحث رایج و ســنتی کالم، بحثــی مانند »اثبات  تصــور می کننــد ا
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ی« و »علل نیاز  وجــود خدا« را کــم کرده و مباحثی مانند »چرایی دینــدار
بشــر به دین«1 را بیفزاییم، باب بی دینی و ســطحی نگری را گشــوده ایم. یا 
تصور می کنند علم و معرفت تنها همان چیزی اســت که آنها می دانند و 

به مشتری معارف دین تنها باید کاالی معرفتی خود را بفروشند.
بی اعتنائی به ارزش »گرایش  و احســاس« در مقابل »علم و اندیشــه«، 
یکــی دیگــر از عوامــل غفلــت از ضــرورت تولیــد ایــن علــم شــده اســت. 
ایــن در حالــی اســت  کــه عالم بــودن به عوالــم احساســات و گرایش های 
آدمی، خود یکی از عرصه های بســیار دشــوار و پیچیدۀ علمی محسوب 
می شــود. نبایــد از ارزش برتر میــدان گرایش ها غافل بود. علــم تنها زمانی 
باشــد،2  واال  گرایش هــای  تقویــت  بــرای  کــه مقدمــه ای  اســت   ارزشــمند 

1. منظور توضیح علل نیاز انسان به زندگی کردن بر اساس یک برنامۀ دستوری از طرف خداوند 
است. طبعًا این توضیح باید مبتنی بر توجه به همۀ نیازهای انسان در این دنیا باشد و توضیح 
چنین  اساس  بر  باید   ، دنیا  این  در  خودش  نیازهای  کردن  برآورده  برای  انسان  چرا  که  دهد 
»تنها  عنوان  تحت  مبحثی  در  نوشتار  همین  مؤلف  کند.  تنظیم  را  خودش  زندگی  برنامه ای 

مسیر؛ راهبرد اصلی در تربیت دینی« به تفصیل به این سؤال پاسخ داده است.
ماء؛ از میان بندگان خدا، 

َ
ُعل

ْ
ما َیْخَشی اهَّلَل ِمْن ِعباِدِه ال

َ
2. خداوند در قرآن کریم می فرماید: »ِإّن

از  خشیت  مثل  واالیی  گرایش  خداوند  یعنی  )فاطر/28(  می ترسند.«  او  از  دانشمندان  تنها 
ارزشمندی علم می فرمایند:  نتیجۀ علم می داند. رسول خدا؟ص؟ در معرفی معیار  را  خودش 
َب ِعلُمُه َهواُه َفهو ِعلٌم ناِفع ؛ هرکس دانشش بر هوسش چیره شود، این دانش دانشی 

َ
»َمن َغل

سودمند است .« )جامع الخبار، شعیری، ص100( طبعًا دانشی که بتواند انگیزۀ کافی در انسان 
و  عالیق  توانسته  که  است  دانشی  کند،  غلبه  هوس هایش  و  امیال  بر  که  بیاورد  وجود  به 
این  را  علم  ارزشمندی  معیار  نیز  امیرالمؤمنین؟ع؟  کند.  تقویت  و  تحریک  را  واال  گرایش های 
تحریک و تقویت یک گرایش واال می دانند: »َحسُبَك ِمَن الِعلِم أن َتخَشی اهَّلل؛ از علم تو را کافی 
دیگری  جای  در  و  ص5۶(  طوسی،  )أمالی،  باشی.«  داشته  خداوند  از  خشیت  که  است 
از  خوف  علم،  نهایت  ُسْبَحاَنُه؛  اهَّلِل  ِمَن  َخْوُف 

ْ
ال ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال »َغاَیُة  می فرمایند:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

خداوند سبحان است.« )غررالحکم، تمیمی، ص۴70( در اینجا نیز نتیجه و نهایت علم، یک 
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The Missing Link 
In Generating Knowledge in Islamic Seminaries

This book is a summary of a discussion about a major lack in the 
process of producing science in the religious seminaries. This is 
about a science, which is responsible for explaining how to create 
incentive for various religious behaviours in one’s audience. 
The art of speaking and oratory skills, which are discussed to a 
certain extent in religious seminaries, are not enough to be able to 
effect one’s audience. Creating incentive in an audience requires 
knowledge, and even various kinds of knowledge, to which less 
attention has been paid in religious seminaries.

This book explains the outstanding role of the subject matter 
propagated from religion, )the information from religion, which 
we offer to the audience,( in producing motivation. It also speaks 
about the deficiencies, which exist in this field. Meanwhile, it has 
also endeavored to introduce practical solutions and key actions 
needed in order to compensate for this major lack in the process of 
producing science in the religious seminaries.
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