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مقدمه

ّ
تشی  ،نق مهمی دارند.
مراکز شیعتشناسی بت عنوان یک سازمان مذهبی در پیشبرد اهدا
اگرچت در گذشتت فعالیتهای انجام شده عمدتا توسط افراد انجام میگرفتت است ،اما هرچت
بت دنیای مدرن نزدیک میشـویم ،فعالیتهای شیعتشناسان و افراد فعال در این حوزه بیشتر
رنـگ و بوی ســـازمـانی بـت هود می گیرد .در این بین راهبردهـای منهـا نق

مهمی در

نو شناسیشان ایفا میکند.
بیان مسئله

در جهانی کت ســازمان ها و مراکز رســمی بازیگران اصــلی کن های مذهبی محســوب
میشــوند ،نمیتوان نق منها را در پیشــبرد اهدا جوام مذهبی نادیده انگاشــت .در واق
سااماا های اذهبی نقش اهمی در شکل گیری عقاید دارند ( Levy and Razin, 2010,
 .)p2مراکز شـیعتشناسی بت عنوان یک سازمان مذهبی ،پس از انقالب اسالمی از اهمیت و
جایگاه مهمی برهوردار شــدند زیرا نق

مهمی برای بت تصــویر کشــیدن نمام اعتقادی

شــیعیان ایفا میکنند .در این بین مراکز شــیعتشــناســی داهلی عالوه بر تبیین نمام اعتقادی
شیعیان ،نق مهمی در تبیین مبانی فکری انقالب اسالمی دارند .این مراکز جهتگیریهای
راهبردی مختلفی دارند کت بازشناسی و تبیین من دارای اهمیت است .منچت بت عنوان مسئلت در
این پژوه مورد توجت است ،بررسی و تحلیل راهبردهای مراکز شیعتشناسی داهلی است.
با تحلیل راهبردهای این مراکز میتوان منها را نو شـناسی کرد و زمینت حمایت از راهبردهای
مطلوب و همافق منها با نمام اعتقادا شــیعیان و انقالب اســالمی را فراهم کرد .در واق با
تحلیل راهبردهای مراکز شـیعتشـناسـی میتوان فهمید کت هر یک از مراکز شیعتشناسی چت
تصـویری از نمام عقاید شیعت ترسیم مینمایند .از اینرو این سؤال مطر میشود کت مراکز
شیعتشناسی داهلی چت راهبردهایی دارند؟ هد این پژوه تبیین انوا مراکز شیعتشناسی
بر اساس راهبردهای منها و تشخی
نمام جمهوری اسالمی ایران است.

و حمایت مراکز همافق با اهدا و هطمشیهای کالن
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مبانی نظری پژوهش
مفهومشناسی
راهبرد

راهبرد بت مثابت یک چهارچوب اســت کت ماهیت و جهت یک ســازمان را تعیین میکند .بت
همین دلیل من را الگویی از اهدا  ،ســیاســت ها ،برنامت ها ،اقداما  ،تصــمیم گیری ها یا
تخصــی

مناب تعریف میکنند کت بیانگر ماهیت ســازمان و فعالیتهایی اســت کت انجام

می دهد ( .)Nickols, 2015, p3منمور از راهبرد در این پژوه

جهت گیری های ســازمان

است کت متضمن اهدا  ،برنامتها و سیاستهای سازمان میباشد.
متخصصان راهبرد

متخصصان راهبرد 1افرادی هستند کت مسئول موفقیت یا شکست سازمان هستند .منها ممکن
اسـت عناوین مختلفی در سـازمان داشـتت باشند .متخصصان راهبرد ،ممکن است در قالب
رهبر ،رئیس ،مدیرعامل ،مالک یا کارمفرین در سازمانها حضور یابند (فهیمنیا و دیلمقانی،
 .)121 :2413مینتزبرگ 2از نخسـتین کسانی بود کت اهمیت متخصصان راهبرد را تشخی
داد .ویتینگتون 3نیز جایگاه متخصـصـان راهبرد را در توسـعت استراتژی بت رسمیت شناهت
(.)Bowen and Bowen, 2019, 1745p
مرکز شیعهشناسی

بت جایی کت در من فعالیتی تمرکز یافتت باشــد مرکز اطالق میشــود .جایی کت چیزی در من بت
وفور یافت شــود یا محل فرماندهی و انجام کارهای اداری یا ســتاد باشــد مرکز می گویند
(انوری ،2472 ،ج .)7155 :6منچت از مرکز در این پژوه مورد توجت اســت ،مجموعتای
اسـت کت موقعیت محوری دارد و تمام فعالیتها در من متمرکز است بتطوریکت منشأ بروز
1. Strategists
2. Mintzberg
3. Whittington
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بسـیاری از اقداما اسـاسی میباشد .بنابراین مرکز شیعتشناسی ،شامل سازمانهایی است
کت نق مهم و کلیدی در فعالیتهای شــیعتشــناســی دارند و تمام فعالیتهایی کت در این
حوزه انجام میشـود مبتنی بر برنامتها و تصـمیمهایی اسـت کت در این مراکز شـیعتشناسی
گرفتت میشود و منشأ بروز بسیاری از اقداما اساسی در زمینت اندیشتهای شیعی هستند.
نقش سرمایههای انسانی در راهبردهای سازمان

سـرمایتهای انسـانی 1بت طور فزاینده نق اصلی در موفقیت سازمان ایفا میکنند .این موضو
باعث شــد ســازمانهای مدرن ،بت نق ســرمایت انســانی در راهبردهای ســازمانی اهتمام ویژه
داشـتت باشـند .بت همین دلیل سازمانها باید سیاستهایی را در نمر بگیرند کت بتوانند عملکرد
ســازمان را با ســرمایتهای انســانی پشــتیبانی کنند ( .)Thuda,2019: 240راهبردها کت هدایتگر
اهدا  ،برنامتها و سـیاسـتهای سـازمان هستند ،نیز باید توسط سرمایتهای انسانی حمایت
شوند .رهبران راهبردی (استراتژیک) بر این نکتت واقفند کت سرمایتهای انسانی سازمان بت عنوان
یک منب حیاتی تلقی میشوند و سازمانها بت وسیلت منها شایستگیها و توانمندیهای اساسی
و محوری را برای هود ایجاد میکنند ( .)Faraz Mubarak, 2019, p32بنابراین بت منمور تحلیل
راهبردهای ســازمان نمی توان نق

ســرمایت های انســانی را نادیده گرفت .امروزه تحلیلگران

سازمان بت منمور تحلیل راهبردها نمیتوانند از کنار سرمایتهای انسانی بت سادگی عبور نمایند.
منها بت هوبی بر این نکتت واقفند کت رمز موفقیت راهبردهای سازمان را باید در شریک راهبردی
سـازمان کت همان سـرمایتهای انسانی هستند جستجو کنند .در این پژوه  ،بت منمور تحلیل
راهبردهای سـازمان و مراکز شـیعتشناسی نمیتوان نق شیعتشناسان و دانشوران فعال در این
عرصــت و مراکز را نادیده گرفت ،بلکت با دقت و بررســی در مثار و جهتگیریهای منها میتوان
درک مناسبی از راهبردهای مراکز شیعتشناسی بت دست مورد.
روش پژوهش

پژوه حاضـر از نو پژوه های کیفی و اکتشـافی است .اطالعا مورد نیاز من بت روش
کتابخانتای و با مراجعت بت اسناد مراکز شیعتشناسی و صاحبنمران این حوزه گردموری شده
1. Human Capital
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اسـت .با توجت بت اینکت روایی دادههای گردموری شده در پژوه های کیفی در گرو صحت
دادهها و اطالعا بت دســت ممده اســت ( )Maxwell, 1992: 282در این پژوه دادهها و
اطالعا مورد نیاز از مناب و مثار صـاحبنمران شیعتشناسی و گزارشها و اسناد سازمانی
این مراکز گردموری شــد .مراجعت بت مثار مکتوب شــیعتشــناســان و اســناد ســازمانی مراکز
شــیعت شــناســی ،روایی اطالعا مورد نیاز پژوه را تأیید می کند .برای ارزیابی پایایی،
مضامینی کت برهی از هبرگان ایجاد کردهاند ،مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
بت منمور تحلیل راهبردهای مراکز شیعتشناسی ،اطالعا گردموری شده با روش تحلیل
مضامین مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی
است کت قابلیت ارائت یک گزارش غنی ،دقیق و در عین حال پیچیده از دادهها را دارد ( Braun
 .)& Clarke, 2006: 81این روش بت بافت دادهها و نکا ظریف منها اهمیت بسزایی میدهد
( )Namey et all, 2007: 138بـت همین دلیـل برای بررســی و تحلیل راهبردهای مراکز
شـیعتشـناسـی مورد استفاده قرار میگیرد .برای تحلیل مضامین اطالعا و اسناد سازمانی
مراکز شیعتشناسی ،از تکنیک شبکت مضامین استفاده میشود .در این روش مضامین در یک
فرایند ســت مرحلتای از دادهها اســتخراج میشــوند .در مرحلت نخســت «مضــامین پایت »1از
اطالعا گردموری شـده اسـتخراج میشـوند .سـپس از مضـامین پایت یک مضمون کلی و
انتزاعیتر استخراج میشود کت بت «مضامین سازماندهنده »2مشهورند .در نهایت ،مضامین
سـازماندهنده در اسـتعارههای عمده و مهم بت صور یکپارچت هالصت میشوند کت بت منها
«مضامین فراگیر »3گفتت میشود ( .)Attride stirling, 2001: 388در این پژوه با انجام ست
مرحلت فوق ،اطالعا و مثار مراکز شـیعتشـناسـی ،تحلیل و بررسـی میشوند .جدول ()2
نمونتای از تحلیل مضامین در تحلیل راهبردهای مراکز شیعتشناسی داهلی را نشان میدهد.

1. Basic Themes
2. Organizing Themes
3. Global Themes
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جدول  .1تحلیل مضامین راهبردهای مراکز شیعهشناسی داخلی

مضامین

مضامین

سازماندهنده

فراگیر

1

زیر سؤال بردن برهی از عقاید شیعی

4

بروز تجددگرایی در مثار

3

جر و تعدیل در اندیشتهای شیعی

2

تطبیق احکام اسالمی با دان های جدید

توجیت مفاهیم

7

تفهیم فقت اسالمی بر پایت مقصدنگری

دینی

6

تضعیف علمای کبار حدیثی و روایتی

7

تردید در برداشتهای فقهی از میا قرمن

1

نقد اصولی باورهای متداول زمانت

نقد اندیشت و

25

اصال روش تحقیقاتی و اجتهادی در حوزههای علمیت

روش

22

مجزی بودن اجتهاد و تقلید اهل سنت

رویکرد

21

عدم وجود نگاه مقدسممیز بت میراث اسالمی

تسامحگرایانت

24

روشنفکری دینی

23

مدد گرفتن از علوم تجربی برای تأیید دین

22
27

ردن مناب
پیراستتسازی و منقح ک ِ

زدودن تفکرا نادرست از چهره دین

26

تربیت نیروی علمی برای تبیین اندیشتهای شیعی

27

تبیین اندیشتهای حکومتی اسالم

21

ایجاد شبکتهای ماهوارهای

15

تأسیس مراکز دینی

12

انتشار مجلت و افزای حجم مطبوعا دینی

11

ارتباط با مراکز و مؤسسا علمی فرهنگی جهان

رویکرد

14

جلسا علمی فرهنگی با اندیشمندان جهان

تعاملگرایانت

تشکیک در مبانی

التقاط
نقد منصفانت
تبیین اندیشت
تبلیغ و ترویج
اندیشت

 )4راهبردهای تنقیحی-ترویجی

)منبع :یافتههای پژوهش)

نگاه تجدیدی

 )2راهبردهای تنقیدی-تجدیدی

2

داشتن نگاه انتقادی بت برهی از مثار شیعت

نگاه انتقادی

 )1راهبردهای تنقیدی-تنقیحی

ردیف

مضامین پایت
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تحلیل یافتههای پژوهش

پس از تحلیل مضامین مثار و اسناد سازمانی مراکز شیعتشناسی داهل کشور ،راهبردهای بت
دســت ممده شــامل ســت دســتت راهبرد کالن و فراگیر هســتند کت هر یک از منها بیانگر
جهتگیریهای علمی و فرهنگی مراکز شیعتشناسی داهل کشور میباشد.
راهبردهای تنقیدی-تجدیدی

یکی از راهبردهای مطر در مراکز شــیعتشــناســی راهبرد تنقیدی-تجدیدی اســت .در این
راهبرد ،تفکرا و عقاید شیعت چنان مورد نقد واق میشوند کت در نهایت چیزی از اصل من
باقی نمیماند و در بعضـیموارد ،هروجی من بت اسـالم مخالفان نزدیک میشود و با قرائتی
وهابی یا حداقل با فرقتهای اهل ســنت منطبق میشــود .راهبردهای این مراکز ،تشـ ّـی را تا
مرزهای همصــدایی با جریانهای مخالف بت پی میبرد .مراکزی کت دارای چنین راهبردی
هستند ،معتقدند در اسالم ،هرافا فراوانی نفوذ پیدا کرده کت علت این امر ،سهلانگاری و
بیدقتی در نقل حدیث و روایت اســت .بتطوریکت بدون توجت بت اعتبار و درســتی منها ،بت
عنوان سـنت وارد مفاهیم و معار اسالمی شده است .این مراکز تنها راهکار را پناه بردن بت
قرمن دانســتت و دوری از قرمن و فهم نادرســت دین و مموزه های قرمنی را ســبب انحطاط و
عقبماندگی جوام اسالمی برمیشمارند .بنابراین ،بازیابی دوباره عز مسلمانان را منوط
بت همان جایی میداند کت عز از منجا مغاز شـده بود و من صدر اسالم ،و عصر نبوی است
کت مسـلمانان با فهم درسـت وحی و عمل درسـت و هالصانت بر اساس پیام قرمن و توجت بت
َ َ ْ ْ ََ ُ
جامعیت اسالم و قرمن بت من دست یافتت بودند .سخن معرو پیامبر« ف ِإذا ال َت َب َست عل ْیک ُم
ْ
َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ
ال ِف َت ُن ک ِقط الل ْیل ال ُمم ِل ِم ف َعل ْیک ْم ِبالق ْر ِمن» (کلینی ،بی تا ،ج )217 :1مبنای محوری در
ِ
ِ
راهبردهای این مراکز است.
راهبردهای تنقیدی-تجدیدی در این پژوه

بت عنوان یک مضــمون فراگیر از مضــامین

ســازمان دهنده «نگاه انتقادی»« ،نگاه تجدیدی»« ،توجیت مفاهیم دینی» و «تشــکیک در
مبانی» شکل گرفتت است.
راهبردهای این مراکز در رویکرد انتقادی ،عقاید شــیعیان را تا بت منجا مورد نقد قرار
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میدهند کت چارهای نمیبینند جز منکت نمریت امامت شیعی را بت مقدار زیادی کنار بگذارند و
درباره اولواالمر بگو یند کت علما می باید صــفا اولواالمر را برای مردم بیان کنند و مردم
هود ،مصداق من را انتخاب نمایند .چنانچت در برهی از مثار نویسندگان منتسب بت این مراکز
بیان می شــود« :اســالم ملک الملوک ندارد ،اســالم مجری احکام الزم دارد» (جعفریان،
 .)241 :2411این مراکز در رویکردهای انتقادی با نوشــتن کتاب «شهه ی گری» در نقد
تشی  ،سخت بت شعائر ّ
ّ
تشی بت عنوان هرافت حملت کرده و حتی با نگارش کتاب «در پ رامون
اسهال » قبل از کتاب شـیعیگری ،براین باورند کت در زمان ما ،دیگر چیزی از اسالم نمانده
اسـت 1.در این باره کتابی با عنوان «اسهرار هزار ساله» با هد ایجاد شک در عقاید شیعیان
منتشــر میشــود کت امام همینی در پاســخ بت مطالب من و همچنین دیگر شــبها  ،کتاب
«کشف اسرار» را مینگارند (لک زایی.)217 :2474 ،
مراکز شیعتشناسی کت راهبرد تنقیدی-تجدیدی را محور فعالیتهای هود قرار میدهند،
دارای یک نگاه تجدیدی بت مموزه ها و مفاهیم شــیعی هســتند .این مراکز از طریق جر و
تعدیل در اندیشــت های شــیعی و تجددگرایی در مثارشــان تالش می کنند تا انحطاط و
عقب ماندگی جوام اســالمی را جبران نمایند .بت عنوان مثال حیدر علی قلمداران در نقد
گرای های غلوممیز کتاب «راه نجات از شهر غالت» را نوشت .یا با نوشتن کتاب «زیارت و
زیارتنامه» ،عقاید رایج وهابیان درباره زیار را بیان کرده و کوش ـید تا با اســتفاده از متون
مختلف ،ادلتای بر من ارائت دهد .وی در باب اقتصـاد اسالمی ،بر هال نمر مشهور در بین
شـیعیان ،بت رد همس در مثارش ،دامن زده و کتاب «شهاهراه اتحاد» را در بررسـی نصــوص
امامت می نو یســد و در من تالش می کند تا معنای مولی را در حدیث غدیر از «اوالی در
تصــر » هارج ســازد (قلمداران ،بی تا .)76-77 :در واق این مراکز با تأکید بر رویکرد
انتقادی ،هواسـتار بازگشت بت قرمن هستند ولی نت منگونت کت عتر و اهل بیت بر اساس
مفاد حدیث ثقلین ،هم تراز قرمن تلقی شــوند .از این رو ،این مراکز توأم با انتقاد ،رویکردی
تجددگرا نیز دارند.
 .1ر.ک .سید احمد کسروی ،در پ رامون اسال  ،بینا.2414 ،
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یکی دیگر از مضـامین سازماندهنده در شکلگیری راهبردهای تنقیدی-تجدیدی مراکز
شـیعتشـناسـی «توجیت مفاهیم دینی» است .در این راهبرد مراکز شیعتشناسی با ارائت تأویل
جدید از اســالم و طر ادعای مهدویت و مهتدی تالش می کنند تا هر مســلمان هدایت
شدهای را هادی تلقی نمایند .سپس تمام مسلمانان حقیقی را کت هادی هستند مهدی موعود
لحاظ میکنند .بتهمین واسـطت ،عنوان مهدی و مهتدی را یکی دانستت و مهدی موعود کسی
اسـت کت در مهرالزمان نق هدایتگری راسـتین از دیگران ایفا کند (بایگانی دادسـرای و یژه
روحانیت.)7-2 :2477 ،
«تشـکیک در مبانی» یکی از مضـامین سازماندهنده راهبرد تنقیدی-تجدیدی برهی از
مراکز شــیعت شــناســی اســت .این مراکز با تضــعیف علمای بزرگ علم حدیث و تردید در
برداشــتهای فقهی از میا قرمن ،بســیاری از عقاید شــیعی را انکار نمودند .شــفاعت در
اندیشـت این مراکز شـریک کردن معصومین در توحید ذاتی هدا قلمداد میشود (غالمی،
بیتا .)73-74 :برهی از صــاحب نمران این مراکز ،بت صــور رســمی در عقاید شــیعت
درهصـوص امامت شـبهت ایجاد کرده و با طر این نمریت کت والیت ائمت تکوینی نیست
بلکت صـرفا تشـریعی اسـت تشکیک در مبانی شیعت ایجاد کردند (مرشیو مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،بیتا 42 :و .)47
راهبردهای تنقیدی-تجدیدی مراکز شیعتشناسی در بحث احکام دینی ،استناد شیعیان
صرفا بت مکتب معارفی و روایی و فقهی اهل بیت را ناکافی دانستت و بت همین دلیل رجو بت
کتابهای اهل سنت بتهصوص صحیحین را الزم میدانند ،ولی مثل اهل سنت اعتقادی بت
صحت تمامی روایتها و احادیث صحا ستت ندارند .در راهبردهای این مراکز ،امامت
منصوص جایی در اعتقادا دینی ندارد و صرفا اهل بیت را کت مطابق تعریفی کت اهل سنت
بت من اعتقاد دارند میپذیرند (غالمی ،بیتا.)73-74 :
راهبردهای تنقیدی-تنقیحی

راهبرد دیگری کت توسـط برهی از مراکز شـیعتشـناسـی مورد توجت قرار گرفتت است ،راهبرد
تنقیدی-تنقیحی است .مراکزی کت این راهبرد را برگزیدند نسبت بت وضعیت جاری و پایگاه
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اجتماعی شیعت و بسیاری از هللها و هدشتهایی کت در متون باقیمانده ،وارد شده و نسبت
بت ناراســتی و انحرافی کت با رهداد من ،شــیعیان از وصــول بت جایگاه مطلوب دور ماندهاند،
منتقدانت برهورد میکنند .اما راهبردهای این مراکز محدود بت نقد نبوده ،بت مثابت اینکت «یکی
بر سـر شـاخ و بن میبرید» ،نیسـت .بت عبار دیگر راهبردهای تنقیدی-تنقیحی این مراکز
شـیعتشناسی صرفا درصدد نقد و نمایاندن نااستواریها و تخریب مبانی و اندیشتها نیست.
بلکت ضـمن توجت و احترام بت اقداما پیشـینیان ،در کنار نقد مبانی و اندیشتها بت ویراست،
پاالی

و تنقیح شــاخ و برگ های زاید کت وجود منها ،پدیدمورنده کاســتی ها و ناراســتی ها

بودهاست ،همت میگمارند .مراکز شیعتشناسی در این راهبرد ،در کنار نقد ،بت پیراستتسازی
توجت جدی دارند .این پیراســتتســازی میتواند هم معطو بت متون و هم مربوط بت عقاید و
انگارهها باشد.
راهبردهای تنقیدی-تنقیحی در این پژوه

بت عنوان یک مضــمون فراگیر از مضــامین

سازماندهنده «نقد اندیشت و روش»« ،رویکرد تسامحگرایانت» و «التقاط» شکل گرفتت است.
این مراکز از طریق نقد اندیشت و روش بت دنبال بازگشت بت قرمن و دستیابی بت تفسیری نو
و متناســب با زمان هســتند و اســالم انقالبی و اجتماعی را جایگزین اســالم متحجر
برمیشمارند (هسروپناه .)124 :2477 ،نقد اندیشت و روش در راهبردهای این مراکز ملتزم
بت این باور اســت کت روشــنفکر باید بت ایجاد یک پروتســتانتیســم اســالمی بپردازد تا بتواند
فورانی از اندیشـت و حرکت تازه بت جامعت ببخشد (شریعتی ،بیتا ،ج .)113 :15این مراکز
بر مبنای عقل مدرن بت بازهوانی مموزههای دینی میپرداهتند ،در درون سـنت میاندیشند و
بت نقد اصولی باورهای متداول زمانت میپرداهتند (فراتی .)317 :2414 ،برهی از چهرههای
شــاه

در این مراکز بر این باورند کت باید روش تحقیقاتی و اجتهادی در حوزههای علمیت

اصـال شـود تا از رهگذر من ،تفکر سـنتی حوزه اصال گردد .بت همین دلیل در انتقادهای
هود بت روش اهمیت زیادی داده و روشـی هاص کت منطبق با روششناسیهای جدید باشد
در پژوه های هود بت کار میبرند (همان.)312 ،
مراکز شــیعت شــناســی کت راهبرد تنقیدی-تنقیحی را دنبال می کنند ،اهتمام ویژه ای بت
پیراسـتتسـازی اندیشتها و مبانی شیعی دارند .بت همین دلیل در بسیاری از موارد بت رویکرد
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تسامحگرایانت روی موردند .این مراکز در رویکرد تسامحگرایانت ،نگاهی مقدسممیز بت میراث
اسـالمی ندارند و نسبت بت مموزهها و تعالیم اسالم نگاه اسطورهای را نفی میکنند جز قرمن
کت برای منها مشــکارا مقدس و معیار اســت (همان .)311 ،راهبردهای این مراکز توجت بت
مشترکا موجود میان فرقتهای اسالمی را ضروری دانستت و اهتالفا اعتقادی و فقهی منان
را نت نشــانت ای از انحرا  ،بلکت نتیجت طبیعی اجتهاد و تفکر مزاد برمی شــمارند .ازاین رو
معتقدند کت اجتهاد اهل سنت مجزی است (همان.)334-331 ،
این مراکز بت منمور تنقیح و پیراسـتتسازی اندیشت و مبانی اسالمی رویکردی التقاطی بت
علوم و تعالیم اسالمی دارند .بنابراین ،با مدد گرفتن از علوم تجربی برای تأیید و تفسیر تعالیم
تشی سعی دارند تا اندیشتهای ّ
دینی و ّ
تشی را اصال کنند .منها دین را از دیدگاه تفکر علوم
تحققی و تجربی مبتنی بر طبیعت مشــهود تفســیر مینمایند (یزدی( )22 :2464 ،بازرگان،
 .)72-37 :2463رویکرد التقاطی این مراکز باعث شــد تا کلیت احکام طهار و نمافت
اسالمی از دریچت تصفیت بیوشیمی و بت استعانت قوانین فیزیک و شیمی و فرمولهای ریاضی
مطالعت و تبیین شود (بازرگان ،2425 ،ج .)67 :2همچنین توسل بت علوم زمان را بهترین راه
برای درک اصـول دین و اثبا حقانیت من برمیشـمارند (صادقی .)127-156 :2464 ،بت
همین دلیل ،این مراکز از حیث مبادی و روش و نتایج اعتقاد ،بت راهبردهای علوم تجربی و
حسـی کت در دوران پس از نوزایی (رنسانس) در غرب پدید ممدهاند ،ملتزماند .این گروه ،بر
این باورند کت بشر در سیری کت از مغاز تاریخ هود در مسیر منتهی بت علوم امروزی طی کرده
همان راهی را پیموده اســت کت راه انبیا بوده و روز بت روز بت مقصــد انبیا نزدیک می شــود
(همان.)127-156 :
راهبردهای تنقیحی-ترویجی

راهبرد تنقیحی-ترویجی کت امروزه در بسـیاری از مراکز شـیعتشناسی مورد توجت قرار گرفتت
اسـت ،مبتنی بر تفکر من دسـتت از شیعتشناسانی است کت با تالشهای علمی و فرهنگی در
کنار ترویج اندیشــتهای تشـ ّـی  ،دغدغت بســط و گســترش جمعیت شــیعت و در نتیجت بهبود
وضعیت ایشان را دارند .این مراکز نت منکت اساسا رد پای هیچ کاستی و کجی را در این مسیر
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نبینند و از نقد و نمر نســبت بت وض ـ جاری ،بی اطال باشــند ،بلکت اســاســا منان بت جای
انگشت نهادن بر زهمها ،در پی بهبودپذیری و مداوا کردن هستند .بنابراین ،سرمغاز کارشان،
بت جای منکت با عیبیابی و نقد همراه باشــند ،با ویراســت ،پاکیزه ســازی و مداوی رنجها و
زهمها ،همراه است .در واق این مراکز با برجستتسازی نمام اعتقادا شیعت و ارائت و ترویج
منها در قالب مثار مکتوب ،فضــاهای مجازی ،نشــســت ها و ســمینارهای ترویجی ،تالش
میکنند توأم با پیراسـتت سـازی اندیشـتهای شیعی نسبت بت نشر و ترویج منها اقداما قابل
مالحمتای را نیز دنبال کنند .بســیاری از مراکز حوزوی کت در قالب دانشــگاه یا پژوهشــگاه
فعالیت میکنند ،راهبرد منها ناظر بت راهبردهای تنقیحی-ترویجی است.
راهبردهای تنقیحی-ترویجی مراکز شیعتشناسی مورد مطالعت ،از مضامین سازماندهنده
«نقد منصفانت»« ،تبیین اندیشت»« ،ترویج و تبلیغ اندیشت» و «رویکرد تعاملگرایانت» تشکیل
شده است.
این مراکز شـیعتشـناسـی در نقدها جانب انصـا را رعایت نموده و بر پیراستتسازی و
ردن مناب شیعی و زدودن تفکرا نادرست از چهره دین تأکید مینمایند .برهی از
اصال ک ِ
اقداما انجام شــده در هصــوص نقد منصــفانت را میتوان فعالیت حاشــیتنگاری بر برهی
مناب و متون اسـالمی توسـط برهی از صـاحبنمران فعال در این مراکز برشـمرد (حسینی
طهرانی .)26-22 :2411 ،منها عوام زدگی روحانیت شـیعت را نیز مورد نقد قرار داده و برای
حل این مســئلت تغییرا ســاهتاری در حوزههای علیمت را مطر میکنند (مطهری،2475 ،
ج .)٢٩٤ :2٢مجموعت این انتقادا کت در ذیل مضمون سازماندهنده «نقد منصفانت» قرار
میگیرند ،بیانگر جایگاه و اهمیت نقد در راهبردهای این دسـتت از مراکز شیعتشناسی است.
اما مجموعت تالش ها و اقداماتی کت این مراکز درباره گســترش اندیشــت های شــیعی انجام
می دهند و اصــالحاتی کت در این هصــوص ارائت می کنند ،بازتاب انصــا در اقداما و
راهبردهای این قبیل از مراکز شــیعت شــناســی اســت .اصــالحاتی را کت توســط این مراکز
شـیعتشـناسـی انجام میشود ،میتوان در فعالیتهای تبیین ،ترویج و تبلیغ اندیشت مشاهده
نمود کت در این پژوه در قالب مضامین سازماندهنده بروز و ظهور یافتتاند.
این مراکز بت منمور تبیین اندیشــتهای شــیعی ،بت تربیت اســتاد و نیروی علمی مبادر
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میکنند .در واق این مراکز از طریق تربیت نیروی علمی متخصـ

در زمینت شیعتشناسی،

بسترهای اصال  ،توسعت و ترویج اندیشتهای شیعی و مسائل مرتبط با من را دنبال مینمایند.
مؤسست شیعتشناسی کت یکی از مراکز شیعتشناسی مهم محسوب میشود ،راهبرد تنقیحی-
ترویجی را در فعالیتهای هود اتخاذ کرده اســت ،این موضــو را بت عنوان یکی از اهدا
سازمانی هود برمیشمارد و درصدد است با تربیت هیأ علمی ،نیروی علمی مناسب برای
انــجــام پــروژه هــای تــحــق ـی ـقــاتــی دربــاره مســــائــل شـــی ـعــت را ف ـراهــم کــنــد
(.)http://shistu.org/Pages/Details/goal
این مراکز شـیعتشـناسـی اهتمام جدی بت ترویج اندیشتهای شیعی دارند .انتشار نشریت
«مکتب اسهال » کت توسط جمعی از فضالی هوشفکر و روشناندی

با حمایت میت اللت

بروجردی منتشــر میش ـد ( )http://www.wikishia.netنمونتای از فعالیتهای ترویجی این
مراکز است .افزون بر فعالیتهای مرتبط با نشر مثار مکتوب ،درصدد ایجاد مساجد و مراکز
مـختلف در برهی از کشــورهـا نیز می بـاشــنـد ( .)http://www.wikishia.netاین مراکز
شــیعت شــناســی با بهرهمندی از ظرفیت فناوریهای نوین ارتباطی ،بت تأســیس شــبکت های
ماهواره ای مختلف برای ترویج اندیشــت های شــیعی مبادر کرده و از این طریق گســتره
مخاطبان هود را افزای دادند .با بررسیهای انجام شده در این پژوه  ،برهی از مهمترین
مراکز شیعتشناسی کت مبتنی بر راهبرد تنقیحی-ترویجی فعالیت میکنند ،در اسناد باالدستی
ســازمانی هود توســعت فعالیتهای مجازی در فضــای ســایبر «پایگاههای اینترنتی» را مورد
تـوجـت قـرار داده و بـخشــی از فـعـالـیـت هـای هـود را در این جهـت قرار می دهنــد
( .)https://shiastudies.com/fa//43740منها این نکتت را بت هوبی دریافتتاند کت الزمت حضور
در فضـای سـایبری ،نیازمند متناسـب سـازی مناب و مثارشـان با نیاز مخاطبان مختلف بین
المللی اســت .بنابراین ،این مراکز با تحقیق ،تصــحیح و نشــر مثار مرتبط با این حوزه ،بت
زبانهای بین المللی و رایج دنیا ،سـعی میکنند هدما گسـتردهای در این عرصت بت جهان
ّ
تشی ارائت کنند.
از دیگر مضـامین سازماندهنده کت موجب شکل گیری راهبردهای تنقیحی-ترویجی در
برهی از مراکز شیعتشناسی در این پژوه میشود ،مضمون «رویکرد تعاملگرایانت» است.
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رویکرد تعامل گرایانت بت عنوان یک عامل زمینت ای ،بســترهای توســعت و گســترش ترویج
اندیشـتهای شـیعی توسـط مراکز شـیعتشناسی را فراهم میکند .بت همین دلیل فعالیتهای
عمده این مراکز شیعتشناسی بر این مضمون متمرکز است .بت همین دلیل مراکز شیعتشناسی
کت راهبرد تنقیحی-ترویجی را مورد توجت قرار میدهند ،مشارکت چشمگیری در فعالیتهای
ّ
علمی و فرهنگی دارند .از این رو ،نســبت بت اعزام مبلغ مذهبی و فعال فرهنگی مبادر
ّ
می نمایند .تأســیس مرکز اســالمی هامبورگ و اعزام نماینده و مبلغ بت منجا (واعظ زاده
ّ
هراســانی )61 :2461 ،و نیز اعزام نماینده و مبلغ بت واشــنگتن (حائری یزدی-41 :2472،
 ،)32عربســتان (مجلت حوزه )226 :2465،و دیگر کشــورهای اســالمی برای نشــر و تبلیغ
معار شـیعی در اروپا ،ممریکا و مسیا بوده است .در این بین ارتباط این مراکز شیعتشناسی
با مراکز و مؤسـسا علمی فرهنگی جهان و همچنین جمعیتها و گروههای شیعی پراکنده
در نقاط مختلف جهان نیز قابل توجت اســت .مؤســســت امام علی در نیویورک یکی از این
مراکزی اسـت کت در حوزه راهبردهای تنقیحی-ترویجی سعی دارد با جمعیت شیعیان مقیم
در نیویورک ارتباط گرفتت و از این طریق اهدا فرهنگی و علمی هود را دنبال کند .همچنین
می توان بت مرکز اســالمی انگلیس ،مرکز اســالمی امام مهدیمهدیت ایرانیان تورنتو،
مؤسـسـت اسـالمی نیو یورک ،مسجد و مرکز اسالمی هامبورگ ،مسجد امام علی در نروژ،
مرکز اسـالمی ولیعصرشهر تورنتو کانادا ،بنیاد ایمان در ممریکا ،مرکز اسالمی الفاطمیت
ممریکا اشاره کرد (نشریت زائر .)2 :2476 ،برگزاری جلستهای علمی-فرهنگی با اندیشمندان
جهان و شـیعتشـناسان از دیگر اقداما تعاملگرایانت است کت این مراکز در ذیل راهبردهای
تنقیحی-ترویجی دنبال میکنند.
پس از بررسـی و تحلیل راهبردهای مراکز شـیعتشناسی ،ست دستت راهبرد ،شناسایی شد
کت بیانگر جهتگیریهای راهبردی این مراکز شــیعتشــناســی در داهل کشــور اســت .این
راهبردها را میتوان راهبردهای اصـلی و کلیدی این مراکز شـیعتشناسی برشمرد کت بت عنوان
وجت تمایز فعالیتهای هر یک از مراکز نسـبت بت یکدیگر هسـتند .تصـویر ( )2شبکتای از
مضــامین را نشــان می دهد کت باعث شــکل گیری راهبردهای ســت گانت تنقیدی-تجدیدی،
تنقیدی-تنقیحی و تنقیحی-ترویجی مراکز شیعتشناسی داهل کشور است.
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نمودار  .1شبکه مضامین راهبردهای مراکز شیعه

نتیجهگیری

در این پژوه با بررسـی راهبردهای مراکز شیعتشناسی داهل کشور ،راهبردهای منها مورد
شناسایی قرار گرفت .سپس ،منچت مورد توجت قرار گرفت راهبردهای کالن مراکز شیعتشناسی
داهلی بود .البتت پی از این ،پژوهشی با عنوان «مت ولوژی پژوهش در عرصه ش هشناسی
مراکز علمی پژوهشههی» متعلق بت دانشــگاههای فرانســت انجام شــده کت دانشــگاه ســوربون و
تصویر
شماره 1
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مدرست علمی پژوه های عالی در فرانست را کت قدمت دیرینتای دارند ،بررسی کرده است.
پژوه مذکور ،روشهای رایج تحقیق در حوزه علوم ادیان و مذاهب ،هصــوصــا در حوزه
مذهب امامیت یا ّ
تشـی اثنیعشـری و نیز شـناهت روششـناسـی و شـیوهشناسی استادان و
محققان من مورد بررســی قرار گرفتت اســت .اما منچت در این پژوه مورد توجت قرار گرفت،
بررسی راهبردهای مراکز شیعتشناسی داهلی و تحلیل راهبردهای کالن من است .این نکتت را
نیز باید یادمور شــد کت شــناســایی راهبردهای مراکز شــیعتشــناســی کشــور ،بدون مطالعت
شــیعت شــناســان و شــیعتپژوهان و بررســی مثار منان شــدنی نیســت و همســو یی راهبردی
شیعتپژوهان با مراکز شیعتشناسی را باید مورد مالحمت قرار داد .از اینرو ،تحلیل راهبردهای
مراکز شــیعت شــناســی داهلی بدون توجت بت مثار و اندیشــت های شــیعت شــناســان بت عنوان
استراتژیستهای فعال مراکز شیعتشناسی امکان پذیر نیست.
تحلیل راهبردهای کالن هر یک از این مراکز میتواند درک مناســبی از فعالیتهای منها
ارائت کند .با بررســیهای انجام شــده و تحلیل مضــامین اســناد ســازمانی برهی از مراکز
شـیعتشـناسـی و مثار شـیعتشـناسـان کت بت عنوان راه پرداز (اسـتراتژیسـت) یا متخصـصان
راهبردهای مراکز شــیعتشــناســی بت شــمار میروند ،ســت دســتت راهبرد کالن برای این مراکز
متصـور است .اگرچت هر یک از راهبردهای ستگانت شناسایی شده در این پژوه تمایزهای
عمدهای دارند ،اما اینگونت نیســت کت این راهبردها با هم بیگانت باشــند ،بلکت میتوان نوعی
رابطت تکمیلی را بین این سـت دستت راهبرد بازشناسی کرد .راهبرد نخست کت موسوم بت راهبرد
تنقیدی-تجدیدی اســت ،بت نوعی در دام هم صــدایی با جریان های مخالف گرفتار ممده و
همین موضـو باعث کم فروغ شـدن من در عرصت رقابت با سایر مراکز شیعتشناسی داهلی
شــده اســت .مراکزی کت از راهبرد تنقیدی-تجدیدی پیروی می کنند بت دلیل گرای

بت

جریان های مخالف شــیعت ،مورد بی توجهی و بی مهری جوام شــیعی قرارگرفتت و همین
موضــو تأثیر عمده ای در افول این مراکز و فعالیت و اندیشــت های منها دارد .امروزه مراکز
شــیعتشــناســی کت بت طور مشــکار در ذیل راهبرد تنقیدی-تجدیدی فعالیت کنند مشــاهده
نمیشــود .اگر هم اقداماتی در هصــوص این راهبرد انجام میشــود ،بت صــور پنهان و در
پوش برهی از مراکز یا بت صور انفرادی توسط افراد معدود رخ میدهد.
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شـیعتشـناسان و مراکز شیعتشناسی دیگری بت منمور رف نواق

راهبردهای دستت اول،

درصــدد ارائـت راهبردهـای دیگری برممـدنـد .این مراکز ،راهبردهای تنقیدی-تنقیحی را
برگزیدند .وجت اشتراک این راهبرد با راهبردهای دستت اول ،در رویکرد نقادانت من بت برهی از
مسـائل و موضوعا این حوزه است .اما وجت افتراق من در رویکرد پاالیشی و پیراستتسازی
نادرستیها و انحرافا موجود در جوام و اندیشتهای شیعی برای وصول بت جایگاه مطلوب
اســت .ناگفتت نماند کت صــاحبان این راهبرد ،برای چنین تنقیحی در حوزه دین ،از توانایی
شایستت برهوردار نبودهاند و حتی برهی از منان برای پاسخ بت مشکال  ،از دیدگاه تفکر علوم
تحقیقی و تجربی مبتنی بر طبیعت بت دین مینگریســتند .ولی در نهایت منچت از این راهبرد
حاصل میشود تأویل و تفسیر مموزههای دینی بت نف دستاوردهای علمی بود کت در نهایت بت
التقاط منتهی شد .البتت باید بت این نکتت اشاره کرد کت این راهبرد ،در میانت راهبرد اول و راهبرد
سوم قرار دارد و بت نوعی میتوان از من بت راهبرد مرحلت گذار یاد کرد کت برهی از ویژگیهای
راهبرد اول همچون نقد تند و تیز را با هود بت همراه دارد .گفتنی است کت صاحبان این راهبرد
نیز در فضــای فعلی کشــور اقبال چندانی ندارند ولی در برهی از محافل علمی پیروان این
راهبرد بت برهی از مباحث دامن میزنند و در قالب برهی از مراکز کهنت و جریانهای سیاسی
کت امروزه در حاشیت هستند اقداما محدودی دارند.
در راهبرد تنقیحی-ترو یجی نیز ،نقد بت شـکل ضمنی پی گرفتت میشود چرا کت منان نیز
بت دنبال ویراست و بازتولید مراستت و بت دور از کاستی و ناراستی نمام اعتقادی شیعی هستند.
بت همین دلیل رویکرد نقدملودشـان ،پی نیاز تفکر تنقیحی اسـت .نکتت و نقطت برجستت این
مراکز من اسـت کت فقط بت دنبال ترسـیم اندیشت نیستند ،بلکت ردپای بازتولید تمدن را میتوان
در افکارشـان رصد و ردیابی کرد .هدما اجتماعی و فرهنگی این مراکز ،دغدغت منان را بت
هوبی بازتاب میدهد .این راهبرد ،در بین سـایر راهبردهای مراکز شـیعتشـناسی ،از مزیت
نسبی برهوردار است و توانستت در سطح بین الملل بازتاب هوبی از نمام اعتقادی شیعیان و
مبانی انقالب اسالمی را منعکس کند.

تحلیل راهبردهای سازمانها و مراکز شیعهشناسی جمهوری اسالمی ایران 89

پیشنهادات پژوهش

 .2پیشــنهاد می شــود با انجام مطالعت میدانی ،میزان تأثیرگذاری راهبردهای تنقیحی-
ترویجی را در تصویرسازی از نمام اعتقادا شیعی مورد بررسی قرار داد.
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