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�پیشگفتار

انقــاب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــاح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
خرداد1401شمسی
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بسم الله الرحمن الرحیم

ــرای  ــوزه ب ــاس ح ــه اس ــت ک ــن اس ــئله ای ــک مس ی

ــم  ــی گویی ــا م ــت. م ــه اس ــوزه علمی ــت؛ ح ــم اس عل

ــت.  ــده اس ــته ش ــم برداش ــا عل ــه ب ــوزه علمی گام ح

ــت  ــی و هوی ــه حقیق ــی و پای ــت حقیق ــم، باف ــس عل پ

حقیقــی ایــن حــوزه را تشــکیل می دهــد... یعنــی 

حــوزه علم محــور اســت.1 

1  . بیانات در دیدار جمعی از اساتید، فضال و طالب نخبه1389.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

9 نقشه جامع علمی حوزه

مقدمه
علمــای ربانــی میــراث دار انبیــا و اولیــای الهــی بــه شــمار 
هدایــت  ســنگین  رســالت  ایشــان  امتــداد  در  و  می رونــد 
ــد؛ به تبــع  ــر عهــده دارن ــه ســوی قــرب الهــی را ب ــوع بشــر ب ن
ــج  ــم، تروی ــه فه ــط، وظیف ــاد واس ــوان نه ــه به عن ــوزه علمی ح
و پیاده ســازی علــوم و معــارف اســالمی در ابعــاد مختلــف 
فــردی و اجتماعــی را بــه دوش می کشــد. تــالش بــرای تحقــق 
ایــن رســالت در زمــان غیبــت از اهمیــت و حساســیت ویــژه ای 
برخــوردار اســت. در ایــن راســتا نگاهــی مجــدد بــه وظایــف و 
ــت  ــون در نیاب ــالب و روحانی ــی ط ــی و اجتماع ــگاه تاریخ جای
ــد و  ــود و مقاص ــرایط موج ــناخت ش ــت و ش ــرت حج حض
ــه  غایــات مطلــوب و ترســیم نقشــه مســیر پیــش رو ضــروری ب
ــت و  ــالم، امام ــرم اس ــی مک ــه نب ــا ک ــد؛ و از آن ج ــر می رس نظ
هدایــت دینــی و دنیــوی جامعــه بــه ســوی تقــرب الهــی را بــر 
عهــده داشــته اند علمــای دینــی نیــز بــه  عنــوان امنــاء الرســل 
ــی و  ــت دین ــی و هدای ــت بخش ــدات الزم جه ــت تمهی الزم اس
ــروی را  ــوی و اخ ــه دنی ــات طیب ــوی حی ــه س ــه ب ــوی جامع دنی

ــازند. ــم س فراه
در ایــن مســیر شــناخت شــرایط امــروز جهــان کــه به نوعــی 
ــر  ــرون اخی ــی ق ــی ط ــدن غرب ــیطره تم ــر از س ــدت متأث به ش
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اســت بــرای شناســایی مســیر صحیــح امــری ضــروری اســت. 
تمــدن غــرب و مــدرن، محــور اساســی توســعه نگــرش مــادی و 
فرهنــگ، ســاختار و ابزارهــای متناســب آن در جهــان قلمــداد 
می شــود کــه اقتضائــات فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و 
اقتصــادی خــاص خــود را دارد و در طــی چنــد قــرن اخیــر بــا 
ابــزار فنــاوری و هنــر روزبــه روز بــر ســیطره خــود در همــه ابعــاد 
افــزوده اســت و بــا تردیــد در مبانــی دیــن و دیــن داری آن را بــه 
امــری فــردی، ســلیقه ای و نســبی فروکاســته و مانــع محــوری 

در بســط نگــرش دینــی اصیــل بــوده اســت.
ــه  در ایــن میــان امــا انقــالب اســالمی در ســال 13۵۷ و ب
ــده  ــزرگ برآم ــی ب ــد و روحان ــع تقلی ــه، مرج ــر فرزان ــری پی رهب
از حوزه هــای علمیــه بــه پیــروزی رســید و ســیطره تمــدن 
و فرهنــگ غربــی را بــه چالشــی اساســی کشــید. انقــالب 
ــه ســیطره  ــی در زمان ــوان مظهــر افقــی متعال ــه  عن اســالمی ب
تمــدن غــرب، عامــل احیــای دیــن در همــه ابعــاد فــردی 
و اجتماعــی و نقطــه عطفــی بــرای بازگشــت دیــن داری و 
عبودیــت بــه عرصــه اجتماعــی و سیاســی و روزنــه شــکل گیری 

ــد. ــالمی ش ــن اس ــدن نوی تم
پــس از ۴۰ ســال از ایــن رویــش مبــارک ایــن روزهــا شــاهد 
حرکــت هــر چــه ســریع تر تمــدن غــرب بــه ســوی زوال هســتیم 
ــت  ــای عقالنی ــرب در حیطه ه ــدن غ ــی تم ــای اساس چالش ه
ــت  ــبیت گرایی(، معنوی ــکاکیت و نس ــی، ش ــردرگمی معرفت )س
)تنهایــی، بی معنایــی و بی هدفــی حیــات (، عدالــت )فاصلــه 
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روزافــزون ســاختاری فقیــر و غنــی و انحصــار قــدرت سیاســی و 
اقتصادی و سیاســی و رســانه ای در دســت زورمندان( و ســبک 
زندگــی )اضمحــالل خانــواده و طبیعــت( در موطــن خــود 
ــوت  ــه، ق ــت و توج ــن زوال اس ــکار از ای ــانه هایی غیرقابل ان نش
ــر  ــا نمایانگ ــن مقوله ه ــالمی در ای ــرش اس ــای نگ و ظرفیت ه
رســالت ســنگین اسالم شناســان و حوزویــان در ایــن برهــه 
از تاریــخ اســت. وظیفــه حوزه هــا و عالمــان دینــی در ایــن 
مجــال ارائــه نســخه هایی اثباتــی از ورود دیــن و دیــن داری بــه 
عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت، چیــزی 
ــل و  ــورد و تفصی ــد خ ــالمی کلی ــالب اس ــروزی انق ــا پی ــه ب ک
تدقیــق آن از اهــم رســالت های ذاتــی حوزه هــا و عالمــان 
ــه  ــات زمان ــا اقتضائ ــک ب ــق و نزدی ــبتی دقی ــوده و نس ــی ب دین
برقــرار می ســازد، امــری کــه بــه هدایــت الهــی می توانــد 

ــر زوال تمــدن غربــی باشــد.  مهــری ب
لــذا روشــن می شــود کــه فروکاســت نقــش دیــن و حــوزه بــه 
امــور فــردی حاکــی از عــدم شــناخت رســالت حــوزه علمیــه و 
زمانــه و تمــدن غــرب بــوده و الزمــه طــی ایــن طریــق پیچیــده، 
اســتفاده از ظرفیت هــای انقــالب اســالمی در راســتای احیــای 
ظرفیت هــای تــراث و علــوم اســالمی و ایفــای نقــش متناســب 
در تکویــن زنجیــره دســت یابی بــه تمــدن نویــن اســالمی 
)انقــالب، نظــام، دولــت، جامعــه و تمــدن( در مصــاف تمدنــی 
بــا تمــدن غــرب و علــم مــدرن بــه  عنــوان یــک کل منســجم از 
مبانــی تــا محصــوالت هســت. ایــن حرکــت بــه معنــای ســلف 
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و غایــات اســالمی بهــره می بــرد. در ایــن راســتا اخــذ رویکــرد 
ــه منظــور پوشــش  ــه مهــارت آمــوزش ب اجتماعــی و اهتمــام ب
تمامــی کارویژه هــا و همــه ابعــاد رســالت حــوزوی امــری 
ــرو در  ــع پیش ــذ موض ــا اخ ــا ب ــد ت ــت. باش ــر اس اجتناب ناپذی
ــه از  ــتفاده بهین ــی و اس ــوالت تمدن ــد تح ــیر و رون ــناخت س ش
ــع  ــازی به موق ــایی و شکوفاس ــت شناس ــن جه ــای معی رونده
ظرفیت هــای علــوم اســالمی موفــق در  پاســخ گویی فعــال 
بــه مســائل مبتــال بــه نظــام اســالمی و دیگــر جوامــع مســتعد 

باشــیم. 
در ایــن مســیر توجــه متــوازن و هم زمــان بــه هــر ســه بعــد 
ــی در  ــی و عمل ــی، قلب ــوه عقل ــی وج ــان ها یعن ــودی انس وج
ــالم و  ــرم اس ــر مک ــد پیامب ــورد تأکی ــه م ــی ک ــای علم حیطه ه
 ائمــه معصومیــن بــوده و از مبانــی فکــری امــام خمینــی
اســت از ظرفیت هــای نگــرش نــاب اســالمی بــوده تضمینــی 
ــات  ــه حی ــت یابی ب ــت و دس ــد حرک ــیر و مقص ــت مس ــر صح ب

طیبــه خواهــد بــود. 
نقشــه جامــع علمــی حــوزه متکفــل ترســیم چگونگــی 
جهت بخشــی بــه تالش هــای متنــوع و متکثــر در وضعیــت 
موجــود در راســتای فعال ســازی ظرفیت هــای تــراث اســالمی 
ــه نیازهــای جامعــه بشــری در راســتای  و  پاســخ گویی فعــال ب
دســت یابی بــه تمــدن نویــن اســالمی و زمینه ســازی حکومــت 
عــدل مهــدوی اســت، امــری کــه جــز بــه تــالش عمــوم اســاتید 

و طــالب و هدایــت و توفیــق الهــی دســت یافتنــی نیســت. 
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1. مطالعات و پژوهش های پشتیبان 
ــوزه،  ــی ح ــع علم ــه جام ــن نقش ــه و تدوی ــور تهی ــه منظ ب
مطالعــات متنوعــی بــه شــرح ذیــل تعریــف و مــالک عمــل قــرار 

گرفتــه اســت: 
1. ماهیت و چیستی حوزه و رسالت ها و کار ویژه های آن؛ 

2.ماهیت، رسالت و هویت طلبگی؛ 

ــیب های  ــاب آس ــوزوی در ب ــمندان ح ــزرگان و اندیش ــدگاه ب 3. دی

ــد  کی ــا تأ ــه ب ــوزه علمی ــته های ح ــود و بایس ــع موج ــی وض علم

ــر نظــرات امــام و رهبــری و مراجــع؛  ب

کیــد بــر نظــرات امــام و  4. چیســتی و چگونگــی تحــول حــوزه بــا تأ

رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد؛

ــژه  ــون به وی ــه تاکن ــس از ائم ــامی پ ــوم اس ــی عل ــیر مصداق 5. س

نقــاط عطــف و تکامــل مثــل شــیخ مفیــد، شــیخ طوســی، عامه 

حلــی، شــیخ انصــاری، عامــه طباطبایــی و امــام خمینــی؛ 

یط های نگرش اخباری و عقل گرا؛  6. تأثیر متقابل افراط و تفر

7. چیستی نگرش تمدنی و ضرورت آن در دوران معاصر؛ 

یخــی انقــاب اســامی و ظرفیت هــای آن در رابطــه  8. جایــگاه تار

بــا فعال ســازی و ارتقــای حــوزه و علــوم حــوزوی؛ 

9. ماهیــت علــم دینــی و علــوم انســانی و ضــرورت تحــول در آن و 

ارتبــاط آن بــا رســالت حــوزه علمیــه؛

10. مبانی، ارزش ها، چشم انداز و راهبردهای اسناد باالدستی: 

الف( اسناد باالدستی حوزه به ویژه سند چشم انداز حوزه؛ 
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به ویــژه  علــم  حــوزه  در  کشــور  مرتبــط  و  باالدســتی  اســناد  ب( 

نقشــه جامــع علمــی کشــور، ســند تحــول بنیادیــن، ســند دانشــگاه 

ــانی؛  ــوم انس ــول عل ــند تح ــامی و س اس

ــس  ــش نوی ــژه پپی ــور به وی ــط کش ــتی و مرتب ــناد کان باالدس ج( اس

ســند الگــوی اســامی- ایرانــی پپیشــرفت و بیانیــه گام دوم و ســند 

ــی.  ــی فرهنگ مهندس

مطالعــات  بــر  مبتنــی  آینده نگرانــه  رویکــرد  الزامــات   .11

شــیعی؛ یــخ  تار فلســفه  و  آینده پژوهانــه 

ــخ گویی  ــی در  پاس ــرد انفعال ــتی رویک ــی چیس ــی مبنای 12. بررس

ــتحدثه؛  ــائل مس ــه مس ــه ب ــوزه علمی ح

ــت گذاری  ــال در سیاس ــدگاه فع ــه دی ــت یابی ب ــات دس 13. الزام

ــی؛  ــای تمدن ــا رقب ــاف ب ــوزه در مص ح

14. آســیب های تمــدن غــرب و ره گیــری انعــکاس آن هــا در 

جوامــع اســامی؛ 

15. ظرفیت هــای تــراث اســامی در مواجهــه بــا آســیب های 

ــر:  ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــدن غرب ــوی تم ــه از س انعکاس یافت

الف(معنویت؛ 

ب( عدالت؛ 

ج( عقانیت؛ 

د( سبک زندگی. 

16. وضعیت شناســی حــوزه علمیــه و نقــاط قــوت و ضعــف آن در 

ایفــای نقــش بایســته در قبــال مقتضیــات روز و آینــده؛ 

کیــد بــر جایــگاه راهبــران فکری  17. چگونگــی تحــول اصیــل بــا تأ
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بــه  عنــوان عامــل اصیــل و ســنتی تحــول علــوم و نحــوه اشــراب 

اقتضائــات آن در نقشــه؛ 

ــاج در  ــل احتج ــاری قاب ــتجو از معی ــوم و جس ــدی عل 18. طبقه بن

تبییــن جایــگاه علــوم حــوزوی در نســبت بــا یکدیگــر و بــا واقــع 

بــا اتــکا بــه روایــات نبــی مکــرم اســام و ائمــه و مبانــی 

و مصرحــات امــام خمینــی و اشــراب آن در نقشــه؛ 

ــوان  ــه  عن ــات ب ــرآن و روای ــه ق ــی ب یت بخش ــی محور 19. چگونگ

ــامی؛ ــت اس ــی و تربی ــراث علم ــور ت مح

یزی درسی و شبکه سازی پژوهشی؛  20. بایسته های برنامه ر

ــس  ی ــل تدر ــیاق اصی ــبک و س ــن از س ــیب های فاصله گرفت 21. آس

یــس حــوزوی و تشــبه بــه نظام هــای دانشــی رقیــب؛  و تدر

22. مؤلفه های تربیتی عوامل انسانی تراز نقشه جامع؛ 

23. مقاصــد عالیــه امــام و رهبــری در ارتبــاط بــا تعامــل و وحــدت 

ــد: ــه مانن ــازی آن در نقش ــی و پیاده س ــی و بین الملل داخل

الف( وحدت حوزه و دانشگاه؛ 

ب( وحدت و تقریب بین مذاهب اسامی؛ 

ج( وحــدت و یکپارچگــی امــت اســام بلکــه همــه مســتضعفین 

زیاده خواهــان.  و  مســتکبران  مقابــل  در  عالــم 

2. مراحل تدوین نقشه 
وضعیت شناسی 

اجمـااًل می تـوان هـدف از خط مشـی گذاری و برنامه ریـزی 
در بـاب علـوم حـوزوی را چنیـن بیـان نمـود: »تحـول و ارتقای 
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و  متوقـع  کارویژه هـای  برآورده سـاختن  علـوم حـوزوی جهـت 
مطلـوب ایـن علـوم بـرای شـرایط امـروز و آینـده حـوزه، نظام و 

جامعه«. 
ــناخت  ــه ش ــود ب ــدف الزم ب ــن ه ــه ای ــت یابی ب ــرای دس ب
نســبتًا قابــل قبولــی از وضعیــت موجــود و همچنیــن شــناخت 
وضعیــت مطلــوب دســت  یابیــم. در ایــن راســتا ابتــدا بــه 
ــیب ها  ــذا آس ــد، ل ــه ش ــوزه پرداخت ــی ح ــی فعل وضعیت شناس
و نقــاط مثبــت حــوزه کــه در راســتای هــدف پیش گفتــه 
ــوزوی  ــص ح ــل تخص ــیاری از اه ــر بس ــود از نقطه نظ ــر ب مؤث
ــرار گرفــت و تــالش شــد فهرســت طبقه بنــدی  مــورد توجــه ق

ــد.  ــت آی ــه دس ــا ب ــبی از آن ه مناس
بــر  تأکیــد  ســند  ایــن  در  متمایــز  نــکات  از  یکــی 
وضعیت شناســی محتوایــی از طریــق بررســی نقــاط قــوت 
ــن  ــا ای ــت. ب ــوده اس ــی ب ــدن غرب ــیب های تم ــف و آس و ضع

کــه:  اســتدالل 
الــف( در عرصــه رویارویــی تمدنــی الزم اســت ضمــن تمرکز 
محتوایــی روی ایــن محورهــا، بــرای فهــم غــرب و نقایــص آن و 

جایگزینــی نگــرش اســالمی برنامــه داشــت. 
تمـدن غربـی،  از  اسـالمی  تأثـر جوامـع  بـه  توجـه  بـا  ب( 
بسـیاری از آسـیب های موجود در جامعه ما همان آسـیب های 
تمـدن غربـی اسـت که بـا غلظت هـای متفـاوت در کشـورهای 
مختلـف سـر بـرآورده اسـت و جالـب این کـه تلقـی ناکارآمـدی 
فرهنـگ اسـالمی و دانش های حـوزوی تا حد زیـادی از این که 
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ایـن سـنت نتوانسـته آن آسـیب ها کـه از طریق تمـدن غرب به 
جامعه ما وارد شـده را به طور کامل برطرف سـازد، ناشـی شده 
اسـت. در این راسـتا چهـار مقولـه عدالت، معنویـت، عقالنیت 
و سـبک زندگـی به عنوان آسـیب های جـدی، محتوایـی تمدن 
غربـی در دوره کنونـی کـه جامعـه مـا هـم به شـدت متأثـر از آن 

اسـت شناسـایی شد.1

بعضی از منابع وضعیت شناسی 

بـرای وضعیت شناسـی از منابـع متعـددی بهـره برده شـده 
اسـت، بعضـی از مهم تریـن منابـع به شـرح ذیل اسـت: 

رهبـری،  و  امـام  منظـر  از  حـوزه  وضعیت شناسـی  الـف( 
بـزرگان حـوزه و مدیـران حـوزه )کتـب و پژوهش های: »منشـور 
»حـوزه  رهبـری«،  نـگاه  در  روحانیـت  و  »حـوزه  روحانیـت«، 
علمیه چیسـتی، گذشـته، حـال، آینده«، »تحول حـوزه علمیه 
در  احصاشـده  »مسـائل  و  حـال«،  و  گذشـته  در  روحانیـت  و 

قطـب علـوم اسـالمی و انسـانی دفتـر تبلیغـات« و...(؛
ــش  ــوزه، پای ــردی ح ــائل راهب ــای مس ــات احص ب( جلس

حرکــت ۴۰ ســاله حــوزه در گام اول انقــالب اســالمی؛ 
ج( پژوهشی مستقل در راستای مسئله شناسی آینده نگرانه 

حوزه؛ 

ــت  ــا محوری ــالمی ب ــری اس ــه فک ــای منظوم ــد از مزیت ه ــی رس ــر م ــه نظ 1  . ب
نگــرش توحیــدی و والیــی، داشــتن معــارف و آموزه هایــی متقــن و دارای 

حیطه هاســت.  ایــن  در  جذابیــت 
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د( محتــوای تمــدن غربــی و جامعــه مــا بــه  عنــوان جامعــه 
متأثــر از تمــدن غربــی، از خــالل آثــار شــهید مطهــری و رهبــر 

معظــم انقــالب و ســایر تألیفــات موضوعــی. 
نهایتــًا اولویت بنــدی و طبقه بنــدی مســائل و آســیب ها 
ــورت  ــا ص ــن آن ه ــی بی ــی و معلول ــات عّل ــتجو از ارتباط و جس
ــه در  ــد ک ــه ش ــائل تهی ــن مس ــی از ای ــتی نهای ــت و فهرس گرف
ــه  ــه ب ــوزه علمی ــی ح ــوت کنون ــاط ق ــه نق ــه ب ــا توج ــه ب نقش

ــود.  ــم ب ــا خواهی ــرای آن ه ــل ب ــه راه ح ــال ارائ دنب

احصای ارزش های بنیادین سند 

در  کــه  ارزش هایــی  و  بایســته ها  اســتخراج  و  بررســی 
طــول تدویــن ســند بــه  عنــوان مالک هــا و معیارهــای نهایــی، 
سمت وســو و جهــت چشــم انداز، اهــداف و راهبردهــا را تعییــن 
می کنــد و حــاوی مالحظاتــی اســت کــه در طــول مســیر 
ــرای  الزم اســت دائمــًا و در همــه ارکان ســند مدنظــر باشــد. ب
ــق  ــی از طری ــرد تمدن ــا رویک ــا ب ــن ارزش ه ــه ای ــت یابی ب دس
ــام و  ــات ام ــالمی، بیان ــم اس ــر تعالی ــی ب ــا مبتن ــای آن ه احص

ــد.  ــل ش ــالمی عم ــمندان اس ــر اندیش ــری و دیگ رهب

وضعیت مطلوب و چشم انداز 

و  بنیادیـن  ارزش هـای  و  وضعیت شناسـی  بـه  توجـه  بـا 
مطلـوب  وضعیـت  در  حـوزوی  علـوم  نقشـه،  مفهومـی  مـدل 
علومـی تحول یافتـه و ارتقایافته هسـتند که در برآورده سـاختن 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

19 نقشه جامع علمی حوزه

کارویژه هـای متوقـع و مطلـوب حـوزه و روحانیت برای شـرایط 
روز و آینـده حـوزه و نظـام و جامعـه  پاسـخ گو هسـتند، بـرای 
ایفـای ایـن نقـش برجسـته، الزم اسـت ارکان نظـام آموزشـی، 
پژوهشـی، تبلیغـی و تهذیبـی حـوزه؛ یعنـی عوامـل انسـانی، 
محتـوا، سـاختارها و فرهنـگ بهینه  شـده و ارتقا یابنـد. در این 
مسـیر عوامـل تحـول، یعنـی عوامل معرفتـی، روان شـناختی و 
جامعه شـناختی بـه نحـو آگاهانـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و 
مـا را در دسـت یابی بـه علومـی کارآمـد، روزآمـد، اصیـل و نوآور 
یـاری داده اسـت. در عیـن حـال در افق چشـم انداز ایـن علوم 
بـه  عنـوان دانشـی تمدن سـاز در مصـاف بـا علـوم شـکل گرفته 
در تمـدن غربـی تصویـر می شـوند، لـذا به ویـژه در موضوعـات 
محتوایـی عدالـت، معنویـت، عقالنیت و سـبک زندگـی به فهم 
داشـته ها و آسـیب های تمدن غربی دسـت  یافته و با اسـتفاده 
زمینه هـا  ایـن  در  اسـالمی  علـوم  منظومـه  مزیت هـای  از 
نسـخه های کارآمـد ارائـه می کنـد. بـا توجـه بـه مراحـل تمـدن 
اسـالمی1 تأکیـد در ایـن مقطع بر دولت سـازی و جامعه سـازی 

است. 

اهداف و راهبردها و راهکارها 

ــا بررســی ارزش هــای بنیادیــن و چشــم انداز  در گام بعــد ب

1  . در دیــدگاه مــورد نظــر رهبــر انقــالب مراحــل دســت یابی بــه تمــدن اســالمی 
ــالمی ۴-  ــت اس ــالمی 3- دول ــت اس ــالمی 2- حکوم ــالب اس ــامل 1- انق ش

جامعــه اســالمی و ۵- تمــدن اســالمی اســت. 
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بــه نحــو قیاســی و بــا بررســی وضعیت شناســی بــه نحــو 
اســتقرایی، اهدافــی کــه الزم اســت علــم حــوزوی در افــق 
ســند بــه آن دســت یابنــد، اســتخراج شــد. ســپس بــا بررســی 
دقیــق اهــداف و جســتجوی مســتوفی در میــان پیشــنهادها، 
و  راهبردهــا  ایده پــرداز،  حوزویــان  نظریــات  و  ایده هــا 
ــی،  ــم انداز طراح ــق چش ــداف و اف ــه اه ــول ب ــای وص راهکاره
کــه  بــوده  آن  بــر  تــالش  شــد.  طبقه بنــدی  و  جمــع آوری 
راهبردهــا و راهکارهــا ضمــن این کــه ناظــر بــه اولویت هــا 
تدویــن می شــوند، جامعیــت الزم را بــرای پوشــش دادن بــه 
ــای  ــاد و برش ه ــا ابع ــند و ب ــته باش ــوزه داش ــائل ح ــوم مس عم
ــئله  ــع مس ــم جام ــرای فه ــی ب ــدل مفهوم ــه در م ــی ک مختلف
تحــول و ارتقــای حــوزه بــه دســت آمــد تناســب کافــی و وافــی 

ــد.  ــته باش داش

نگاشت نهادی 

اولویت ســنجی،  جهــت  ضــروری  ســاِزکارهای  نهایتــًا 
ــا در  ــا و راه کاره ــدن راهبرده ــا و عملیاتی ش ــیم فعالیت ه تقس
ــع  ــه جام ــم انداز نقش ــق چش ــداف و اف ــه اه ــول ب ــت وص جه
ــه  علمــی حــوزه پیش بینــی و در قســمت نگاشــت نهــادی ارائ

شــد. 

3. ویژگی های نقشه جامع علمی حوزه 
نقشــه  ایــن  ویژگی هــای  از  می تــوان  را  ذیــل  مــوارد 
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بــه حســاب آورد کــه در اســناد دیگــر کمتــر مدنظــر قــرار 
 : نــد گرفته ا

یخی و مبانی حکمی ؛ یه تحول برآمده از سنت تار 1. ابتنا بر نظر

2. ابتنــا بــر طبقه بنــدی علــوم برآمــده از ســنت اســامی و ناظــر بــه 

ــان؛  ــاد تکامل انس ابع

3. اتخاذ رویکرد فعال در مصاف با تمدن غربی؛ 

ــی  ــای محتوای ــنهاد اولویت ه ــایی و پیش ــی و شناس 4. ورود محتوای

ــی؛  ــای درس ــات و آموزش ه در موضوع

5. تــاش بــرای شناســایی رد پــای اولویت هــای محتوایــی در 

موضوعــات و آموزش هــای درســی متعــارف حــوزه؛

6. توجه به مطالعات منسجم آینده نگارانه؛ 

گاهانه به عوامل معرفتی، روان شـناختی و جامعه شـناختی  7. توجه آ

تحول. 

4. ساختار اجمالی مدل مفهومی 
مــدل مفهومــی نقشــه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه 
ــه  عنــوان یکــی از پیوســت های نقشــه و مــالک و معیــار  کــه ب
طراحــی ارائــه شــده اســت. مؤلفه هــا و محورهــای اصلــی 
ــده و  ــع طراحی ش ــگاه جام ــتای ن ــه در راس ــی ک ــدل مفهوم م
حاکــی از اولویت هــای نقشــه اســت بــه شــرح ذیــل می باشــد: 

zzzفرهنگz،ساختارz،محتواz،انسانیzعواملz:ارکان
zzzو zمعرفتــی z،شــناختیzجامعه z:تحــول zعوامــل

z.شــناختیzروان
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zzz،فلســفیz-حکمــیzعلــومz:علــومzبنــدیzطبقه
z.ــی ــیz–zاصول ــی،zفقه ــی،zعرفان اخالق

zzz،معنویــتz،عقالنیــتz:اولویــتzدارایzمحتواهــای
ــی. ــبکzزندگ ــتzوzس عدال

zzzشدنzنوآورانهz،کارآمدسـازیz،روزآمدسـازیz:فرایندها
اصالتzبخشی. zو

zzz،تهذیــبz،پژوهــشz،آمــوزشz:حــوزهzهــایzمأموریت
.zتبلیــغ
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مبانی و 
ارزش های بنیادین

بخش اول:

مبانی و ارزش های بنیادین 

1.نگــرش توحیــدی: حاکمیــت نگــرش توحیــدی مبتنــی بــر اســام 

ــت و  ــم، تربی ــم، تعلی ــف عل ــاد مختل ــطوح و ابع ــاب در س ن

ــغ.  تبلی

2. جامعیــت اســام: التــزام بــه جامعیــت اســام بــه  عنــوان دیــن 

ــه تمامــی نیازهــای مــادی- معنــوی و  ــری و  پاســخ گو ب حداکث

ــرا.  ــرا و فردگ ــگاه تقلیل گ ــل ن ــی در مقاب ــردی- اجتماع ف

3.عدالت محــوری: حاکمیــت رویکــرد عدالــت محــور و اشــراب 

کیــد بــر اقامــه عدالــت در  آن در ســطوح مختلــف علمــی ، بــا تأ

ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی جامعــه .

ــیعی و  ــت ش ــرش عقانی ــدن نگ ــر ش ــوری: فراگی 4. عقانیت مح

ــی و  ــی، تربیت ــی، تعلیم ــف معرفت ــای مختل ــط آن در حوزه ه بس

ــد اســتنباط معــارف دینــی. اخاقــی و فراین
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5.تهذیب محــوری: همراهــی و پیونــد درونــی تهذیــب نفــس، 

اخــاق و معنویــت بــا تعلیــم و تربیــت و توجــه بــه بازتــاب آن 

ــان. ــی انس ــردی و اجتماع ــی ف ــه زندگ ــی ب در معنابخش

ــوزوی در  ــته های ح ــول و بایس ــه اص ــزام ب ــوری: الت 6. اصالت مح

اســتنباط معــارف دینــی )دارای حجیــت، منســجم، ســاختارمند 

و کارآمــد( و حفــظ تــراث معرفتــی و میــراث معنــوی آن و 

ــی.  ــات دین ــت از محکم صیان

ــور  ــه منظ ــی ب ــژه آزاداندیش ــگاه وی ــه جای ــه ب ــی: توج 7. آزاداندیش

یــه هــا، روش هــا و مکاتــب و تکثیر  گشــایش افــق هــا، بســط نظر

موضوعــات و مســائل و ارائــه راه حــل هــا بــر محــور عقانیــت 

اصیــل دینــی.

ــت  ــم، حقیق ــم و متعل ــت عال ــم و کرام ــی عل ــمندی ذات 8. ارزش

نورانــی و فــی نفســه علــم نافــع و ارزشــمندی جایــگاه عالــم و 

ــه.  ــان و جامع ــی انس ــد و تعال ــش آن در رش ــذب و نق ــم مه متعل

ــام  ــای اس ــوی ظرفیت ه ــایی نوبه ن ــدی، شناس ــی و روزآم 9. پویای

ــه  ــاندن آن و ب ــه فعلیت رس ــف و ب ــای مختل ــاب در موقعیت ه ن

ــب  ــال و متناس ــخ گویی فع ــب و  پاس ــدن رقی ــیدن تم چالش کش

بــا نیازهــای فــردی و اجتماعــی در مصــاف تمدنــی. 

ــی،  ــای آموزش ــودن فعالیت ه ــه بــه کارآمدب ــدی: توج 10.کارآم

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــای حقیق ــه نیازه ــر ب ــی ناظ ــی و تبلیغ پژوهش

ــامی.  ــن اس ــدن نوی ــد تم ــات تمهی اقتضائ

کیــد  11.نــوآوری و ابتــکار: توجــه ویــژه بــه نــوآوری و ابتــکار بــا تأ

ــیدن  ــت امتداد بخش ــوزوی جه ــوم ح ــردازی در عل یه پ ــر نظر ب
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بــه علــوم و اندیشــه اســامی در نظامــات فــردی و اجتماعــی از 

یــق اجتهــاد و عقــل ورزی. طر

12. نگــرش تمدنــی: نگــرش بــه علــم بــه  عنــوان یــک کل منســجم 

از مبانــی تــا محصــوالت و توجــه بــه مصــاف بــا تمــدن رقیــب 

ــخ گویی  ــتای  پاس ــی در راس ــت علم ــه حرک ــی ب و جهت بخش

ــامی:  ــن اس ــدن نوی ــن تم ــل تکوی ــی مراح ــای علم ــه نیازه ب

ــدن.  ــه و تم ــت، جامع ــام، دول ــاب، نظ انق

13. آینده نگــری: شــناخت ســیر و رونــد تحــوالت تمدنــی و 

اســتفاده بهینــه از روندهــای معیــن، جهــت شکوفاســازی علــوم 

ــامی.  ــاب اس ــای انق ــا ظرفیت ه ــب ب ــوزوی متناس ح

منظــور  بــه  مهارت آمــوزی  ارزشــمندی  مهارت محــوری:   .14

پوشــش تمامــی رســالت های حــوزوی. 

یبــی در  15. احیــای امــت واحــده اســامی، التــزام بــه نگــرش تقر

ــور  ــر مح ــب ب ــی بین المذاه ــات علم ــوزوی و تعام ــوم ح عل

ــی  ــت نب ــژه والی ــامی به وی ــی اس ــداف متعال ــترکات و اه مش

.ــت ــل بی ــرم و اه اک

16. درون زایـی و برون گرایـی: تـاش در ارائـه نظـام علمـی بدیل در 

مقیـاس جهانی در سـطوح مبانـی، مکاتب، روش هـا و کاربردها 

از  برگرفتـه  اندیشـه ها و ارزش هـای اسـامی  بـر بسـتر مبانـی و 

تـراث و منابـع اصیـل اسـامی و بازخوانـی عمیق علـوم مدرن و 

بهره گیـری از یافته هـای قابـل هضـم در نظـام علمـی مطلـوب. 

ــد  ــی در فراین یج ــت تدر ــزوم حرک ــه ل ــه ب ــودن: توج یجی ب 17. تدر

ــوم.  ــه عل ــت یابی ب دس
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18. روحیــه جهــادی: توجــه بــه نقش انگیــزه مبــارزه و روحیــه جد، 

ــب  ــدن رقی ــع و تم ــا موان ــاف ب ــرک در مص ــاش و تح ــد، ت جه

ــای  ــب افتادگی ه ــران عق ــی و جب ــکاف علم ــردن ش ــرای پرک ب

مزمــن.

19. جامعیــت علــوم حــوزوی: لــزوم توجــه فراگیــر و متــوازن علوم 

حــوزوی بــه هــر ســه بعــد وجــودی عقلــی، قلبــی و عملــی در 

هدایت گــری انســان ها. 

20. اســتقال حــوزه علمیــه: در عیــن تعامــل و حمایــت همدالنــه 

و دوســویه بــا نظــام اســامی. 
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چشم انداز 

بخش دوم

چشم انداز

علــوم حــوزوی بــا اتــکا بــه قــدرت الیــزال الهــی و توجهــات 
حضــرت ولی عصــر در افــق 1۴2۰ ش؛ »مجموعــه علومی 
اســت تمدن ســاز بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای انقــالب اســالمی، 
ــه  عنــوان راهبــران جامعــه  تمهیدگــر تربیــت عالمــان دینــی ب
بــه ســوی تقریــب الهــی، متناســب بــا مراحــل تکویــن تمــدن 
نویــن اســالمی و زمینه ســاز جامعــه جهانــی عــدل مهــدوی« 

که دارای ویژگی های ذیل است: 
zzzکارآمد؛zوzنوآورانهz،روزآمدz،اصیل
zzz،شــیعی zعقالنیــت zو zحکمــت zبــر zمبتنــی

zو zعبودیــت zبســط zراســتای zدر z،محــورzعدالت
zوzاجتماعــیzوzفــردیzابعــادzهمــهzدرzمعنویــت

zطیبــه؛ zحیــات zســازzزمینه
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zzz،اصیــلzســاِزکارهایzوzنهادهــاz،مکاتــبzازzبرخــوردار
z،پژوهشــیz،آموزشــیzکارآمــدzوzگــراzتعاملz،مســتقل
zســازیzپیادهzوzانتقالz،دریافــتzدرzتبلیغــیzوzتربیتــی
zــودی ــادzوج ــهzابع ــومzاســالمیzدرzهم ــارفzوzعل مع
ــیzوzتاریخــی؛ ــردی،zاجتماع ــاحاتzف انســانzهاzدرzس

zzzمرجــعz،عالــمzمهــذب؛zانســانیzعوامــلzازzمنــدzبهره
zوzــوآور ــرداز،zن ــه،zنظریهzپ ــاریzجامع ــریzوzرفت فک
zــر ــهzجهــادzعلمــیzوzهدایتzگ ــد،zدارایzروحی توانمن

zطیبــه؛zحیــاتzســویzبــهzجامعــهzوzفــرد
zzzــت ــایzموقعی ــوریzدرzاحی ــشzمح ــوردارzازzنق برخ

zــت ــطحzام ــوzدرzس ــالمی،zالگ ــرانzاس ــیzای تمدن
zدرzبخــشzالهامzوzعالــمzمســتضعفینzوzاســالمی

ــی. ــانzتمدن ــطحzمی س



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

29 نقشه جامع علمی حوزه

اهداف 

بخش سوم

 اهداف 

ــوزوی در  ــل ح ــردازان اصی یه پ ــری و نظر ــران فک ــت راهب ی 1.محور

نظــام تهذیبــی، آموزشــی، پژوهشــی و تبلیغــی؛

2.دسـتیابی بـه مجموعـه ای جامـع و متـوازن از علمـا، فقیهـان و 

عوامـل انسـانی مهـذب، بصیـر و انقابـی تربیت یافتـه مبتنـی بر 

نگـرش توحیـدی و توانمنـد در تحقـق تمـدن نویـن اسـامی؛ 

3.اســتقرار نظــام یکپارچــه مفاهیــم و چارچــوب فکــری توحیــدی 

ــوم  ــی، عل ــی- کام ــوم حکم ــامی »عل ــوم اس ــات عل در امه

اخاقــی- عرفانــی و علــوم فقهــی - اصولــی«1 و تثبیــت امتــداد 

آن هــا ناظــر بــر نظامــات اجتماعــی اســام؛ 

1  . قــال النبــی: إنمــا العلــم ثالثــه: آیــة محکمــة، أو فریضــة عادلــة، أو ســنة 
قائمــة. آیــه محکمــه )حکمــت، کالم و فلســفه(، فریضــه عادلــه )اخــالق، 

ــوق(. ــه و حق ــریعت، فق ــه )ش ــنت قائم ــت( و س ــان و تربی عرف
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4. برخــورداری از چرخه هــای تکمیل یافتــه1 علــوم اســامی و 

کیــد بــر حکمــت و عقانیــت  ــا تأ علــوم انســانی – اجتماعــی ب

ــات  ــی2 و حی ــت اجتماع ــت، عدال ــت و معنوی ــیعی، عبودی ش

طیبــه و ســبک زندگــی ناظــر بــه آن مبتنــی بــر آموزه هــای قــرآن 

ــت؛  ــل بی ــب اه و مکت

یــات انتظام یافتــه مبتنــی بــر رویکــرد  5. برخــوردار از معــارف و نظر

فعــال در مواجهــه مبنایــی، تطبیقــی و انتقــادی بــا تمــدن غــرب و 

ــد؛ عرصه هــای معرفتــی جدی

فعال ســازی  بــر  مبتنــی  آینده محــور  عملکــرد  فراگیــری   .6

ــی  ــوالت تمدن ــتای تح ــامی در راس ــاب اس ــای انق ظرفیت ه

ــتفاده  ــی و اس ــی و تبلیغ ــازی معرفت ــری از شبکه س ــره گی ــا به ب

ــازی؛ ــای مج ــته از فض بایس

ــت«،  ــت و عقانی ــش »حکم ــراب و پای ــوزه در اش ــت ح 7.موفقی

زندگــی  »ســبک  و  »عدالــت«  معنویــت«،  و  »عبودیــت 

اســامی« در الگــوی اســامی- ایرانــی پیشــرفت و تحقــق 

کارویژه هــای حــوزه تــراز تمــدن نویــن اســامی؛

8. دســت یابی و تثبیــت طبقه بنــدی مطلــوب علــوم مبتنــی بــر 

ــی، ارزش هــا، روش هــا  ــه مبان نگــرش اســامی و دســت یابی ب

ــزاری در  ــش نرم اف ــق جنب ــتای تحق ــوب در راس ــب مطل و مکات

ــگاه؛  ــوزه و دانش ــدت ح ــتای وح راس

9. اصــاح و ســامان دهــی و ارتقــای علــوم اســامی در دانشــگاه ها 

بازخوردگیــری،  کاربســت،  نظریه پــردازی،  مسئله شناســی،  شــامل:    1
 . ی ز بهینه ســا

2  . در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.
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بــا مرجعیــت حــوزه علمیــه و دســت یابی بــه دانشــگاه اســامی 

بــا تعامــل نظــام آمــوزش عالی کشــور؛ 

10. حفــظ و صیانــت از اســتقال و اصالــت حــوزه در عیــن 

در  اســامی  نظــام  بــا  عملــی  و  علمــی  مؤثــر  مشــارکت 

فرهنگــی؛  و  اقتصــادی  سیاســی،  عرصه هــای 

ــه نظــام آموزشــی، پژوهشــی، تهذیبــی و تبلیغــی  11. دســت یابی ب

ــای  ــه کار ویژه ه ــد در عرص ــد و کارآم ــک، روزآم ــل، چاب اصی

حــوزه 

12. تثبیــت، ترویــج و نهادینــه ســازی جایــگاه، ارزشــمندی و 

کارآمــدی حــوزه در بــاور نخبــگان، متشــرعین و عمــوم مــردم در 

ــی  ــی و بین الملل ــطح مل س

ــام  ــا نظ ــه ب ــه در مواجه ــوزه علمی ــی ح ــدار علم ــت اقت 13. تثبی

علمــی مــدرن و گفتمــان ســازی در عرصــه ملــی، امــت اســامی 

ــا دیگــر نهادهــای علمــی  ــق تعامــل ب ی ــی از طر و جهان

ــا مراکــز علمــی و اندیشــمندان  14. تعامــل و گفتگــوی ســازنده ب

ســایر مذاهــب اســامی و دســت یابی بــه علــوم حــوزوی 

ــارن؛ ــی و مق یب تقر

15. نهادینه ســازی فرهنــگ و گفتمــان اســام نــاب در بســتر 

ــه  ــت ب ــت حرک ینی جه ــوق آفر ــامی و ش ــت اس ــدت ام وح

ــاز  ــد زمینه س ــای کارآم ــوب و الگوه ــی مطل ــام علم ــمت نظ س

ــامی؛ ــن اس ــدن نوی تم
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راهبردها و راهکارها 

بخش چهارم

راهبردها و راهکارها 

عنــوان  بــه   فکــری  راهبــران  حمایــت  و  1.شناســایی 
پیشــران تحــول و ارتقــای علــوم حــوزوی در تکمیــل چرخــه 

ــم  ــد عل تولی
1. شناســایی مشــارب حــوزوی اصیــل و حائــز رویکــرد اجتماعــی 

ــی  ــات محتوای ــتخراج الزام ــت اس ــازی جه ــی و زمینه س و تمدن

ــورد  ــانی م ــروی انس ــت نی ــازی و تربی ــازی و جامعه س دولت س

نیــاز؛ 

و  یه پــردازان  نظر فکــری،  راهبــران  هدایــت  و  حمایــت   .2

ــل  ــدی و ح ــوی کارآم ــه س ــی ب ــی- پژوهش ــای علم فعالیت ه

مشــکات عینــی و کاربــردی در عیــن احتــراز از تضعیــف 

مطالعــات بنیــادی و مبنایــی؛

ــری  ــران فک ــی از راهب ــارکتی و قانون ــی، مش ــتیبانی محتوای 3. پش
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ــوم  ــای عل ــول و ارتق ــوزوی و تح ــوم ح ــط عل ــتای بس در راس

ــانی؛  انس

4. ســاماندهی و تســهیل مشــارکت راهبــران فکــری و علمــان 

یه پــرداز و مهــذب در ارتقــای نظــام علــوم حــوزوی و  نظر

تحــول علــوم انســانی کشــور در ســطوح سیاســت گذاری و 

کان؛ یــزی  برنامه ر

برنامه هــای  و  علمــی  هســته های  از  پشــتیبانی  و  حمایــت   .5

ــده  ــل ای ــات و تبدی ــط ادبی ــد و بس ــتای تولی ــی در راس پژوهش

ــه؛  ی ــه نظر ــری ب ــران فک راهب

یــزی و طراحــی تحقیقــات و پژوهش هــای حــوزوی  6. برنامه ر

در جهــت اشــراف فضــای حــوزه بــر علــوم مختلــف غربــی و 

یــخ  مســائل علــوم انســانی در ســطوح مختلــف مبنــا، روش، تار

ــا؛  ــه آن ه ــر ب ــای متناظ و مهارت ه

ــری  ــران فک ــت راهب ــم و بزرگ داش ی ــای تکر ــازی فض 7. نهادینه س

و تثبیــت و ارتقــای جایــگاه معنــوی و فکــری آن هــا در هدایــت 

فکــری حــوزه در ســطوح عمومــی و تخصصــی. 

2. احیــای ســاختار اســتاد- شــاگرد محــور در راســتای 
تقویــت تعلیــم و تربیــت اصیــل حــوزوی 

ــاختار  ــور س ــر مح ــی ب ــی و پژوهش ــام آموزش ــف نظ ی ــاز تعر 1. ب

ــر نظــام ســطح بنــدی و ارزشــیابی؛  کیــد ب ــا تأ اســتاد- شــاگردی ب

در  شــاگرد  اســتاد-  ســاختار  نقــش  ترویــج  و  تبییــن   .2

به هم پیوســتگی تهذیــب نفــس و اخــاق بــا علــم نافــع و 

توحیــدی؛  علمــی  یه پــردازی  نظر
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در  انگیــزه  بــا  و  مســتعد  به کارگیــری طــاب  و  شناســایی   .3

یــت  حوزه هــای مختلــف اســامی و انســانی بــا تکیــه بــر محور

ــاتید؛  اس

یــف مربــی مســتمر در دوره هــای ســه ســاله ســطح یــک در  4. تعر

زمینــه تهذیــب، تربیــت، آمــوزش و پژوهــش بــرای آماده ســازی 

طــاب بــرای ورود بــه نظــام مطلــوب اســتاد- شــاگرد.

ــاِزکار  ــای س ــاتید و احی ــدی اس ــام رتبه بن ــاماندهی نظ 3.س
ــهادات  ــازات و استش اج

بــر  استشــهادات  و  اجــازات  نظــام  بازطراحــی  و  یــف  تعر  .1

ــوزه  ــرت ح ــط مدی ــاتید، توس ــری و اس ــران فک ــت راهب ی محور

ــل  ــوع قاب ــرای رج ــوزه ب ــای ح ــا کارویژه ه ــب ب ــه، متناس علمی

اتــکای مخاطبــان؛ 

ــازات  ــرش اج ــا در پذی ــررات و آیین نامه ه ــن، مق ــهیل قوانی 2. تس

ــی؛  ــراض از مدرک گرای ــن اع ــاتید در عی اس

3. بازخوانــی و بازســازی ســنت اصیــل حــوزوی در منزلت بخشــی 

ــف  ــطوح مختل ــا در س ــاتید و فض ــه اس ــدی ب ــام رتبه بن و نظ

یــه پــردازی  علمــی )نظــام علم ســنجی( مبتنــی بــر اولویــت نظر

یــان ســازی علمــی و تحقق بخشــی در عرصــه  اصیــل، جر

ــامی؛  ــه اس ــای جامع ــع نیازه ــوزوی و رف ــوم ح عل

4. بازطراحــی نظــام رتبه بنــدی مراکــز علمــی و نهادهــا و مؤسســات 

ــه  ــش دادن ب ــارکت در پوش ــزان مش ــر می ــد ب کی ــا تأ ــوزوی ب ح

ــوزه.  ــالت های ح رس

ــه و  ــوزه علمی ــه ح ــتعد ب ــراد مس ــذب اف ــایی و ج 4. شناس
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ــتای  ــتی در راس ــی و معیش ــی، پژوهش ــزی آموزش برنامه ری
ــا رســالت حــوزه علمیــه  حفــظ و هدایــت طــاب، متناســب ب
1. راه انــدازی ســامانه شناســایی و هدایــت نوجوانــان و جوانــان بــا 

ــای  ــی و ارتق ــواده، بومی گزین ــم خان ــات تحکی ــت اقتضائ رعای

کمــی و کیفــی حوزه هــای اســتانی بــرادران و خواهــران در 

ــل؛  ــه تحصی ــال های اولی س

ــرای  ــی و اج ــت بازطراح ــرورش جه ــوزش و پ ــا آم ــکاری ب 2. هم

ســامانه اســتعدادیابی و هدایــت تحصیلــی و ارائــه مشــاوره برای 

هدایــت دانش آمــوزان مســتعد بــه تحصیــل در حوزه هــای 

ــر ســنین نوجوانــی؛  کیــد ب ــا تأ ــه ب علمی

3. مشـارکت بـا وزارت آمـوزش و پـرورش برای معرفی حـوزه علمیه 

و رسـالت و ضـرورت آن در کتاب هـای درسـی بـه دانش آمـوزان 

کید بـر معرفـی راهبران فکـری و معنـوی حوزه هـای علمیه؛  بـا تأ

ــی در  ــمی عموم ــای رس ــدارس دوره ه ــیس م ــت از تأس 4. حمای

ــران  ــراف راهب ــت اش ــامی تح ــارف اس ــی مع ــه تخصص حیط

یه پــردازان علــوم حــوزوی؛ فکــری و نظر

ــق  ــوش مناط ــتعد و تیزه ــزه، مس ــوزان باانگی ــذب دانش آم 5. ج

و  شــرایط  تســهیل  یــق  طر از  علمیــه  حــوزه  بــه  محــروم 

ــا  ــژه ب ــی به وی ــی و تربیت ــض آموزش ــع تبعی ــرای رف ــزی ب ی برنامه ر

ــه؛  ــوزه علمی ــر ح ــت نظ ــدارس تح ــدازی م ــر راه ان ــد ب کی تأ

6. الگوســازی های متنــوع در همــه ســطوح، مبتنــی بــر اســتعدادها 

ــوب  ــی مطل ــه معرفت ــا هندس ــب ب ــاب، متناس ــای ط و انگیزه ه

نظــام موضوعــات مــورد نیــاز جامعــه؛ 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نقشه جامع علمی حوزه36

7. فرهنگ ســازی ترویــج و تثبیــت هویــت و زی طلبگــی در تحقــق 

تمــدن نویــن اســامی بــا توجــه بــه ســطوح مختلــف علمــی و 

کارآمــدی طــاب؛

8. حفــظ، انگیزه بخشــی و تثبیــت هویــت اجتماعــی طــاب 

یــق نظــام جامــع توانمندســازی و به کارگیــری طــاب  از طر

ــه ســطوح و پایه هــای  ــی ناظــر ب ــا بایســته های مهارت متناســب ب

ــی.  ــف درس مختل

ایفــای  جهــت  روحانیــون  و  طــاب  توانمند ســازی   .5
ــا  ــی ب ــی مهارت ــه گواه ــد و ارائ ــی کارآم ــای اجتماع نقش ه

توانمندی هــا  بــه  توجــه 
1. تبییــن و ترویــج رســالت های اســام و حوزه هــای علمیــه و 

ــی  ــت دین ــت و هدای ــی در امام ــت طلبگ ــت و هوی ــج منزل تروی

ــی؛  ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــی، آموزش یت ــای مدیر ــه در الیه ه جامع

ــایی و  ــازی و شناس ــع توانمندس ــام جام ــرای نظ ــی و اج 2. طراح

معرفــی طــاب متخصــص ناظــر بــه کثــرت وظایــف و رســالت 

ــر:  کیــد ب ــا تأ حــوزه و تنــوع انگیــزه و اســتعداد طــاب ب

الف( دانشجو طلبه ها و فارغ التحصیان؛ 

ب( شیوه ها و ابزارهای نوین در آموزش، پژوهش و تبلیغ؛ 

ج( استفاده بهینه از تعطیات حوزوی. 

3. شناســایی و معرفــی الگوهــای موفــق حــوزوی در تحقــق 

یــت، اقتصــاد، تعلیــم  رســالت اســام نــاب در عرصه هــای مدیر

ــت؛  و تربی

4. ایجــاد و حمایــت از طرح هــای پژوهشــی در راســتای بازســازی 
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الگوهــای مهارت محــور در فرهنــگ اســامی و شــناخت عمیــق 

ــرای  یــن ب و تحلیــل نظام هــای آموزشــی مهارت محــور و کارآفر

و  دانــش  کاالیی کــردن  آمــوزش،  تجاری ســازی  از  احتــراز 

ــی؛  ــکام غرب ــات ح ــته از ادبی ــور برخاس ــای مهارت مح طرح ه

ــق  ــات موف ــز و مؤسس ــت از مراک ــی و حمای یاب ــایی، ارز 5. شناس

ــا تحقــق علــوم اســامی در حیطه هــای مختلــف در  ــد ت در تولی

قالــب ســامانه متمرکــز؛ 

6. توانمندســازی فضــای حــوزوی و حمایــت از تأســیس و 

ــق  ــه تحق ــر ب ــوزوی ناظ ــان ح ــد و دانش بنی ــز رش ــعه مراک توس

ــارکت  ــراف و مش ــا اش ــوزوی ب ــامی و ح ــوم اس ــا در عل ایده ه

ــی؛  ــته های علم ــوزوی و هس ــات ح ــری، مؤسس ــران فک راهب

7. تأســیس ســتاد علــوم اســامی و حــوزوی در معاونــت علمــی 

به رسمیت شناســی  جهــت  جمهــوری  یاســت  ر فنــاوری  و 

اقتضائــات خــاص ایــن علــوم در تأســیس مراکــز رشــد و مراکــز 

ــکاری.  ــهیل هم ــوزوی و تس ــان ح دانش بنی

علــوم  طبقه بنــدی  و  جایــگاه  تثبیــت  و  شناســایی   .6
متناســب بــا نقــش و تأثیــر آن هــا در اهــداف و کارویژه هــای 

حــوزه علمیــه در راســتای تمدن ســازی اســامی 
ــج  ــن و تروی ــف، تبیی ــت کش 1. طراحــی برنامه هــای پژوهشــی جه

و  اولویت ســنجی  طبقه بنــدی،  در  احتجــاج  قابــل  رویکــرد 

ــه؛  ــوزه علمی ــالت های ح ــا رس ــب ب ــوم متناس ــی عل پایاب

رشــته های  مصــوب  ســرفصل های  بازطراحــی  و  بازخوانــی   .2

ــظ  ــر حف ــد ب کی ــا تأ ــوزه ب ــار ح ــه و چه ــطح س ــی س تخصص
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ــف  ــاد مختل ــمول ابع ــوم و ش ــاط عل ــب و ارتب ــت، تناس جامعی

ــی( در  ــی- اصول ــی و فقه ــی- عرفان ــی، اخاق ــی- کام )حکم

ســرفصل های برنامــه درســی؛ 

ــتنباط و  ــت اس ــی جه ــای پژوهش ــت برنامه ه ــی و هدای 3. طراح

ــا،  ــی، ارزش ه ــام مبان ــاج نظ ــل احتج ــط و قاب ــتخراج منضب اس

اهــداف و روش هــای قابــل اتــکای ناظــر بــه رشــته های علمــی 

ــاز نظــام اســامی؛  مــورد نی

یــخ و فلســفه علــوم حــوزوی بــا توجــه  4. تدویــن و بازخوانــی تار

بــه نقــش و جایــگاه عقانیــت، معنویــت و عدالــت بــا اولویــت 

فقــه و اصــول؛

ــر  ــه اندیشــمندان مؤث ــدازی کرســی های تخصصــی ناظــر ب 5. راه ان

یــخ اندیشــه اســامی و پشــتیبانی از احیــا،  و مطــرح در طــول تار

بازخوانــی و بازســازی آثــار؛

6. حمایــت و پشــتیبانی از راه انــدازی قطب هــا و انجمن هــای 

الگــوی  ابعــاد چشــم انداز  بــا  علمــی حــوزوی متناســب 

ــامی  ــاب اس ــه گام دوم انق ــرفت و بیانی ــی پیش ــامی- ایران اس

در راســتای پیش بینــی مســائل و نیازهــا در مســیر دســت یابی بــه 

افــق چشــم انداز. 

ــی  ــطوح عموم ــات در س ــرآن و روای ــت ق ــت مرجعی 7. تثبی
و  قــرآن  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  و  حــوزه  تخصصــی  و 

ــوم  ــای عل ــول و ارتق ــات در تح روای
ــی و  ــطوح عموم ــی در س ــه درس ــازی برنام ــی و بازس 1. بازخوان

کیــد  تخصصــی حــوزه بــا اشــراف معــارف قرآنــی و روایــی بــا تأ



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

39 نقشه جامع علمی حوزه

ــه  ــه تفســیر جامــع قــرآن و تدویــن و ارائ ــر تدویــن و ارائ ــژه ب وی

ــطح؛  ــی در دو س ــع روای ــوعه جام ــک موس ی

یان ســاز تفســیر، فقه القــرآن،  2. پشــتیبانی از ارائــه دروس خــارج جر

شــرح و درایــت روایــات توســط راهبــران فکــری و اســاتید تــراز 

ــی و  ــطح مل ــانه ای در س ــج رس ــغ و تروی ــر تبلی ــد ب کی ــا تأ اول ب

بین المللــی؛

3. طراحــی دوره هــای تربیــت اســاتید و دانش افزایــی مشــتمل 

ــته های  ــک از رش ــر ی ــه ه ــر ب ــی ناظ ــی و روای ــارف قرآن ــر مع ب

تخصصــی؛ 

4. توســعه و تعمیــق مطالعــات ناظــر بــه نقــش قــرآن و روایــات در 

پیدایــش و بالندگــی علــوم به ویــژه علــوم حــوزوی و شناســایی 

و  تحــول  در  روایــی  و  قرآنــی  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و 

ــوم؛  ــای عل ارتق

5. تهیــه و تدویــن موســوعه های قرآنــی و روایــی ناظــر بــه هــر یــک 

از رشــته های علــوم حــوزوی، علــوم انســانی و علــوم پایــه؛ 

روایــی  قرآنــی-  ظرفیت هــای  ترویــج  و  تبییــن  شناســایی،   .6

بــه چالش کشــیدن  نویــن اســامی،  تمــدن  پایه گــذاری  در 

شــبهات؛  بــه  فعــال  پاســخ گویی  و  رقیــب  تمدن هــای 

ــی  ــای تبلیغ ــاِزکارها و محتواه ــه س ــی ب ــاماندهی و غنابخش 7. س

ــرت و  ــرآن و عت ــا ق ــاب ب ــس ط ــاد ان ــت ایج ــی جه و ترویج

ــوش  ــای خودج ــق حلقه ه ی ــات از طر ــات و روای ــتحضار آی اس

ــت.  ــیر و درای ــر و تفس تدب

8. دســت یابی و ارائــه تصویــری جامــع، منســجم و برهانــی 
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ــول  ــامی و تح ــدن اس ــاز تم ــات بسترس ــق و واقعی از حقای
ــا علــوم و تمدن هــای رقیــب  علــوم حــوزوی در مصــاف ب

ــن  ــه تبیی ــر ب ــی ناظ ــای پژوهش ــتیبانی از طرح ه ــت و پش 1. حمای

ــی  ــی – اخاق ــی و عرفان ــی – کام ــتوانه های حکم ــج پش و تروی

ــط؛  ــبهات مرتب ــه ش ــخ گویی ب ــش و پاس ــی و پای ــائل فقه مس

2. پشــتیبانی از تحقیقــات پیرامــون مســائل بنیادیــن فرهنــگ و 

ــت  ــا اولوی ــامی ب ــارف اس ــت و مع ــر حکم ــی ب ــاع مبتن اجتم

ــاط  ماهیــت و غایــت فرهنــگ و جامعــه، امــور اجتماعــی، ارتب

ــگ؛  ــن و فرهن ــه و دی ــن و جامع دی

ــتای  ــی در راس ــردازی و ترویج یه پ ــی های نظر ــت از کرس 3. حمای

یــخ و تصویــر جامعــه مطلــوب شــیعی در  ارائــه فلســفه تار

مســیر تحقــق جامعــه موعــود و شــناخت نیازهــای ناظــر بــه هــر 

ــه؛  مرحل

ــض  ــمندان ممح ــت اندیش ــوزش و تربی ــاِزکارهای آم ــاد س 4. ایج

ــا رویکــرد تطبیقــی و انتقــادی  حــوزوی در فلســفه های مــدرن ب

یــق مطالعــه جمعــی فلســفه های مــدرن بــا حضــور  از طر

ــرز؛  ــاتید مب اس

5. تدویــن، توســعه، تعمیــق و آمــوزش مطالعــات ناظــر بــه 

کیــد  فلســفه های علــوم، مبانــی و ارزش هــای حاکــم بــر آن بــا تأ

ــانی.  ــوم انس ــه و عل ــوم پای ــر عل ــژه ب وی

9. تبییــن و ارائــه نظــام ارزشــی اســام ناظــر بــه حوزه هــای 
رفتــاری مؤثــر در تمــدن نویــن اســامی

1. توســعه و تعمیــق مطالعــات در جهــت تبییــن جایــگاه ارزش هــا 
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و تأثیــر آن بــر شــناخت هســتی و ســبک زندگــی دینــی؛

یــف  تعر و  اکتشــافی  میزگردهــای  و  نشســت ها  برگــزاری   .2

راســتای:  در  پژوهشــی  پروژه هــای 

ســازمان ها،  بــه  ناظــر  اخاقــی  و  ارزشــی  ابعــاد  شــناخت  الــف- 

اســامی؛  جامعــه  و  ســاِزکارها  نهادهــا، 

ب. تبییــن اخــاق حرفــه ای و کاربــردی در راســتای تحقــق نظــام 

صنفــی و شــغلی مطلــوب جامعــه اســامی. 

ــر  ــه تصوی ــات و ارائ ــرآن و روای ــا از ق ــام ارزش ه ــتخراج نظ 3. اس

جامــع، متــوازن و مرتبه منــد در مقایســه بــا نظــام ارزشــی حاکــم 

در ســبک زندگــی غربــی و ارائــه برنامه هــای فرهنگــی و تبلیغــی 

در جهــت تثبیــت آن بــه  عنــوان معیــار رفتــار؛ 

ــتای  ــی در راس ــی و تبلیغ ــی، آموزش ــای پژوهش ــعه برنامه ه 4. توس

ــم  ــی حاک ــای غیب ــی و امداده ــنت های اله ــه س ــاور ب ــای ب احی

ــر زندگــی بشــر و اصــاح نظــام محاســباتی؛  ب

کیــد  5. رشــد و پایــش ادواری ارزش هــا و نگرش هــای جامعــه بــا تأ

بــر پژوهش هــای میدانــی و ارائــه محتــوا و راهــکار بــرای مبلغان، 

ــام  ــه نظ ــت یابی ب ــت دس ــانه ای جه ــی و رس ــتگاه های تبلیغ دس

ارزش هــای مطلــوب. 

ــر  ــژه ب ــه وی ــا توج ــه ب ــول و فق ــت اص ــازی و تقوی 10. بازس
ــاد  ــرد اجته ــظ رویک ــا حف ــر ب ــی و معاص ــای تخصص فقه ه
ــجم و دارای  ــت، منس ــد و دارای حجی ــری )قاعده من جواه

ــت(  مقبولی
1. حمایــت از اســاتید برتــر حــوزه و دارای اشــراف بــه مبانــی اصیــل 
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بــرای ورود بــه گرایش هــای فقــه تخصصــی و معاصــر؛ 

معاصــر  و  فقه هــای تخصصــی  بررســی  گروه هــای  ایجــاد   .2

یابــی متشــکل از اســاتید  و برگــزاری کرســی های نقــد و ارز

متخصــص؛  و  یه پــرداز  نظر

اصیــل  ایده هــای  بســط  از  معرفــی و حمایــت  3. شناســایی، 

یه پــردازان و دروس خــارج اصــول ناظــر بــه الگوهــای  نظر

اســتنباط و اســتنطاق توصیفیــات، ارزش هــا و احــکام ناظــر بــه 

ــه؛  ــام و جامع ــای نظ نیازه

4. بازخوانــی و بازســازی اصیــل و اجتهــادی متــون فقهــی و 

اصولــی بــا هــدف تحــول و ارتقــای متــون، متناســب بــا اهــداف 

و کارویژه هــای نظــام اســامی؛ 

5. هدایــت و حمایــت از رویکردهــای فعــال در عرصــه فقــه 

ــا  ــب ب ــا متناس ــی نیازه ــاد و مهندس ــه ایج ــر ب ــول ناظ و اص

نظام هــای مختلــف فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 

در تقابــل بــا تمدن هــای رقیــب؛ 

کیــد  6. توســعه و تعمیــق مطالعــات در بــاب موضوع شناســی بــا تأ

ــی در  ــاِزکارهای اجتماع ــا، س ــاختارها، نهاده ــناخت س ــر ش ب

ــد؛  دوره جدی

ــری  ــرای راهب ــی ب ــوراهای فقه ــکیل ش ــت تش ــازی جه 7. زمینه س

یعت در نهادهــای کامــی مختلــف  امــور مرتبــط بــا شــر

)سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی( بــه لحــاظ محتــوا 

ــانی؛  ــع انس و مناب

کیــد  یــخ و فلســفۀ علــوم حــوزوی بــا تأ 8. تدویــن و بازخوانــی تار
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بــر فقــه و اصــول از منظــر عقانیــت، معنویــت و عدالــت؛ 

ــه  ــی ب ــوزوی و فقه ــاری ح ــی اقم ــای علم ــکیل انجمن ه 9. تش

وزان کمیســیون های محــوری مجلــس شــورای اســامی و 

ــورد  ــی م ــاوی حکومت ــائل و فت ــی مس ــامی و فقه ــی اس بررس

ــا.  ــا آن ه ــمی ب ــل رس ــیون ها و تعام ــاز کمیس نی

اقامــه  جهــت  تــاش  و  تــراث  احیــای  بازخوانــی،   .11
عدالــت و اخــذ رویکــرد فعــال در مصــاف بــا تمــدن غــرب 
ــدن  ــای تم ــع و عملکرده ــتمر مواض ــن مس ــش و تبیی ــد، پای 1. رص

غــرب و دولتمــردان کشــورهای شــاخص غربــی در مقولــه 

به ویــژه  فرودســت  طبقــات  قبــال  در  اجتماعــی  عدالــت 

عالــم؛ مســتضعف  ملت هــای 

2. طراحــی و توســعه آمــوزش و پژوهــش و فرصت هــای مطالعاتــی 

ــع  ــت و مناف ــا در عدال ــش آن ه ــاختارها و نق ــناخت س ــرای ش ب

ــط و  ــناخت رواب ــی و ش ــف اجتماع ــات مختل ــی و طبق گروه

ــل؛  ــرب و بین المل ــه غ ــکام ناعادالن اح

ــای  ــن ظرفیت ه ــتای تبیی ــات در راس ــق مطالع ــعه و تعمی 3. توس

منابــع و تــراث اســامی و علــوم حــوزوی در موضــوع عدالــت 

ــامی در  ــت اس ــدل در کام و حکم ــگاه ع ــر جای ــد ب کی ــا تأ ب

ــداد آن  ــام و امت ــی اس ــفه اجتماع ــه فلس ــت یابی ب ــتای دس راس

ــوزوی؛  ــوم ح در عل

و  مناظــره  آزاداندیشــی،  کرســی های  برگــزاری  از  حمایــت   .4

یه پــردازی در بــاب نقــش محــوری عدالــت در اســتقرار  نظر

ــامی  ــی اس ــق حکمران ــی و تحق ــای حکومت ــات و نهاده نظام



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نقشه جامع علمی حوزه44

ــی نبــوی، علــوی و  ــگاه آن در ســیره حکمران ــر جای ــد ب کی ــا تأ ب

ــدوی؛  مه

ــته  ــش بایس ــای نق ــت ایف ــزی جه ی ــرایط و برنامه ر ــهیل ش 5. تس

ــق  ــاب در تحق ــه و ط ــوزه علمی ــط ح ــی توس ــی و عمل علم

ــرورش؛  ــوزش و پ ــا آم ــل ب ــی در تعام ــت آموزش عدال

ــج،  ــن، تروی ــای تبیی ــازی الگوه ــی و پیاده س ــتخراج، طراح 6. اس

تحقــق و اقامــه عدالــت در ابعــاد و ســطوح مختلــف اجتماعــی 

ــل و  ــنت های اصی ــا و س ــج آموزه ه ــا و تروی ــر احی ــد ب کی ــا تأ ب

ــت ورزی و  ــوزوی در عدال ــامی و ح ــاخص اس ــای ش الگوه

ــتیزی.  ــم و فسادس ــتی و ظل یس ساده ز

12. شــناخت دقیــق از نظریــات غربــی در بــاب عقانیــت و 
تبییــن برون رفــت بــر اســاس رویکــرد فعــال اســامی 

ــی  ــای علم ــزاری همایش ه ــی و برگ ــای پژوهش ــی برنامه ه 1. طراح

در راســتای شــناخت بنیادیــن عقانیــت مــدرن و کیفیــت امتــداد 

آن در علــوم مختلــف به ویــژه علــوم انســانی و ســاختارها 

ــی  ــر بازخوان ــد ب کی ــا تأ ــدرن ب ــدن م ــق تم ــش آن در تحق و نق

ــادی؛  ــب انتق مکات

ــژه  ــامی به وی ــع اس ــر جوام ــدرن ب ــت م ــر عقانی ــن تأثی 2. تبیی

ــی،  ــل دین ــت اصی ــت و عقانی ــا حکم ــه ب ــه و مقابل در مواجه

ــی؛ ــه دین ــات طیب ــت و حی ــت، عدال ــت و معنوی عبودی

3. رشــد و پایــش مســتمر آثــار اندیشــمندان دانشــگاهی و حــوزوی 

در راســتای شــناخت رویکــرد کان جامعــه نخبگانــی کشــور در 

ــادی،  ــدرن )خودبنی ــل م ــن عق ــاخص های بنیادی ــا ش ــبت ب نس



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

45 نقشه جامع علمی حوزه

یســم، کثرت گرایــی و نســبیت گرایی( و ترویــج و تثبیــت  سکوالر

گفتمــان عقانیــت اصیــل اســامی؛ 

ــبهات  ــه ش ــه ب ــال و آینده نگران ــخ گویی فع ــرای پاس ــی ب 4. آمادگ

ــه  ــمت منظوم ــه س ــی ب ــی و تخصص ــای عموم ــت فض و هدای

ــتی؛  ــاب هس ــاب در ب ــام ن ــری اس فک

5. بازخوانــی و تبییــن نقــش حکمــت و عقانیــت اصیــل اســامی 

در بســط مکاتــب فلســفی مختلــف، علــوم و ســاختارها و 

ــامی؛  ــع اس ــراث و مناب ــر می ــد ب کی ــا تأ ــه ب ــات طیب ــای حی الگوه

ــات  ــن اقتضائ ــتای تبیی ــی در راس ــای پژوهش ــی برنامه ه 6. طراح

ــا  ــل ب ــوه تعام ــا نح ــه ب ــامی در رابط ــت اس ــای عقانی یه ه نظر

کیــد بــر علــوم  تمــدن مــدرن و علــوم تحقق یافتــه ذیــل آن بــا تأ

ــانی؛  انس

7. حمایــت و پشــتیبانی از نحله هــای مختلــف اصیــل علــم دینــی 

ــامی در  ــت اس ــات عقانی ی ــداد نظر ــط و امت ــر بس ــد ب کی ــا تأ ب

علــوم و روش هــای تحقیــق ناظــر بــه تحقــق و کارآمــدی علــوم. 

13. تبییــن معنویــت اصیــل در تــراث اســامی در پرتــو 
شــناخت بنیادیــن خــأ معنویــت تمــدن غربــی و تأثیــر آن 

ــی  ــردی و اجتماع ــی ف در زندگ
ــام در  ــوی اس ــنت معن ــد س ــل و روزآم ــه اصی ــی و ارائ 1. بازخوان

ــیب های آن؛  ــرب و آس ــدن غ ــت در تم ــا معنوی ــه ب مقایس

یــف و پیاده ســازی الگوهــای کان )سیاســت گذاری،  2. بازتعر

الگوهــای  و  تصمیم ســازی(  و  تصمیم گیــری  یــزی،  برنامه ر

ــه  ــا توج ــادی( ب ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی )سیاس ــرد اجتماع خ
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بــه نقــش محــوری معنویــت، دعــا و توســل در الگوهــای 

محاســباتی و کاربــردی به ویــژه در مصــاف بــا بحران هــای 

ــی؛  ــتی و اجتماع یس ــی، ز طبیع

3. طراحــی برنامه هــای پژوهشــی جهــت شــناخت و تبییــن عمیــق 

ــت  ــل معنوی ــاختارهای بدی ــا و س ــوم، فرهنگ ه ــفه ها، عل فلس

یســم در راســتای  اصیــل و بســترهای عینــی تحقــق سکوالر

ــای  ــدس و ارتق ــم ق ــا عال ــان ب ــاط انس ــای ارتب ــناخت خأله ش

ــه آن؛  ــبت ب ــگان نس ــه و نخب ــوم جامع ــی عم گاه آ

راســتای  در  ترویجــی  و  تبلیغــی  برنامه هــای  طراحــی   .4

گاهی بخشــی نســبت بــه نقــش معنویت هــای ســکوالر در  آ

والیــت  و  اعتقــادی  ارکان  از  تقدس زدایــی  و  یعت زدایی  شــر

الهــی؛  یعی  تشــر

ــتفاده از  ــتای اس ــن در راس ــات بنیادی ــق مطالع ــعه و تعمی 5. توس

ــه در  ــای روز جامع ــع نیازه ــرای رف ــامی ب ــل اس ــت اصی معنوی

ــی  ــت، تنهای ــأل معنوی ــوی )خ ــای معن ــناخت بحران ه ــو ش پرت

و بی معنایــی( و جایــگاه، نقش هــا و کاربردهــای معنویــت 

مــدرن )بهداشــت و ســامت معنــوی و معنابخشــی بــه زندگــی 

و...(؛ 

و  ســازمان ها  نهادهــا،  از  هدفمنــد  حمایــت  و  گســترش   .6

ــه در راســتای ارتقــای  کانون هــای خودجــوش مردمــی و مردم پای

ــل  ــت اصی ــت و معنوی ــق عبودی ــازی و تحق ــی، نهادینه س گاه آ

کیــد بــر  اســامی در بیــن عمــوم جامعــه و نخبــگان بــا تأ

نهادهــای آموزشــی و تربیتــی. 
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14. تبییــن و ترویــج مقولــه ســبک زندگــی اصیــل اســامی 
جهــت اصــاح ســاِزکارهای جامعــه بــا تأکیــد بــر حفــظ 
و تقویــت محوریــت خانــواده در راســتای تحقــق حیــات 

ــه  طیب
1. تبییــن تمایــزات ســبک زندگــی غربــی بــا ســبک زندگــی 

نظام منــد و منســجم برآمــده از نگــرش توحیــدی و تــراث 

اســامی و تأثیــر آن بــر ســاِزکارهای زندگــی فــردی و اجتماعــی 

ــت؛  ــواده و جمعی ــوام خان ــر ق ــد ب کی ــا تأ ب

راســتای  در  تألیفــات  و  منشــورات  از  حمایــت  و  هدایــت   .2

شــناخت علــل و ماهیــت انحرافــات در زندگــی متأهلــی و علــل 

ــی  ــترک انحراف ــای مش ــرادی و زندگی ه ــی انف ــه زندگ ــش ب گرای

ــدرن؛ ــدن م ــگ و تم ــر از فرهن ــع متأث ــی( در جوام )هم باش

کیــد بــر  3. ســاماندهی ســاِزکارهای تربیــت مشــاور در حــوزه بــا تأ

ــی و  ــبک زندگ ــه س ــرب در حیط ــدن غ ــات تم ــناخت اقتضائ ش

ــواده؛  خان

از  پشــتیبانی  جهــت  اجرایــی  و  علمــی  مؤثــر  مشــارکت   .4

یزی هــای کان کشــور در رابطــه  سیاســت گذاری ها و برنامه ر

ــت  ی ــا محور ــرب ب ــل مخ ــع عوام ــاح و رف ــایی، اص ــا شناس ب

تنوع طلبــی،  فردگرایــی،  )ازجملــه  جامعــه  در  خانــواده 

و  اقتصــادی  معضــات  شــغلی،  شــرایط  لذت جویــی، 

ســاختارها(. 

15. بازتولیــد ادبیــات آموزشــی و پژوهشــی در راســتای 
بــر  تأکیــد  بــا  تمدنــی  و  اجتماعــی  رویکــرد  فراگیــری 
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علــوم  مطلــوب  طبقه بنــدی  بــر  منطبــق  اولویت هــای 
اســامی 

1. طراحــی و هدایــت برنامه هــای پژوهشــی و آموزشــی بــرای 

تثبیــت ظرفیت هــای اجتماعــی و تمدنــی تــراث  کشــف و 

اســامی و کیفیــت اشــراب آن در علــوم مختلــف حــوزوی؛ 

2. حمایــت از طرح هــای تبیینــی و ترویجــی ناظــر بــه کشــف 

ــی-  ــوم حکم ــد در عل ــی و نظام من ــرد اجتماع ــات رویک اقتضائ

ــی؛  ــی – اصول ــی و فقه ــی- اخاق ــی، عرفان کام

ــای  ــی، برنامه ه ــز تخصص ــاد مراک ــتیبانی از ایج ــت و پش 3. حمای

ــراث و  ــای ت ــی و احی ــتای بازخوان ــی در راس ــی و آموزش پژوهش

ــای  ــع نیازه ــداف و رف ــق اه ــرای تحق ــی ب ــت عمل ــع حکم مناب

ــامی؛  ــه اس جامع

ــت  ــف جه ــطوح مختل ــی در س ــای دانش افزای ــزاری دوره ه 4. برگ

ــاتید،  ــرای اس ــی ب ــی و تمدن ــرش اجتماع ــات نگ ــن اقتضائ تبیی

فضــا و طــاب در قالــب اردوهــا، کارگاه هــا و نشســت ها )بــا 

کیــد بــر فقــه نظــام، فقــه حکومتــی، بصیــرت انقابــی، علــم  تأ

ــه و...(.  ــی فق ــی و تمدن ــی – سیاس ــرد اجتماع ــی، رویک دین

در  اسـامی  فکـری  منظومـه  بازسـازی  و  بازخوانـی   .16
مواجهـه بـا تمـدن غـرب و علـوم غربـی به ویـژه علـوم انسـانی 
ــای  ــی و ارتق ــتای بازخوان ــی در راس ــای پژوهش ــی برنامه ه 1. طراح

روش هــای بومــی موجــود و کشــف روش هــای جدیــد پژوهــش 

ــامی و  ــی اس ــر مبان ــی ب ــی مبتن ــانی و اجتماع ــائل انس در مس

بررســی حجیــت روش هــای موجــود؛ 
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2. برگــزاری نشســت های نقــد و آزاداندیشــی در بررســی خأل هــای 

کیــد بــر  تمــدن غربــی در ارتبــاط بــا رســالت حــوزه بــا تأ

ــت؛  ــت و عقانی ــی، عدال ــبک زندگ ــت، س معنوی

ــب  ــر مکات ــراف ب ــتای اش ــی در راس ــای پژوهش ــت طرح ه 3. هدای

ــدن  ــف تم ــاط ضع ــی و نق ــانی غرب ــوم انس ــری و عل ــوع فک متن

ــام؛  ــب اس ــا مکت ــب ب ــت متناس ــاط برون رف ــن نق ــرب و تبیی غ

4. تبییــن جامعــه معیــار مبتنــی بــر نگــرش توحیــدی جهــت 

بــه  دســت یابی  و  متناســب  نیازهــای  ترویــج  و  شناســایی 

پاســخ های مطلــوب در مواجهــه فعــال بــا تمــدن مــدرن و تثبیــت 

جامعــه مطلــوب اســامی؛ 

5. ایفـای نقـش مؤثـر در طراحـی، زمینه سـازی و اسـتقرار نظامـات 

و  نظام منـد  عمیـق،  دقیـق،  شـناخت  بـا  اسـام  اجتماعـی 

جامعه سـازی؛  و  دولت سـازی  بـر  کیـد  تأ بـا  نیازهـا  از  سـاختاری 

6. حمایــت و اولویت بخشــی بــه تألیــف کتــاب، پایان نامه هــا 

و طرح هــای پژوهشــی و برگــزاری دوره هــای کوتاه مــدت بــا 

ــل:  ــای ذی ــت محوره اولوی

غربــی  علــوم  و  تمــدن  و خألهــای  اشــکاالت  -تبییــن 
در پاســخ گویی بــه نیازهــای فطــری فــردی و اجتماعــی و 

شناســایی و تبییــن و آمــوزش معــارف بدیــل؛ 
در  اســالمی  فکــری  منظومــه  بازســازی  و  -بازخوانــی 
مواجهــه بــا تمــدن غــرب و علــوم غربــی به ویــژه علــوم انســانی 

ــادی؛ ــی و انتق ــی، تطبیق ــه مبنای ــرد مواجه ــا رویک ب
-ارتقــا و کارآمــدی علــوم اســالمی در پاســخ گویی بــه 
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نیازهــای فــرد، جامعــه و نظــام اســالمی. 
فرهنگــی-  یخــی،  تار بســتر  پیرامــون  مطالعــات  تقویــت   .7

یــه هــا در علــوم  اجتماعــی و سیاســی- اقتصــادی مکاتــب و نظر

ــدرن؛  ــانی م انس

8. تأســیس و گســترش رشــته ها و دروس حــوزوی ناظــر بــه 

مســئله های علــوم انســانی و نیازهــای جامعــه و نظام اســامی از 

ــای  ــای حوزه ه ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین ــایی و اس ــق شناس ی طر

ــوزوی؛  ــوم ح ــه و عل علمی

ــی و بازســازی نهادهــا و ســاِزکارهای بومــی در جامعــه  9. بازخوان

ــا  یزه کــردن، بســط و متناسب ســازی ب اســامی در راســتای تئور

اقتضائــات روز در مقایســه بــا نهادهــا و ســاِزکارهای مــدرن. 

بــه  حــوزه  علمــی  پاســخ گویی  نظــام  ســاماندهی   .17
اجرایــی  و مؤسســات  نهادهــا  به ویــژه  نیازهــای جامعــه 

کشــور 
1. حمایــت از مطالعــات جمعــی متخصصــان علــوم حــوزوی بــا 

رویکــرد بینــا رشــته ای بــرای رفــع نیازهــای جامعــه اســامی بــا 

کیــد بــر معنویــت، عقانیــت، عدالــت و ســبک زندگــی؛  تأ

ــد  ــارکت هدفمن ــتمر و مش ــات مس ــت ارتباط ــازی جه 2. زمینه س

یجــی  تدر به کارگیــری  جهــت  کشــور  اجرایــی  مراکــز  بــا 

ــی؛  ــرایط عین ــا ش ــب ب ــوزه متناس ــی ح ــتاوردهای علم دس

3. هدایــت مطالعــات و پژوهش هــای حــوزوی و مشــارکت فعــال 

ــت و  ــت، عدال ــر معنوی ــی ب ــه مبتن ــت جامع ی ــق مدیر در تحق

ــای  ــامی در نهاده ــی – اس ــای ایران ــاس الگوه ــت براس عقانی
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ــی؛  ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــادی، سیاس ــی، اقتص علم

ــت نگاری  ــت گذاری و پیوس ــارکت در سیاس ــتر مش ــاد بس 4. ایج

ــنجی،  ــل نیازس ــور )در مراح ــای کان کش ــی در طرح ه فرهنگ

ــبک  ــات س ــن اقتضائ ــا درنظرگرفت ــرا( ب ــوه اج ــی و نح طراح

کیــد بــر عقانیــت، معنویــت و عدالــت  زندگــی اســامی بــا تأ

ــامی؛  اس

5. راه انــدازی نهادهــای واســط جهــت پایــش مســتمر و شناســایی 

نیازهــای نهادهــای علمــی، فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی، 

اجتماعــی و تســهیل فراینــد ارجــاع مســائل، پاســخ گویی و 

ــوزوی؛  ــتاوردهای ح ــه دس ــی و عرض معرف

6. بازطراحــی نظــام بودجه بنــدی تحقیقــات و پژوهــش مؤسســات 

یت هــای  ــزان اثربخشــی رســالت و مأمور حــوزوی براســاس می

حــوزه و رفــع نیازهــای جامعــه اســامی؛ 

ــط  ــب مرتب ــاالت و کت ــاله ها، مق ــا، رس ــان نامه ه ــت از پای 7. حمای

ــی و  ــی، فرهنگ ــای علم ــات و نهاده ــای مؤسس ــع نیازه ــا رف ب

ــور.  ــی کش اجرای

18. ایجــاد بســتر مناســب بــرای آزاداندیشــی، ابتــکار، 
ــول و  ــوب اص ــردازی در چارچ ــوآوری و نظریه پ ــت، ن خاقی

ــوزوی  ــامی و ح ــن اس موازی
ترویجــی  کرســی های  آزاداندیشــی،  نشســت های  برگــزاری   .1

یه پــردازی در حضــور متخصصــان بــا تمهیــد شــرایط  و نظر

و  دیدگاه هــا  محترمانــه  و  آزادانــه  طــرح  جهــت  عالمانــه 

یــات ابتــکاری؛  نظر
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2. پایــش مســتمر دروس خــارج و تخصصــی و آثــار و پژوهش هــای 

ــل و  ــای اصی یه پردازی ه ــوآوری و نظر ــف ن ــرای کش ــی ب علم

اجتهــادی بــه منظــور حمایــت و ترویــج؛ 

ــر  ــی ب ــته ای مبتن ــی بینارش ــای پژوهش ــه طرح ه ــی ب 3. اولویت بخش

ــجم و  ــی منس ــات علم ــت اجتماع ــتای تثبی ــی در راس کار جمع

ــردازی؛  یه پ ــتای نظر ــر در راس مؤث

یه پردازی دینی و ضـرورت آن و ترویج  4. نهادینه سـازی فرهنـگ نظر

یـق برگـزاری کارگاه هـا،  روحیـه اعتمـاد بـه نفـس و ابتـکار از طر

نشسـت ها، دوره هـای آموزشـی و طـرح الگوهـای موفق. 

19. بازخوانــی و بازطراحــی نظــام برنامــه درســی حــوزه 
ــه تحــول و ارتقــای علــوم  علمیــه در راســتای دســت یابی ب

ــوزوی  ح
1. طراحــی برنامه هــای پژوهشــی بــرای شــناخت عمیــق و انتقــادی 

نظــام آموزشــی مدرن )مدرســه و دانشــگاه( و نقــش آن در کلیت 

یخــی، سیاســی  تمــدن غربــی در ابعــاد فلســفی، اجتماعــی، تار

ــه  ــوب آن در برنام ــر نامطل ــراز از عناص ــت احت ــادی جه و اقتص

درســی؛ 

ــت  ــناخت ظرفی ــتای ش ــی در راس ــای پژوهش ــی برنامه ه 2. طراح

یخــی  تار و  فرهنگــی  پشــتوانه های  و  ســاختاری  علمــی، 

ــای  ــی نهاده ــامی و بازطراح ــدن اس ــی در تم ــای علم نهاده

ــا آن ؛ ــب ب ــوب متناس ــی مطل ــی آموزش علم

ــم  ــفه تعلی ــد فلس ــتای تولی ــی در راس ــته های علم ــکیل هس 3. تش

ــا  ــب ب ــی متناس ــت آموزش ی ــی و مدیر ــه درس ــت، برنام و تربی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

53 نقشه جامع علمی حوزه

ــج  ــت از نتای ــوزه و حمای ــی ح ــته های تخصص ــک از رش ــر ی ه

اصیــل  علــوم  و  هــا  ســنت  بــر  کیــد  تأ بــا  به دســت آمده 

حــوزوی؛ 

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــه درس ــن برنام ــل بنیادی ــای عم ــه راهنم 4. تهی

زمینه هــای شــناخت غــرب، تمــدن نویــن اســامی، علــم 

ــت  ــت معنوی ــوالت دارای اولوی ــانی و مق ــوم انس ــن، عل و دی

عقانیــت عدالــت و ســبک زندگــی در جهــت اشــراب در ارکان 

ــی؛ ــه درس برنام

5. توســعه و تعمیــق مطالعــات بنیادیــن در زمینــه تعلیــم و تربیــت 

پایــه ســنت های اصیــل  بــر  اســامی در فضــای مجــازی 

ــادی؛  ــی و انتق ــق، تحلیل ــناخت عمی ــق ش ی ــوزوی از طر ح

6. تســهیل شــرایط در راســتای تألیــف کتــب درســی توســط راهبــران 

ــی  ــب آموزش ــتخراج کت ــد اس ــا تمهی ــوزه ی ــوی ح ــری و معن فک

از آثــار ایشــان بــا توجــه بــه اتقــان و قداســت محتــوا، مســتند، 

ــی بودن دروس؛  ــتدل و آموزش مس

درســی  برنامــه  معیــار  شــاخصه های  و  بایســته ها  یــف  تعر  .7

متناســب بــا هــر ســطح، پایــه و رشــته و واگــذاری اختیــارات بــه 

ــای  ــه از ظرفیت ه ــتفاده، بهین ــت اس ــدارس جه ــات و م مؤسس

ــف  ــی و تألی ــه درس ــن برنام ــا در تدوی ــاتید و فض ــا، اس علم

ــری؛  ــران فک ــه راهب ــی ب یت بخش ــا محور ــب ب کت

ــر  ــل حــوزه )نظی 8. تقویــت ســنت های آموزشــی و پژوهشــی اصی

ــق و  ــی، تعلی یرنویس ــی، تحر یرنویس ــه، تقر ــه، مباحث پیش مطالع

تحشیه نویســی(. 
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20. شبکه ســازی علمــی – پژوهشــی و تبلیغــی مــردم پایه و 
ــازی  ــول و عمومی س ــا، تح ــتای ارتق ــارکت محور در راس مش

ــامی  علوم اس
1. ایجاد بانک اطاعاتی متمرکز شامل: 

الــف( داده هــای الزم در راســتای اشــراف بــر وضعیــت مراکــز علمــی، 

رشــته ها، اســاتید، طــاب و آثــار ایشــان؛ 

ــی  ــی و تبلیغ ــی، تهذیب ــی، پژوهش ــی، آموزش ــته های علم ب( بایس

ــی  ــته های مبنای ــا و بایس ــش نیازمندی ه ــایی و پای ــق شناس از طری

و میدانــی جامعــه؛ 

و  حــوزه  رســالت های  متناســب  علمــی  اولویت هــای  نظــام  ج( 

ــری. ــر آینده نگ ــد ب ــا تأکی ــه ب ــای علمی ــی حوزه ه ــع علم ــه جام نقش

در  مؤثــر  انســانی  عوامــل  از  علمــی  شــبکه  ســاماندهی   .2

ثمربخشــی آمــوزش و پژوهــش در الیه هــای مختلــف )راهبــران 

یه پــردازان، محققــان و اســاتید )اعــم از مشــاوران، ناظــران  و نظر

و منتقــدان( مروجــان، کارشناســان و مســئوالن اجرایــی( جهــت 

واســپاری، پیگیــری و اجرایی ســازی طرح هــا؛ 

3. تســهیل دسترســی محققــان و اســاتید در تمــام مراحــل تحقیــق و 

پژوهــش بــه منابــع محتوایــی و مقــدورات مــادی؛

ــی(  ــات علم ــبکه ارتباط ــا )ش ــل اعض ــاِزکار تعام ــی س 4. طراح

از ســطوح  در شــبکه علمــی  کار  روایی ســنجی چرخــش  و 

ــوع،  ــری موض ــی نظ ــش )واکاوی مبان ــوزش و پژوه ــق آم عمی

ارزش هــای ناظــر بــه موضــوع و عملکردهــا و رفتارهــای متفــرع 

ــازی؛  ــج و اجرایی س ــا تروی ــوع( ت ــر موض ب
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ــات و  ــج تحقق ــاندن نتای ــرای به ثمررس ــب ب ــتر مناس ــاد بس 5. ایج

ــط  ــرا توس ــه اج ــر ب ــای ناظ ــه پژوهش ه ــی ب ــی عین تحقق بخش

شــرایط  در  آن هــا  پایلــوت  اجــرای  اجرایــی،  دســتگاه های 

الیه هــای  و  ســطوح  اصــاح  و  بازخوردگیــری  و  مناســب 

ــبکه؛  ــف ش مختل

ــی  ــی و تربیت یت ــی، مدیر ــی محتوای ــای آموزش ــی دوره ه 6. طراح

ــازی  ــزه و شبکه س ــان دارای انگی ــرورش جوان ــت و پ ــرای تقوی ب

میــان ایشــان و راهبــران فکــری بــا وســاطت طــاب مســتعد در 

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــا ب ــق ایده ه ــج و تحق ــازی، تروی ــت گفتمان س جه

ــازی.  ــای مج ــتفاده از فض ــاجد و اس ــت مس ی محور

ارتقــای  و  اصــاح  بهینه ســازی،  چابک ســازی،   .21
ســاِزکارها، ســاختارها، فرایندهــا و ضوابــط نظــام مدیریــت 

علــوم حــوزوی 
ــامانه در  ــاد س ــی و ایج ــخ گویی و طراح ــای پاس ــت و ارتق 1. تقوی

جهــت شــفافیت اطاعــات فرایندهــا، روندهــا و فعالیت هــای 

ســاختار نظــام علــوم حــوزوی؛ 

یـت راهبـردی در حـوزه )به لحـاظ محتوا،  2. تقویـت و تثبیـت مدیر

سـاختار و عوامـل انسـانی( متناسـب بـا روندهـای پیـش رو و 

نیازهـای جامعـه داخلـی و بین المللـی بـا حفـظ اصالت حـوزوی؛ 

3. رشــد و پایــش و حمایــت از فعالیت هــای افــراد، نهادهــا و 

گروه هــای خودجــوش حــوزوی جهــت: 

نظــام  ســاختارهای  در  توامنــد  و  مســتعد  افــراد  گزینــش  الــف( 

حــوزوی؛  علــوم 
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ب( برون سپاری فعالیت در راستای تحقق رسالت های حوزه. 

4. رصــد، پایــش، شناســایی، تجمیــع، تعمیــم و تثبیــت الگوهــا و 

ــدارس،  ــوزوی، م ــوم ح ــام عل ــی در نظ یت ــق مدیر ــارب موف تج

ــه  ــوزه علمی ــوش ح ــای خودج ــا و گروه ه ــات، انجمن ه مؤسس

یــت چرخــه علــم؛  در زمینــه مدیر

5. بسترســازی در راســتای ارتقــای مشــارکت و تصمیم ســازی 

راهبــران فکــری، اســاتید برتــر، طــاب نخبــه، گروه هــای 

در  حــوزوی  علمــی  انجمن هــای  و  خودجــوش  و  فعــال 

حــوزه؛  کان  برنامه هــای  و  سیاســت گذاری ها 

6. ایجــاد بلــوک رســانه ای و طراحــی ســاختار و ســاِزکارهای روابط 

یــت حــوزه در راســتای اجتماعی ســازی  عمومــی علــم در مدیر

ــی و  ــر معرف ــژه ب ــد وی کی ــا تأ ــم ب ــازی عل ــش، عمومی س دان

ــتر  ــا بس ــل ب ــا و تعام ــا نهاده ــکاری ب ــتاوردها، هم ــت دس تثبی

ــه؛  ــی جامع عموم

7. شناسـایی شـاخص ها و ویژگی هـای محیطـی و کالبـدی اصیـل 

مـدارس علـوم حـوزوی در معمـاری ایرانـی- اسـامی جهـت 

به سـازی و طراحـی و سـاخت مؤسسـات و مـدارس وابسـته؛ 

ســاِزکارهای  و  ضوابــط  شــاخص ها،  اصــاح  و  بازنگــری   .8

کیــد ویــژه بــر  گزینــش، پــرورش و ارتقــای مدیــران حــوزوی بــا تأ

ــتای  ــی الزم در راس گاه ــدی و آ ــی، کارآم ــاخص های اخاق ش

ــه؛  ــق نقش تحق

مدیــران  بــه  یتــی  مدیر اختیــارات  تفویــض  و  تمرکززدایــی   .9

انتخــاب  جهــت  علمیــه  مــدارس  و  مناطــق  حوزه هــای 
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ــات منطقــه ای، ســنی و  ــا اقتضائ برنامه هــای علمــی متناســب ب

ــران فکــری و  ــه راهب یت بخشــی ب ــر محور ــا تمرکــز ب جنســیتی ب

ــی؛  ــی و علم ــای دین زعم

ــتانی،  ــه اس ــای علمی ــای حوزه ه ــت ظرفیت ه ــایی و تثبی 10. شناس

مراکــز پیرامونــی و ایجــاد قطب هــای علمــی متناســب بــا 

ــز؛ ــک مرک ــا در ی ــز فعالیت ه ــدم تمرک ــت ع ــا در جه ــت آن ه ظرفی

ــدارس،  ــی م ــی و کیف ــای کم ــش حداقل ه ــازی و پای 11. بسترس

ــف  ــته های مختل ــاتید رش ــی و اس ــی پژوهش ــه های علم مؤسس

ــد  کی ــا تأ ــی ب ــتان ها و بین الملل ــای شهرس ــوزوی در حوزه ه ح

ــت  ــتادی جه ــای اس ــاتید در موقعیت ه ــتمر اس ــور مس ــر حض ب

حفــظ و بالندگــی علمــی حوزه هــای وابســته، متناســب بــا 

ــوزه.  ــالت های ح ــق و رس ــش دقی آمای

22. ایفـای نقـش مسـئوالنه )بـدون تصدی گـری( نسـبت به 
فعالیت های مؤسسـات پیرامونی حوزه و مشروعیت بخشی 

و تقویـت آن هـا در ایفای رسـالت های حوزوی 
ــیس  ــت از تأس ــی، حمای ــاماندهی، رسمیت بخش ــایی، س 1. شناس

ــوزه در  ــی ح ــای پیرامون ــای مجموعه ه ــتفاده از ظرفیت ه و اس

ــع و  ــای جام ــول و ارتق ــج و تح ــعه، تروی ــد، توس ــه، تولی زمین

ــامی؛  ــانی اس ــوم انس ــوزوی و عل ــوم ح ــوازن عل مت

ــی در  یت ــطوح اداری و مدیر ــن در س ــاِزکارها و قوانی ــهیل س 2. تس

راســتای آمــوزش، ترویــج و تحقــق منظومــه فکــری و ایده هــای 

ــی و  ــه آموزش ــم برنام ــردازان در تنظی یه پ ــری و نظر ــران فک راهب

ــی.  ــات پیرامون ــی در مؤسس ــته های علم ــی رش درس
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بــر  مبتنــی  حــوزه  اقتصــادی  نظــام  ســاماندهی   .23
تقویــت  و  دولتــی  بودجه هــای  مصــرف  هدفمندســازی 
سیســتم اقتصــادی خوداتــکا نظیــر موقوفــات و وجوهــات 

شــرعی در جهــت تحــول و ارتقــای علــوم حــوزوی 
یـن و واقفین با  1. توسـعه و جهت بخشـی بـه مشـارکت مـردم، خیر

معرفـی الگوهـا و راهبـران فکری و تثبیـت نقش اجتماعی ایشـان 

و تبییـن تأثیـر و کارآمـدی تحـول و ارتقای علوم حـوزوی در حل 

مسـائل اجتماعـی و دسـت یابی به حیـات طیبه؛ 

ــص  ــت تخصی ــی جه ــزی عملیات ی ــام بودجه ر ــتقرار نظ 23-2. اس

ــه مراکــز و مؤسســات  ــع مالــی و درآمــد موقوفــات ب ــه مناب بهین

آموزشــی و پژوهشــی علــوم حــوزوی در راســتای رســالت اصیل 

ــا.  ــر اولویت ه ــا تمرکــز ب حــوزه ب

و  رســالت ها  وجــودی،  فلســفه  ترویــج  و  تبییــن   .24
کارویژه هــای حــوزه علمیــه، عالمــان دیــن و علــوم اســامی 
در ابعــاد فــردی، اجتماعــی در ســطوح فرهنــگ تخصصــی 

ــی  و عموم
یــف و ارتقــای هویــت طلبگــی و تثبیت ارزشــمندی  1. احیــا، بازتعر

زی طلبگــی مطابــق بــا اهــداف و رســالت های متنــوع حــوزه و 

ســاماندهی و حمایــت از تولیــد آثــار هنــری متناســب بــا واقــع 

زندگــی طــاب؛

راسـتای  در  تبلیغـی  و  فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای  و  طراحـی   .2

ورود  و  سیاسـی  کنش هـای  در  صحیـح  فرهنـگ  نهادینه سـازی 

عالمانـه و بصیرت مندانـه بـر محـور آرا و نظـرات امـام و رهبـری؛ 
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یــخ اســام، حــوزه و  3. حمایــت از توســعه مطالعــات در زمینــۀ تار

ــای  ــع و کنش ه ــگاه، مواض ــی جای یاب ــرای باز ــوزوی ب ــوم ح عل

ــاد و  ــر آن در اتح ــواص و تأثی ــتباهات خ ــق و اش ــر و موف مؤث

ــتعمارگران؛  ــمنان و اس ــا دش ــل ب ــلمانان و تقاب ــه مس تفرق

4. طراحــی و اجــرای برنامه هــای رســانه ای و تبلیغــی جهــت 

و  مــردم  عمومــی  ذهنیــت  درونی ســازی  و  گاهی بخشــی  آ

ــی و  ــت اجتماع ــه منزل ــبت ب ــی نس ــی و فرهنگ ــگان علم نخب

ــاب؛  ــاتید و ط ــی اس ــگاه علم جای

ــا  ــی بـ ــای مردمـ ــازمان یافته از نهادهـ ــت سـ ــت و تقویـ 5. حمایـ

ـــای جهـــادی،  ــا گســـترش اردوه ـــت بـ یـــت روحانی محور

ــای  ــق کار ویژه هـ ــر تحقـ ــد بـ کیـ ــا تأ ــی بـ ــات اجتماعـ خدمـ

اصیـــل حـــوزوی؛ 

ــتای  ــامی در راس ــن اس ــدن نوی ــراز تم ــت ط ــوی هیئ ــه الگ 6. ارائ

ــت.  ــی روحانی ــی و تربیت ــت علم ی ــت محور تثبی

ــامی در  ــوزوی و اس ــوم ح ــای عل ــامان دهی و ارتق 25. س
دانشــگاه ها 

درســی رشــته های علــوم  برنامه هــای  بازنگــری  و  1. طراحــی 

ــن  ــوا و تدوی ــد محت ــر تولی ــد ب کی ــا تأ ــگاه ها ب ــامی در دانش اس

ــی؛  ــوزش عال ــا آم ــل ب ــی در تعام ــب درس کت

علــوم  رشــته های  در  اســاتید  به کارگیــری  ضوابــط  تعییــن   .2

حــوزوی  اســاتید  تربیــت  جهــت  یــزی  برنامه ر و  اســامی 

مرتبــط؛

3. مشـارکت مؤثر حـوزه علمیه در اعطای مجـوز و امتیازهای علمی 
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یات علمی در حیطه علوم اسـامی؛  به مراکز پژوهشـی و نشـر

ــوزوی  ــز ح ــزی مراک ی ــترش و برنامه ر ــیون گس ــدازی کمیس 4. راه ان

یــر نظــر حــوزه علمیــه و  دانشــگاهی بــه  عنــوان نهــادی قانونــی ز

وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛ 

5. تدویــن ســند آمایــش رشــته های حــوزوی و اســامی در تعامــل 

بــا حوزه هــای علمیــه و اســتفاده از ظرفیت هــای حــوزه در 

اجرایی کــردن آن هــا. 

26. تربیــت و تهذیــب طــاب از بــدو ورود بــه حــوزه و 
آن  اســتمرار 

یــس و تــدرس اصیــل حــوزوی  1. احیــای کتــب و کرســی های تدر

تــراث و منابــع اخاقــی و عرفــان عملــی و بازخوانی و بازنویســی 

منابــع اصیــل و میــراث علمــای معاصــر بــرای ســطوح مختلــف 

کیــد بــر ســطح مقدمــات؛  بــا تأ

ــی  ــی – تربیت ــه اخاق ــول برنام ــا و تح ــاِزکارها و ارتق ــهیل س 2. تس

ــر:  ی ــکات ز ــه ن ــا توجــه ب ــی ب ــان تربیت یــت مربی ــر محور مــدارس ب

الــف( انتخــاب مربیــان تربیتــی مــدارس به ویــژه ســطح مقدمــات از 

میــان شــاگردان ذی صــاح اســاتید اخــاق مهــذب و انقابــی؛ 

ــاق  ــتمر اخ ــزاری دروس مس ــی و برگ ــت طراح ــازی جه ب( بسترس

برجســته  اســاتید  توســط  مقدمــات  ســطح  طــاب  مخصــوص 

اخــاق؛

ج( انعطــاف در برنامــه درســی بــا توجــه بــه اقتضائــات مناســبت ها 

ــوی؛  ــی و معن ــای دین و موقعیت ه

د( احیای فوق برنامه های مستمر اخاقی- تربیتی؛ 
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 هـــ( توســعه و اشــراب ســیره اخاقــی و علمــی بــزرگان هــر علــم در 

ــی.  ــای تربیت ــی و فرصت ه ــب درس کپت

ــب  ــی متناس ــان عمل ــاق و عرف ــای اخ ــن الگوه ــه و تدوی 3. تهی

ــر نقــش  کیــد ب ــا تأ ــه ب ــا هــر یــک از رســالت های حــوزه علمی ب

در  دیــن  عالمــان  علمــی  ســیره های  و  تربیتــی  اســوه های 

عزت منــدی،  اســتقال طلبی،  حقیقت جویــی،  معنویــت، 

ــه؛  ــکات جامع ــل مش ــی ح ــه توانای ــبت ب ــاور نس ــتادگی و ب ایس

ــناخت  ــتای ش ــات در راس ــعه مطالع ــت و توس ــت، هدای 4. حمای

ــا  ــدرن ب ــامی در دوران م ــت اس ــای تربی ــات و چالش ه اقتضائ

کیــد بــر شــناخت عمیــق از وضعیــت کنونــی انســان معاصــر و  تأ

ــدرن؛  ــرورش م ــوزش و پ آم

ــیره  ــار و س ــاس گفت ــی براس ــاق حکومت ــس اخ ی ــن و تدر 5. تدوی

کیــد بــر موضوعــات دفــاع از دیــن، عــدم  امامیــن انقــاب، بــا تأ

ــل اَبرقدرت هــا و اســتکبار، تعهــد  مماشــات و ســکوت در مقاب

و احســاس مســئولیت در مقابــل جامعــه، ضدیــت بــا اســتعمار 

ــا.  ــتثمار ملت ه و اس

و  از وحــدت حــوزه  الگــوی اصیــل و کارآمــد  ارائــه   .27
دانشــگاه بــا تأکیــد بــر به رسمیت شناســی رســالت های 

حــوزه و کارویژه هــای دانشــگاه در نظــام مطلــوب 
ــن  ــت تبیی ــجم جه ــی منس ــه پژوهش ــی برنام ــن و طراح 1. تدوی

کیــد بــر  ماهیــت الگــوی وحــدت حــوزه و دانشــگاه بــا تأ

یــت وحــدت مبانــی، مبــادی، ارزش هــا و غایــات؛  محور

2. طراحــی دوره هــای علمــی دانش افزایــی جهــت آشــنایی عمیــق 
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و تحلیلــی دانشــگاهیان و حوزویــان بــا تمــدن نویــن اســامی، 

یــات  تمــدن غــرب، علــوم اســامی، علــوم انســانی مــدرن و نظر

علــم دینــی بــا حضــور نخبــگان علمــی حــوزه و دانشــگاه؛ 

ــاز ورود طــاب  ــوان پیش نی ــه  عن ــدی ب ــف دوره هــای تمهی ی 3. تعر

ــق و  ــنایی عمی ــور آش ــه منظ ــگاه ها ب ــانی در دانش ــوم انس ــه عل ب

تحلیلــی بــا نقــد تمــدن غــرب، ماهیــت علــوم انســانی مــدرن و 

یــات علــم دینــی؛  نظر

حضــور  متناســب  مقــررات  تدویــن  و  ســاِزکارها  تســهیل   .4

ــوزوی و  ــته ح ــات وابس ــوزه و مؤسس ــگاهیان در دروس ح دانش

بهره منــدی از مزایــای آن در ســطوح تحصیلــی مختلــف؛ 

ــای  ــا و قطب ه ــته ها، انجمن ه ــت هس ــت و هدای ــاد، حمای 5. ایج

ــم  ــات عل ی ــن نظر ــف و تدوی ــه تألی ــا دغدغ ــترک ب ــی مش علم

ــی  ــق عین ــه تحق ــا مرحل ــه ت ی ــر نظر ــات ه ــن الزام ــی و تبیی دین

ــی؛  ــته های تخصص ــا رش ــر ب متناظ

رشــته های  درســی  برنامه هــای  فلســفه  تدویــن  و  تبییــن   .6

تخصصــی دانشــگاه متناســب بــا فلســفه تعلیــم و تربیــت 

یــف جایــگاه هــر یــک از  اســامی در راســتای تبییــن و تعر

ــن  ــدن نوی ــق تم ــل و تحق ــی تکمی ــه معرفت ــته ها در هندس رش

اســامی و توجــه بــه الزامــات آن در برنامــه درســی جهــت 

ــوم؛ ــک از عل ــر ی ــای ه ــول و ارتق تح

ــامی از  ــانی اس ــوم انس ــامی و عل ــوم اس ــدی عل ــن کارآم 7. تبیی

ــق:  ی طر

الف( برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت؛ 
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و  حــوزوی  دســتاورهای  نمایشــگاه  برگــزاری  و  معرفــی  ب( 

از  پژوهشــگاه ها  و  دانشــگاه ها  کپتابخانه هــای  غنی ســازی 

اســامی؛  رویکــرد  بــا  تخصصــی  برگزیــده  کپتاب هــای 

ــای  ــی حوزه ه ــردازی و ترویج ــد و نظریه پ ــی های نق ــزاری کرس ج( برگ

علــوم انســانی اســامی در دانشــگاه ها ؛

د( طراحــی و راه انــدازی ســامانه، جهــت معرفــی و بارگــذاری آثــار، 

علــوم  و  اســامی  علــوم  حوزه هــای  در  برتــر  مقــاالت  و  لیفــات  تأ

انســانی بــا رویکــرد اســامی. 

8. تســهیل  ســاِزکارها بــرای دانشــجویان، طــاب و اســاتید در 

ــره  ــاتید خب ــری و اس ــران فک ــی از راهب ــری علم ــتای بهره گی راس

دانشــگاهی جهــت امــکان اســتفاده از فرصت هــای مطالعاتــی، 

تدویــن پایان نامه هــا، رســاله ها و مقــاالت تخصصــی.

28. ارتباطــات مســتمر و هدفمنــد بــا مراکــز و نخبــگان 
جهــان اســام و بین الملــل جهــت ایجــاد محمــل بــرای 
حــوزه  دســتاوردهای  ترویــج  و  ارتقایافتــه  آرای  تضــارب 
علمیــه و نهادینه ســازی گفتمــان تمــدن نویــن اســامی 
و  بین المللــی  همایش هــای  اثربخشــی  رتبه بنــدی  و  پایــش   .1

ــای  ــتراک گذاری و ارتق ــل، اش ــت تعام ــب جه ــارکت متناس مش

ــی؛ ــات علم ی ــا و نظر ایده ه

و  نظــر  صاحــب  افــراد  از  بین المللــی  لجنه هــای  تشــکیل   .2

ــت یابی  ــت دس ــام جه ــان اس ــده جه ــردازان شناخته ش یه پ نظر

ــا  ــام )ب ــان اس ــری جه ــری فک ــب در راهب ــگاه مناس ــه جای ب

کیــد بــر موضوعــات اســلمه المعرفــه، شناســایی و نقــد  تأ
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ــا و  ــی بینش ه ــق اجتماع ــوه تحق ــدرن و نح ــوم م ــدن و عل تم

ــه(؛  ــاف مدرنیت ــام در مص ــای اس ارزش ه

3. اعــزام اســاتید نخبــه و صاحــب نظــر حــوزوی در قالــب 

فرصت هــای مطالعاتــی بــه مراکــز علمــی جهــان اســام و 

بین المللــی جهــت تحصیــل اشــراف نســبت بــه مکاتــب متنــوع 

در رشــته های مختلــف علمــی؛ 

مؤثــر  نهادهــای علمــی  4. شناســایی ظرفیت هــای حوزه هــا، 

جهــان تشــیع و تســنن و طراحــی ســاختارهای مناســب جهــت 

ــه تشــیع  ــر حوزه هــای علمی کیــد ب ــا تأ بهره گیــری و اثربخشــی ب

یه، لبنــان، هنــد، یمــن و پاکســتان  در قــم، نجــف، کربــا، ســور

ــه؛  ــتان و ترکی ــتان، پاکس ــر، عربس ــنت مص ــل س ــای اه و حوزه ه

5. هدفمندســازی جــذب طــاب خارجــی و تنوع بخشــی آمــوزش 

ــور  ــه منظ ــف ب ــورهای مختل ــای کش ــا نیازه ــب ب ــا متناس آن ه

ــورها؛  ــر کش ــاب در دیگ ــام ن ــه های اس ــط اندیش بس

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــده دنی ــای زن ــه زبان ه ــنا ب ــاب آش ــت ط 6. تربی

مزیت هــای تبلیــغ دینــی و تمهیــد محتواهــای معرفتــی مناســب 

ــغ  ــای تبلی ــی عرصه ه ــی –فرهنگ ــته های علم ــه بایس ــه ب ــا توج ب

بین الملــل؛ 

یــزی جهــت  برنامه ر و  سیاســت گذاری  در  مؤثــر  مشــارکت   .7

ــا اســتفاده  ــوم حــوزوی ب فعال ســازی دیپلماســی علمــی در عل

بهینــه علمــی از ظرفیت هــای نمایندگی هــای ولــی فقیــه، مراکــز 

ــة؛   ــی العالمی ــامی و جامعة المصطف اس

ــگاه  ــه، دانش ــدارس علمی ــاد م ــت از ایج ــازی و حمای 8. زمینه س
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و مؤسســات نشــر علــوم اســامی در کشــورهای دیگــر جهــت 

ــاب؛  بســط اســام ن

ــطح  ــان در س ــمندان و محقق ــی از اندیش ــه علم ــکیل جبه 9. تش

جهــان اســام و بین الملــل در نقــد تمــدن مــدرن و بسترســازی 

ــن اســامی.  ــرای تمــدن نوی ب

راســتای  در  علمــی  ظرفیت هــای  از  بهره منــدی   .29
ــگاه و  ــتفاده از جای ــا اس ــامی ب ــت اس ــدت ام ــب و وح تقری

معــارف اهــل بیــت و ظرفیت هــای انقــاب اســامی 
1. شناســایی، حمایــت و مرجعیت بخشــی بــه راهبــران علمــی 

ــترک  ــر مش ــت عناص ــام و تقوی ــت اس ــی ام یب ــی تقر و اجتماع

بــا طــرح والیــت پیامبــر اکــرم و اهــل بیــت بــه  عنــوان 

ــام؛  ــان اس ــدت جه ــور وح مح

2. ایجــاد، حمایــت و هدایــت هســته ها و لجنه هــای علمــی 

ــرد  ــا رویک ــرآن ب ــه ق ــرآن ب ــیر ق ــر تفس ــد ب کی ــا تأ ــیری ب تفس

ــدرن و  ــدن م ــاف تم ــامی در مص ــده اس ــت واح ــدت ام وح

شــئون مختلــف آن؛ 

ــای  ــامی در برنامه ه ــوت اس ــدت و اخ ــرد وح ــراب رویک 3. اش

ــه؛  ــوزه علمی ــی ح ــی و تهذیب ــی، تبلیغ ــی، پژوهش آموزش

4. بازطراحــی و احیــای حوزه هــای علمیــه مشــترک بیــن فرقه هــای 

ــامی؛  مختلف اس

5. حمایــت و هدایــت طرح هــا و برنامه هــای پژوهشــی در راســتای 

بــه  عنــوان  نهادینه ســازی معنویــت، عقانیــت و عدالــت 

ــل  ــت اه ی ــر محور ــد ب کی ــا تأ ــری ب ــامی و فط ــترکات اس مش
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ــوزوی؛  ــف ح ــوم مختل ــول در عل ــن اص ــط ای ــت در بس بی

یــخ،  یبــی و مقــارن در زمینــۀ تار 6. حمایــت و توســعه مطالعــات تقر

فقــه، کام، اخــاق، الهیــات فــردی و اجتماعــی میــان مکاتــب 

ــی؛  ــی و برون دین مختلــف درون دین

7. تهیــه و تدویــن موســوعه های کان احادیــث کامــی، اخاقــی، 

یخــی مقــارن؛  فقهــی، تفســیری و تار

8. تشــکیل نظــام داوری علمــی اســامی در زمینــه داوری در مــورد 

بســط و نشــر آثــار تفرقه انگیــز بیــن امــت واحــده اســامی؛ 

ــگان  ــرای نخب ــی ب ــی و دانش افزای ــای مطالعات ــی دوره ه 9. طراح

ــی  ــی و چگونگ ــتی، چرای ــن چیس ــت تبیی ــام در جه ــان اس جه

تحقــق تمــدن نویــن اســامی در مقابــل تمــدن مــادی غــرب در 

ــامی. ــاب اس ــی انق ــی و فرهنگ ــای علم ــو ظرفیت ه پرت
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نگاشت نهادی 

بخش پنجم

نگاشت نهادی 

کالن  سیاســت های  علمیــه  حوزه هــای  عالــی  شــورای 
ــارت  ــرده و نظ ــن ک ــوزوی را تعیی ــی ح ــای علم ــول و ارتق تح
ــع  ــه جام ــبرد نقش ــرای پیش ــده دارد. ب ــر عه ــر آن را ب کالن ب
آن  چشــم انداز  و  اهــداف  بــه  دســت یابی  و  حــوزه  علمــی 
ســتاد راهبــردی نقشــه جامــع علمــی حــوزه بــه ریاســت مدیــر 
حوزه هــای علمیــه تشــکیل می شــود. ایــن ســتاد ، تهیــه و 
تصویــب و ابــالغ سیاســت های اجرایــی، طراحــی ســاِزکارهای 
تحقــق، اصــالح ســاختارها و فرایندهــای مربوطــه و اشــراف و 
نظــارت بــر اجــرای راهبردهــا و اقدامــات را بــر عهــده خواهــد 
داشــت. دبیــر ســتاد بــا پیشــنهاد رئیــس، از ســوی اعضــا و بــه 

ــود.  ــاب می ش ــال انتخ ــه س ــدت س م



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نقشه جامع علمی حوزه68

اعضای ستاد 

یت حوزه های علمیه؛. 1 مدیر مرکز مدیر

دو نفر از اعضای شورای عالی حوزه های علمیه؛ . 2

مدیر حوزه علمیه خواهران؛ . 3

مدیر حوزه علمیه تهران؛ . 4

مدیر حوزه علمیه خراسان؛ . 5

مدیر حوزه علمیه اصفهان؛ . 6

یت حوزه های علمیه؛ . 7 معاون آموزش مرکز مدیر

یت حوزه های علمیه؛. 8 معاون پژوهش مرکز مدیر

یــت حوزه هــای . 9 معــاون تبلیــغ و امــور فرهنگــی مرکــز مدیر

ــه؛  علمی

یت حوزه های علمیه؛ . 10 معاون تهذیب و تربیت مرکز مدیر

رئیس جامعة المصطفی العالمیة؛ . 11

رئیس شورای حوزوی شورای عالی انقاب فرهنگی؛ . 12

مسئول انجمن های علمی حوزه؛ . 13

رئیس دفتر تبلیغات اسامی؛ . 14

رئیس مجمع عالی حکمت اسامی؛ . 15
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مسئول دفتر فقه معاصر حوزه علمیه قم؛ . 16

ســه نفــر از رؤســای مراکــز و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی . 17

حــوزوی؛

رئیــس یکــی از مراکــز تخصصــی شــاخص در حــوزه اخــاق . 18

و تربیــت؛ 

رؤسای یکی از مراکز تخصصی شاخص در حوزه فقه؛ . 19

 سه نفر از اساتید سطوح عالی؛ . 20

مدیــر  پیشــنهاد  بــه   2۰ الــی   1۷ بندهــای  تبصــره: 
ــه  ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــد ش ــه و تأیی ــای علمی حوزه ه

می گردنــد.  تعییــن 
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وظایف ستاد 

1. ســتاد راهبــری نقشــه جامــع علمــی حــوزه، راهبردهــا و اقدامات 

ــایی و  ــه را شناس ــوزه علمی ــای ح ــک از بخش ه ــر ی ــه ه ــر ب ناظ

ــی و شــاخص های  یاب ــن ســاِزکارهای ارز ــا تعیی ابــاغ کــرده و ب

ــری  ــا به کارگی ــرده و ب ــارت ک ــا نظ ــرد آن ه ــر عملک ــی ب عملیات

حداکثــری  بهــره وری  راســتای  در  عملیاتــی  یــزی  بودجه ر

ــرد.  ــد ک ــت خواه حرک

ــه  ــدت هم ــدت و کوتاه م ــی میان م ــای اجرای ــتاد برنامه ه ــن س 2. ای

معاونت هــای حــوزه در راســتای تحقــق نقشــه جامــع را در 

مــدت  شــش مــاه از زمــان تصویــب و ابــاغ ســند از معاونت هــا 

ــای  ــت فض ــری، وضعی ــش، آینده نگ ــه آمای ــه ب ــا توج ــذ و ب اخ

یجی بــودن تحــول، میــزان امکانــات موجــود و  رقیــب، تدر

ــرای  ــرده و ب ــذاری ک ــا، اولویت گ ــا و راهکاره ــب راهبرده ترت

اجــرا ابــاغ خواهــد کــرد. 

ــاالنه  ــو س ــه نح ــوزه ب ــی ح ــع علم ــه جام ــری نقش ــتاد راهب 3.س

گزارشــی از عملکــرد حــوزه علمیــه، مؤسســات وابســته، مدارس 

علمیــه و... در راســتای تحقــق نقشــه جامــع علمــی حــوزه را بــه 
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ــه خواهــد کــرد.  ــه ارائ ــی حوزه هــای علمی شــورای عال

4.ایــن ســتاد تمیهــدات الزم جهــت تبییــن و ترویــج نقشــه جامــع 

درونی ســازی  و  نهادینه ســازی  راســتای  در  حــوزه  علمــی 

ــون،  ــاب، روحانی ــه ط ــه در مجموع ــات نقش ــا و غای ارزش ه

ــا  ــب ب ــته و متناس ــده داش ــر عه ــوزه را ب ــران ح ــاتید و مدی اس

ــه تربیــت و  ــر نقشــه ب نیازمندی هــای اجرایی ســازی و نظــارت ب

ــرد.  ــد ک ــادرت خواه ــص مب ــانی متخص ــل انس ــری عوام ــه کارگی ب

ــازی و  ــا زمینه س ــوزه ب ــی ح ــع علم ــه جام ــری نقش ــتاد راهب 5. س

ــه از ظرفیت هــای ارکان  تســهیل ســاِزکارها امــکان اســتفاده بهین

فرهنگــی مؤثــر در کشــور همچــون دفتــر مقــام معظــم رهبــری، 

ــات  ــازمان تبلیغ ــامی، س ــات اس ــر تبلیغ ــع، دفت ــوت مراج بی

یــه، وزارت علــوم،  اســامی، ســازمان اوقــاف و امــور خیر

وزارت  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارت  فنــاوری،  و  تحقیقــات 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســازمان صــدا و ســیما را در 

ــر  ــم ب ــان حاک ــج گفتم ــت و تروی ــازی، تثبی ــتای فرهنگ س راس

ــه  ــت یابی ب ــا و دس ــا و راهکاره ــازی راهبرده ــه، اجرایی س نقش

ــاخت.  ــد س ــم خواه ــه فراه ــداف نقش اه

6.ایــن ســتاد بــا توجــه بــه رصــد، پایــش و آینده پژوهــی وضعیــت 

ــب  ــای رقی ــل و گفتمان ه ــور، بین المل ــه، کش ــای علمی حوزه ه

بــر عهــده  پنــج ســاله  بازه هــای  را در  به روزرســانی نقشــه 

ــت.  ــد داش خواه




