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�پیشگفتار

انقــاب  �کیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه �ــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر 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 �ــه 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 �ــه 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 � 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 �کیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و �یف �ّم
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
فروردین1401شمسی
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مقدمه

معــارف  نبــوی،  رســالت  جهانــی  ابعــاد 
انسان ســاز مکتــب اهــل بیــت| و پیــام بیدارگــر 
انقــاب اســامی، طراحــی حــوزه علمیــه تــراز 
انقابــی ضــروری می ســازد تــا بــا بازنگــری جــدی 
بــه  بتوانــد  بین المللــی  ســاحت های  همــه  در 

رســالت جهانــی خویــش عمــل نمایــد.
ازایـن رو مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه بر آن 
اسـت تـا در دوره جدیـد مدیریـت، بـا بهره گیری از 
رهنمودهـای مقام معظـم رهبری )مدظلـه العالی( 
و مراجـع عظـام تقلیـد )دامـت برکاتهـم(، همگام با 
طراحـی برنامه هـای تحولـی در حوزه هـای علمیه، 
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ضمـن احصا و بررسـی ظرفیت هـا و توانمندی های 
زمینـه  در  به ویـژه  علمیـه  حوزه هـای  بین المللـی 
بین المللـی؛  مدرسـان  و  مبلغـان  توانمندسـازی 
شـیوه هـا و راهکارهـای مناسـب بهره گیـری از این 
فرصت هـای عظیـم انسـانی و علمـی را بـه مراکز  و 

نهادهـا ارائـه نماید.
امیــد اســت بــا تحلیلــی واقع بینانــه از وضعیــت 
ــه  موجــود، برنامه هــای نوینــی جهــت دســتیابی ب
وضعیــت مطلــوب طراحــی نمــوده و بــا بهره گیــری 
از همــه ظرفیت هــا و فرصت هــای موجــود و بــا 
عنایــت بــه اقتضائــات، الزامــات و شــئون حــوزوی 
ــازی  ــتای توانمندس ــی الزم در راس ــای اجرای گام ه
در  را  علمیــه  حوزه هــای  مدرســان  و  مبلغــان 

ــردارد. ــف ب ــای مختل عرصه ه
ظرفیت هــای  از  برخــی  حاضــر  نوشــتار 
قلمروهــای  در  علمیــه  حوزه هــای  گوناگــون 
ــرای توانمندســازی مبلغــان و مدرســان  مختلــف ب

مــی دارد. بیــان  را  بین المللــی 
1. ظرفیــت اســناد باالدســتی و نظامــات جامــع 

علمیــه؛ حوزه هــای 
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2. ظرفیت نظام رشته ای آموزش بلندمدت؛

حوزه هــای  بین المللــی  قطب هــای  ظرفیــت   .3

ــه؛ علمی

4. ظرفیت مراکز تخصصی حوزوی؛

5. ظرفیــت آمــوزش زبان هــای خارجــی حوزه هــای 

؛ علمیه

6. ظرفیــت مراکــز آموزشــی بین المللــی حــوزه 

)ســطح 3 و 4(؛

7. ظرفیت انجمن های علمی حوزه؛

8. ظرفیت آموزش های کوتاه مدت و مهارتی؛

9. ظرفیــت طــرح کارویــژه روحانیــت، طــرح آمایش 

ــدت؛ ــای بلندم و برنامه ه

بــا  خــارج  دروس  و  کرســی ها  ظرفیــت   .10

معاصــر؛ موضوعــات 

11. ظرفیت تشکل های بین المللی حوزه؛

12. ظرفیت ادیانی و مذاهبی حوزه های علمیه؛
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بخش اول:
ــای  ــع حوزه ه ــات جام ــتی و نظام ــناد باالدس ــت اس  ظرفی

ــه: علمی

علمیــه  حوزه هــای  باالدســتی  اســناد  در 
جامــع  نظام هــای  چشــم انداز،  ســند  ازجملــه 
نیــز منشــور حوزه هــای علمیــه ظرفیت هــای  و 
ــرای عرصــه بین الملــل طراحــی شــده  مختلفــی ب
ــا  ــژه ب ــورت وی ــه ص ــا ب ــی از آن ه ــه برخ ــت ک اس

می باشــد. مرتبــط  بین الملــل  عرصــه 
برخــی از اســناد و نظام هــای جامــع کــه مرتبــط 

بــا عرصــه بین الملــل هســتند عبارتنــد از:
• نظام جامع بین الملل حوزه های علمیه؛

• نظام جامع تبلیغ حوزه های علمیه؛
• نظام جامع پژوهش حوزه های علمیه؛
• نظام جامع آموزش حوزه های علمیه؛

• نظام جامع ادیان، مذاهب و فرق حوزه های علمیه؛
• نظام جامع رسانه حوزه های علمیه؛

• نظام جامع ارتباطات حوزه های علمیه.
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بخش دوم:
ظرفیت نظام رشته ای آموزش بلندمدت:

نظــام دانشــی حوزه هــای علمیــه پــس از تحــول 
ــه شــانزده قلمــرو توســعه یافتــه کــه در  آموزشــی ب
ســطوح عالــی ســطح 3 و 4 حوزه هــای علمیــه بــه 
بیــش از 340 رشــته و گرایــش گســترش می یابــد.

ــای  ــی حوزه ه ــام دانش ــی نظ ــای اصل قلمروه
ــد از: ــه عبارتن علمی

• حوزه دانشی قرآن؛

• حوزه دانشی حدیث؛
• حوزه دانشی فقه و اصول؛

• حوزه دانشی فقه، حقوق و قضای اسالمی؛
• حوزه دانشی کالم، ادیان، مذاهب و ِفرق؛

• حوزه دانشی منطق، فلسفه، عرفان؛
• حوزه دانشی اخالق، تربیت و مشاوره؛

• حوزه دانشی تاریخ و سیره؛
• حوزه دانشی تبلیغ و ارتباطات؛

• حوزه دانشی زبان و ادبیات عرب؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

درآمدی بر ظرفیت های بین المللی حوزه های علمیه14

• حوزه دانشی فرهنگی، هنر و تمدن اسالمی؛
• حوزه دانشی اقتصاد اسالمی؛
• حوزه دانشی علوم اجتماعی؛

• حوزه دانشی علوم سیاسی؛
• حوزه دانشی روان شناسی؛

• حوزه دانشی مدیریت اسالمی.
برخــی رشــته ها و گرایش هــای تأمین کننــده 
نیازهــای علمــی و تبلیغــی خــارج از کشور)ســطح 

ــد از: 3 و 4( عبارتن
• حقوق بشر؛
• حقوق زنان؛

• مسیحیت شناسی؛
• یهود شناسی؛

• شیعه شناســی )کالم، تاریــخ ، جامعه شناســی 
و...(؛

• ادیان گرایش ادیان شرقی؛
• مدرسی علوم عقلی؛ 

• مدرسی فقه و اصول؛
• فقه مقارن؛

ــه  ــافعی، فق ــالمی)فقه ش ــی اس ــب فقه • مذاه
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ــی(؛ ــه حنف ــی، فق ــه مالک ــی، فق حنبل
• مذاهــب کالمــی اســالمی) معتزلــه، نومعتزلیــان، 

اشــاعره،  ماتریدیــه، اباضــی و...(؛
• تصوف در دنیای اسـالم) تصـوف و عرفان، قادریه، 
رفاعیـه، نقش بندیـه، بکتاشـیه، نعمت اللهـی، اهـل 

و...(؛ حق 
• فرق شیعی)زیدیه، جعفری، اسماعیلیه و...(؛

• قرآن و تاریخ؛
• علــوم قــرآن )تاریــخ علــوم قــرآن، قرائــات، وحــی 

و اعجــاز و...(؛
• تفسیر تطبیقی؛

• تفسیر ترتیبی؛
• قرآن و مستشرقان؛
• فقه محیط زیست؛

• قرآن و علوم انسانی؛
• علوم حدیث تطبیقی؛

• مهدویت.
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بخش سوم:
ظرفیت قطب های بین المللی حوزه های علمیه

ــای  ــی حوزه ه ــت بین الملل ــای ظرفی ــرای ارتق ب
علمیــه طــرح قطب هــای بین المللــی تدویــن و در 

مســیر تصویــب و اجــرا می باشــد. 
از میــان حوزه هــای علمیــه و در گام نخســت 
نزدیــک بــه بیســت حــوزه علمیــه کــه ظرفیت هــای 
اســت،  توجــه  قابــل  آن هــا  در  زبــان  آمــوزش 
انتخــاب شــده و افزون بــر آن کــه در آن هــا آمــوزش 
زبان هــای خارجــی بــه شــکل منســجم و قــوی 
ــا  ــن حوزه ه ــا ای ــت ت ــر اس ــود، در نظ ــام می ش انج
بــا محوریــت بــر مناطــق خاصــی از قلمروهــای 
بین المللــی معطــوف شــوند و بــا مســائل و شــبهات 
نیروهــای  به تدریــج  و  شــده  آشــنا  مناطــق  آن 
انســانی معطــوف بــه آن مناطــق را تربیــت کننــد. 
قطب هــا بــه حســب گســتره و نــوع عملکــرد بــه 

ــل تقســیم می شــود: دســته های ذی
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1. قطب های زبان انگلیسی؛
2. قطب های زبان عربی؛

ــه،  ــیای میان ــامل آس ــی ش ــای جغرافیای 3. قطب ه
اروپــا، آمریــکا و...؛

ــل،  ــغ بین المل ــامل تبلی ــی ش ــای موضوع 4. قطب ه
تدریــس در دانشــگاه های خارجــی و...  .

ــد  ــی عبارتن ــای زبان ــی قطب ه ــی تربیت ــای فرهنگ برنامه ه

از:

یزموضوعات  1. برنامه هـای مهارتـی داخل کشـور )ر

پیشـنهادی آن در طرح آمده اسـت(؛

یزموضوعات  2. برنامه های مهارتی خارج از کشـور )ر

پیشنهادی آن در طرح آمده است(؛

3. دستاوردهای طرح؛

ییت مبلغ بین الملل؛ 4. تر

5. تربیت مدرس بین الملل؛

6. تربیت مترجم بین الملل؛

7. تربیت مدیر مراکز اسالمی؛

8. تربیت فعال عرصه های رسانه ای ـ بین المللی؛

9. تربیت فعال فضای مجازی.
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برخــی از ایــن حوزه هــای علمیــه فعــال در ســطح بین الملــل 

از: عبارتند 

• حوزه علمیه شهیدین –قم؛
• حوزه علمیه معصومیه÷ قم؛

• حوزه علمیه چهارده معصوم^قم؛
• حوزه علمیه امام صادق× قم؛

• حوزه علمیه دارالسالم–تهران؛
• حوزه علمیه مروی – تهران؛

• حوزه علمیه  ولی عصر – بناب؛
• حوزه علمیه ولی عصر- تبریز؛

• حوزه علمیه امام خمینی& – تهران؛
• حوزه علمیه امام خمینی& – کرمانشاه؛

• حوزه علمیه امام خمینی& – کاشان؛
• حوزه علمیه امام صادق×– کردستان؛

• حــوزه علمیــه جامعــه امیــر المومنیــن×– شــهر 
ری؛

• حوزه علمیه االمام – اهواز؛
• حوزه علمیه نخبگان – شیراز؛

ــرای  ــتان های آذری ب ــب از اس ــای منتخ • حوزه ه
مناطــق آذری زبــان دنیــا؛
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• حــوزه هــای منتخــب از اســتان خوزســتان بــرای 
کشــورهای عربــی و ... .
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بخش چهارم:
ظرفیت مراکز تخصصی حوزوی:

52 مرکــز تخصصــی، طــاب حوزه هــای علمیــه 
بــه شــکل  از طــی مقدمــات و ســطح،  پــس  را 
کــه  می دهنــد  آمــوزش  تخصصــی  رشــته ای، 
ــه  ــد ب ــی می توانن ــای بین الملل ــا نیازه ــب ب متناس
تربیــت مبلغــان و مدرســان بــه شــکل تخصصــی در 

ــد. ــدام کنن ــخص اق ــی مش موضوع
برخــی از عناویــن رشــته های مراکــز تخصصــی 

عبارتنــد از:
• کالم اسالمی؛

• تفسیر و علوم قرآن؛
• فلسفه اسالمی؛

• حقوق و قضای اسالمی؛
• ادیان؛

• مذاهب اسالمی؛
• مهدویت؛

• علوم حدیث؛
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• شیعه شناسی؛
• نقد وهابیت؛

• مطالعات زنان؛
• تبلیغ؛

• تاریخ تشیع؛
• کالم مقارن؛

• مدرسی علوم عقلی؛
• مدرسی فقه و اصول؛

• مشاوره اسالمی؛
• تاریخ اهل بیت.
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بخش پنجم:
ظرفیت آموزش زبان های خارجی حوزه های علمیه 

طــاب حوزه هــای علمیــه در مراکــز حــوزوی و 
گاهــی بــه صــورت مســتقل بــه آمــوزش زبان هــای 
حــدود  کنونــی  شــرایط  در  و  آورده  رو  خارجــی 
ســه هــزار نفــر از طــاب در زبان  هــای مختلــف 
آمــوزش دیده انــد کــه پاالیــش و طبقه بنــدی آنــان 
ــه  ــت و ب ــوزه اس ــرای ح ــال اج ــای در ح از طرح ه
ــه 1500 نفــر از  نظــر می رســد ظرفیتــی نزدیــک ب
آنــان در ســطح زبانــی قابــل قبولــی خواهنــد بــود. 
ــای  ــر از فض ــیصد نف ــش از س ــان بی ــن می از ای
بین المللــی  هم اندیشــی  کمیته هــای  در  حــوزه 
ســامان یافته انــد، اعضــای ایــن کمیته هــا کســانی 
هســتند کــه تجربــه میدانــی قابــل توجهــی در 
ــه  ــدی را ب ــدت مدی ــته و م ــاص داش ــه ای خ منطق
صــورت ســکونت بلندمــدت یــا اعزام هــای تبلیغــی 

ــد. ــپری کرده ان ــه س ــرر در آن منطق مک
ــاب  ــار ط ــر از آم ــار غی ــن آم ــت ای ــی اس بدیه
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علمیــه  حوزه هــای  عرب زبــان  و  آذری زبــان 
می باشــند کــه جمعیتــی قریــب بــه ده هــزار نفــر را 
شــامل می شــود. ایــن دو گــروه بــا ســرمایه گذاری 
ــژه در  ــی به وی ــم بین الملل ــی مه ــه ظرفیت ــر، ب کمت
کشــورها و مناطــق عرب زبــان و آذری زبــان تبدیــل 

خواهنــد شــد. 
حوزه هــای  زبــان  آمــوزش  مراکــز  از  برخــی 

از: عبارتنــد  علمیــه 
• مرکــز آمــوزش زبــان حوزه هــای علمیــه )عربــی، 

انگلیســی، فرانسوی، اســپانیایی(؛
• مؤسســه زبان و فرهنــگ جامعةالمصطفی)عربی، 
ــو  ــی، ماالی ــی، اندونزیای ــی، چین ــی، روس انگلیس

و...(؛
ــی  ــی، چین ــای انگلیس ــی ) زبان ه • جامعةالمرتض

و عربــی(؛
اســپانیایی،  شــرق)زبان  اندیشــه  مؤسســه   •

پرتقالــی(؛
• مؤسسه اویس قرن) زبان روسی(.
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بخش ششم:
ــطح 3 و  ــوزه )س ــی ح ــی بین الملل ــز آموزش ــت مراک ظرفی

)4

در ایــن مراکــز، ســطح 3 و 4 حــوزوی در دوره ای 
زبان هــای  از  یکــی  بــه  پنج ســاله  دســت کم 
خارجــی ارائــه و تمامــی امتحانــات و منابــع بــا 

زبــان مربوطــه برگــزار می گــردد. 
برخی از این مراکز عبارتند از:

ــه  ــالمی )ب ــات اس ــی مطالع ــه بین الملل • مؤسس
ــی(؛ ــی و انگلیس ــان عرب زب

زبــان  شــرق)به  اندیشــه  مطالعــات  مرکــز   •
اســپانیولی(؛

• مؤسسـه زبان و فرهنـگ جامعة المصطفی )دوره 
زبان هـای  بـه  ارشـد  کارشناسـی  و  کارشناسـی 
انگلیسـی، عربـی، ماالیـو، فرانسـوی، روسـی، اردو  

). و... 
الزم بــه توضیــح اســت مراکــز دیگــری از همیــن 

نــوع، در دســت تأســیس و راه انــدازی می باشــد. 
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بخش هفتم:
ظرفیت انجمن های علمی حوزه

بیـش از سـه هـزار نفـر از کارشناسـان حـوزوی 
کـه در قلمـرو علمـی خاصی خبـره و صاحب نظرند 
و دارای سـطح 4 یـا دکتـری در آن زمینـه هسـتند، 
در 22 انجمـن علمـی سـامان دهی شـده و از میان 
آثـار علمـی آنان پـس از ارزیابـی و کارشناسـی الزم 
تاکنـون نزدیـک بـه دو هـزار اثـر علمـی بـه عنـوان 
ایـن  از  علمیـه  حوزه هـای  علمـی  برترین هـای 
ایـن  افزون بـر  اسـت؛  شـده  برگزیـده  انجمن هـا 
اعضـای انجمن هـای علمـی حـوزه در ده هـا مجله 
و نشـریه تخصصـی حـوزوی و دانشـگاهی بـه ارائـه 

مقـاالت علمـی و پژوهشـی می پردازنـد.
انجمن هــای  عضــو  کارشناســان  و  اســاتید 
ــن از  ــر انجم ــته ه ــار برجس ــن آث ــی و همچنی علم
ظرفیت هــای مهــم بــرای توانمندســازی مبلغــان و 
تأمیــن ســایر نیازهــای دینــی و علمــی مخاطبــان 

می باشــد.  بین الملــل  عرصــه 
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ــوزه  ــی ح ــای علم ــی از انجمن ه ــن برخ عناوی
ــد از: عبارتن

• انجمن علمی ادیان و مذاهب؛
• انجمن علمی اصول فقه؛

• انجمن علمی اقتصاد اسالمی؛
• انجمن علمی تاریخ پژوهان؛

• انجمن علمی تعلیم و تربیت اسالمی؛
• انجمن علمی حدیث حوزه؛

• انجمن علمی روان شناسی اسالمی؛
• انجمن علمی فقه و حقوق اسالمی؛

• انجمن علمی قرآن پژوهی؛
• انجمن علمی قلم حوزه؛

• انجمن علمی کالم اسالمی؛
• انجمن علمی مدیریت اسالمی؛

• انجمن علمی مطالعات اجتماعی؛
• انجمن علمی مطالعات سیاسی.
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بخش هشتم:
ظرفیت آموزش های کوتاه مدت و مهارتی

جهـت  جدیـد،  تحـوالت  در  علمیـه  حوزه هـای 
را  مرکـزی  مهارتـی،  و  کوتاه مـدت  آموزش هـای 
تأسـیس کـرده و طـاب را در سـطوحی بـه شـکل 
الزامـی و در سـطوح دیگـر بـه شـکل اختیـاری و 
اقتضایـی، از ایـن آموزش هـا و مهارت هـا بهره منـد 

می سـازد. 
کوتاه مـدت  آمـوزش  دوره هـای  مرکـز  ایـن  در 
طراحـی شـده کـه به تدریـج توسـعه خواهـد یافت. 
ایـن  بدیهـی اسـت در صـورت حمایت هـای الزم، 
دوره هـا بـا اسـتانداردهای علمـی و آموزشـی و بـا 
متـون آموزشـی و منابـع آموزشـی مناسـب برگـزار 
و  علمـی  مجامـع  سـایر  در  اجـرا  قابلیـت  و  شـده 

آموزشـی دیگـر را نیـز خواهـد داشـت.
برخی از عناوین این دوره ها عبارتند از:

و  زمینه هــا  کشــور  از  خــارج  در  تبلیــغ   •
؛ رها وکا ز ســا
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• اولویت ها در ارتباطات جهانی حوزه علمیه؛
• رســالت و بایســته های بین المللــی حوزویــان 
ــــ نخبــگان، اســاتید، فضــال، مســئوالن و مدیــران 

ــد؛ ارش
ــرورت  ــه و ض ــای علمی ــی حوزه ه • آینده پژوهش

ــل؛ ــوزه بین المل ــور آن در ح حض
• فرصت هــا و تهدیدهــای بین المللــی در حــوزه 

دیــن؛
ارتباطــات  و  فرهنگــی  سیاســت های   •

؛ ی ز ن مــر و بر
موانــع،  جهــان،  در  تشــیع  پیشــرفت  ســیر   •
فرصت هــا و راهکارهــای ارتقــای ســطح پیشــرفت 

ــان؛ ــیعیان در جه ش
• نقــش حوزه هــای علمیــه در تبییــن چهــره دینــی 

و انقــالب اســالمی در عرصــه بین الملــل؛
• تبلیغ جهادی ثمرات آن در عرصه بین الملل؛
• جریان شناسی اسالمی در عرصه بین الملل؛

ــای  ــا و توانمندی ه ــکل ها، ظرفیت ه ــی تش • معرف
آنــان در عرصــه بین الملــل؛

• شــناخت افــکار عمومــی، اصــول ارتباطــات 
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مؤثــر، اخــالق مدیریــت، نطق هــای رســمی و 
پیامدهــای مثبــت و منفــی آن؛

• آشنایی با حوزه های شیعی جهان؛
• آمــوزش مهارت هــای مقاله نویســی در نشــریات 

ــل؛ بین المل
• تشــریح وضعیــت اســالم در کشــورهای مختلــف 

توســط رایزنــان فرهنگــی و ســفیران ج.ا. ایــران؛
و  کاربردهــا  )اهمیــت،  خارجــی  زبــان   •
ــوزه  ــی در ح ــان خارج ــوزش زب ــازوکارهای آم س

علمیــه(؛
ــای  ــالمی در دنی ــورهای اس ــی کش • جامعه شناس

معاصــر؛
• آشــنایی بــا رســانه های تبلیغــی و مجــازی 
تشــریح  و  پرمخاطــب  ســایت های  )معرفــی 

ســازوکارها(.
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بخش نهم:
و  آمایــش  طــرح  روحانیــت،  کارویــژه  طــرح  ظرفیــت 

بلندمــدت برنامه هــای 

تدویــن   1414 افــق  در  علمیــه  حــوزه 
کار خــود  در دســتور  را  روحانیــت  کارویژه هــای 
ــطح  ــار س ــند در چه ــن س ــه ای ــت ک ــرار داده اس ق
نیازهــای آینــده حــوزه را مدنظــر قــرار داده اســت.

• کارویژه های ناظر به حوزه های علمیه؛
جمهــوری  نظــام  بــه  ناظــر  کارویژه هــای   •

اســالمی ایــران؛
• کارویژه های ناظر به جامعه اسالمی؛
• کارویژه های ناظر به عرصه بین الملل.

ــر دارد  ــرح در نظ ــن ط ــه در ای ــای علمی حوزه ه
بــا اهــداف عملیاتــی،  و  بــه صــورت مشــخص 
ــل را مدنظــر  ــه عرصــه بین المل ــژه ای ناظــر ب کاروی
ــق  ــرای تحق ــوزه ب ــای ح ــرار داده و از ظرفیت ه ق

ــرد.    ــره گی آن به
حوزه هــای  پنج ســاله  برنامــه  در  همچنیــن 
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علمیــه، از چهــل مضمــون اصلــی برنامــه، هشــت 
مضمــون ذیــل مرتبــط بــا عرصــه بین الملــل لحــاظ 

ــت. ــده اس ــراب ش ــا اش و در برنامه ه
برخی از مضامین این برنامه عبارتند از:
• آموزش زبان عربی به طالب و روحانیون؛

• آمــوزش ســایر زبان هــای خارجــی بــه طــالب و 
روحانیــون؛

• ســاماندهی، پشــتیبانی و ارزشــیابی مبلغــان، 
تشــکل ها و مؤسســات تبلیغــی و فرهنگــی؛

ــای  ــای فعالیت ه ــترش و ارتق ــزی، گس • برنامه ری
تبلیغــی و فرهنگــی؛

• تقویــت انســجام اســالمی و گفت وگــو و ارتبــاط 
بــا ادیــان و مذاهــب؛

• توســعه ارتباطــات و تعامــل و همــکاری مؤثــر در 
ــی؛ ــی و بین الملل ــای مل عرصه ه

ــانه های  ــعه رس ــیس و توس ــانی، تأس • اطالع رس
حــوزوی؛

• ظرفیت سازی بین المللی.
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بخش دهم:
موضوعــات  بــا  خــارج  دروس  و  کرســی ها  ظرفیــت 

صــر معا

از میــان 650 کرســی درس خــارج فعــال در 
حوزه هــای علمیــه، قریــب بــه پنجــاه درس خــارج 
بــه موضوعــات معاصــر و اجمــااًل متناظــر بــا عرصــه 
و  جهت دهــی  کــه  اســت  معطــوف  بین الملــل 
حمایــت از آن هــا می توانــد بســیاری از مســائل 
نیازهــای  پاســخ گوی  و  را پوشــش داده  معاصــر 
کرســی ها  از  برخــی  باشــند.  کنونــی  دنیــای 
معاصــر  فقهــی  بــا موضوعــات  و دروس خــارج 

عبارتنــد از:
1. فقه تربیتی؛

2. فقه اقتصاد؛

3. فقه نظام سیاسی؛

4. فقه فرهنگ؛

5. فقه نظام عمران شهری؛

6. فقه بورس؛
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7. حقوق اموال و مالکیت؛

8. حقوق قراردادها؛

9. فقه خانواده؛

10. فقه مصلحت؛

یت؛ 11. فقه مدیر

12. فقه بانک داری؛

13. فقه رسانه؛

14. فقه فناوری  های نوین و فضای مجازی؛

15. حاکمیت در اسالم؛

16. والیت فقیه؛

17. حدیث شناسی مقارن؛

18. نظام فقه اجتماعی؛

19. نظام اقتصادی اسالم مقارن؛

20. مبانی فقه  مستحدثات؛

21. فقه مقارن؛

22. شرایط ارتداد؛

23. طهارت اهل کتاب.
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بخش یازدهم:
ظرفیت تشکل های بین المللی حوزه

و  مراکــز  افزون بــر  علمیــه  حوزه هــای  در 
ــاالن  ــان و فع ــی از مبلغ ــوزوی، برخ ــات ح مؤسس
حــوزوی در عرصــه بین الملــل، اقــدام بــه تأســیس 
و ایجــاد برخــی نهادهــا و مراکــز بین المللــی تحــت 
نموده انــد  بین المللــی   تشــکل های  عنــوان 
کــه در کنــار حوزه هــای علمیــه در عرصه هــای 
ــد  ــی می کنن ــی و فرهنگ ــت دین ــی فعالی بین الملل

و از ظرفیت هــای خوبــی برخــوردار هســتند.
مدتــی اســت کــه از طریــق برگــزاری انتخابــات، 
تشــکل های  »مجمــع  عنــوان  بــا  مجمعــی 
بــه  کــه  اســت  گرفتــه  شــکل  بین المللــی« 
نمایندگــی از ایــن تشــکل ها، جلســات و توافقــات 
خوبــی را بــا نهادهــای بین المللــی بــه عمــل آورده 

ــت.  اس
ــد  ــی عبارتن ــای بین الملل ــکل ه ــای تش ــی از ظرفیت ه برخ

از:
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• ترویــج فرهنــگ اهــل بیــت و نقــد شــبهات 
وهابیــت بــا نــگاه تقریــب و حفــظ وحــدت 

اســالمی؛
• تربیت مبّلغ؛

• شناساندن فرهنگ و تمدن اسالمی؛
• مطالعات صلح و گفت وگوی ادیان؛

• مطالعات جهان اسالم؛
• نقـد جنبش هـای معنـوی نوظهـور وعرفان هـای 

کاذب؛
• بسط فرهنگ مقاومت؛

• تولید کتاب، برگزاری نمایشگاه،  ترجمه کتب؛
ادیــان  پیــروان  و وحــدت میــان  • هم زیســتی 

آســمانی؛
• ارتقــای ســطح معرفتــی جوانــان ایرانــی در 

حــوزه مســائل جهانــی؛
• وحدت و اتحاد در بین مسلمانان.

برخی تشکل های بین المللی حوزه عبارتند از:

• مؤسسه صلح و ادیان؛
• مؤسسه امت واحده؛

• داراالعالم مدرسه اهل بیت؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

درآمدی بر ظرفیت های بین المللی حوزه های علمیه36

• اندیشکده مرصاد؛
• دفتر خدمات اسالمی؛

• مؤسسه بهداشت معنوی؛
• مؤسسه حکمت اویس قرنی؛

• مؤسسه اندیشه شرق؛
• مؤسسه گفت وگوی دینی وحدت؛

• کانون نخبگان تبلیغ؛
• بنیاد بین المللی تبلیغ اندیشه والیت؛

• اتحادیه مؤسسات جهان اسالم؛
ــان و  ــترک ایرنی ــراث مش ــی می ــه فرهنگ • مؤسس

ــاره و... . ــبه ق ش
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بخش دوازدهم:
ظرفیت ادیانی و مذاهبی حوزه های علمیه 

تاکنــون صدهــا نفــر از طــاب در رشــته های 
ادیــان، مذاهــب و ِفــرق در حــوزه علمیــه تحصیــل 
کرده انــد. مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــا 
ظرفیت هــای  هدایــت  و  نظــارت  و  جهت دهــی 
ادیانــی و مذاهبــی در نظــر دارد ضمــن تربیــت 
نیــروی کارشــناس و تدویــن متــون و منابــع علمــی 
مناســب، اقدامــات ذیــل را تقویــت و بــه ســرانجام 

ــاند: برس
ــان  ــالب و حوزوی ــر ط ــارت ب ــاماندهی و نظ • س

ــی؛ ــی و مذاهب ــالت ادیان دارای تحصی
• تصویــب رشــته ادیــان و مذاهــب بــه عنــوان یکــی 

از قلمروهــای اساســی آموزشــی حوزه؛
• تدوین سند جامع ادیانی و مذاهبی؛

• تقویت مرکز تخصصی مذاهب اسالمی؛
ــت  ــب معاون ــرق و مذاه ــان و ف ــت اداره ادی • تقوی

ــه؛ ــای علمی ــغ حوزه ه تبلی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

درآمدی بر ظرفیت های بین المللی حوزه های علمیه38

و  ادیانــی  تخصصــی  نشســت های  برگــزاری   •
مذاهبــی؛

ــای  ــالب و ارتق ــی ط ــی و مهارت افزای • دانش افزای
فرهنــگ تقریــب بیــن مذاهــب اســالمی.


