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�پیشگفتار

انقــالب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  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  اصــالح،  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 مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش 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 عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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بایـــد یــک »مرکــز مطـالعـــات راهبـــردی« 

متشــکل از نخبگـــان و فرزانگـــان هوشــمند 

ــر  ــول و دیگ ــه تح ــکیل و برنام ــوزوی تش ح

ــز  ــن مرک ــوزه، در ای ــردی ح ــای راهب برنامه ه
ــوند.1 ــن ش تدوی

مقام معظم رهبری

1. دیدار با اعضای شورای عالی حوزه های علمیه، 1395/07/11.
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مقدمه 

»اقامـه  در سـند چشـم انداز حوزه هـای علمیـه 
دیـن و اعتـای کلمـه توحیـد مبتنـی بـر اجتهـاد بر 
پایـه قرآن، سـنت نبوی| و مکتـب اهل بیت^« 
رسـالت حوزه هـای علمیـه بیـان شـده و مـوارد ذیل 

بـه عنـوان مأموریت هـای آن ارائـه شـده اسـت:
1. اســتنباط، تبییــن و تعمیــق آموزه هــای اســام 

ــوم و  ــف عل ــای مختل ــیع در عرصه ه ــب تش و مکت

ــه؛ ــژه فق ــامی، به وی ــارف اس مع

2. تبییــن روشــمند و صیانــت هوشــمندانه از اســام 

نــاب و مکتــب تشــیع؛

حوزه هــای  در  علــم  تولیــد  و  یه پــردازی  نظر  .3

مختلــف علــوم اســامی – انســانی؛

4. تربیــت نیــروی انســانی بــرای رفــع نیازهــای دینــی 

جامعــه، نظــام اســامی و حوزه هــای علمیــه؛
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5. تبلیــغ، ترویــج، تثبیــت و تعمیــق ارزش هــا و 

معــارف اســامی در ســطح ملــی و فراملــی؛

6. پشــتیبانی و حمایــت از نظــام اســامی و هدایــت 

در جهــت تحکیــم و تقویــت و اعتــای آن؛

7. تـاش برای تحقق تمدن اسـامی براسـاس آیات 
یـم و آموزه های مکتـب اهل بیت^.1 قـرآن کر

و  عظیــم  رســالت  ایــن  انجــام  بی تردیــد 
و  راه  نقشــه  نیازمنــد  بــزرگ  مأموریت هــای 
بــه  و توجــه  برنامه ریــزی علمــی و هوشــمندانه 
ظرفیت هــا و چالش هــای حــال و آینــده اســت. 
ــات  ــه ای از مطالع ــردی مجموع ــات راهب مطالع
راهبــری،  منظــور  بــه  کــه  اســت  تحقیقــات  و 
انســجام  و  وحدت بخشــی  هماهنگ ســازی، 
کارکردهــا و فعالیت هــا در راســتای نیــل بــه رســالت 
ــه  ــر ب ــات و ناظ ــه امکان ــه ب ــا توج ــا ب و مأموریت ه
محیــط درونــی و بیرونــی انجــام می پذیریــد.2

ــای  ــردی حوزه ه ــات راهب ــز مطالع ــرح »مرک ط

ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــات ش ــه، مصوب ــای علمی ــم انداز حوزه ه ــند چش 1. س
ــه، 1394(. ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــم، ش ــه 1001 )ق ــه، مصوب علمی

بــر  درآمــدی  ســلمان پور خویی،  مجیــد  و  مبینی دهکــردی  علــی  ر.ک:   .2
ــر 1385(،  ــعه، ش 6 )1 تی ــرد توس ــی، راهب ــتراتژیک و عملیات ــزی اس برنامه ری

ص188.
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علمیــه« براســاس تصمیــم جلســه 34 شــورای 
مطالبــه  راســتای  در  علمیــه  حوزه هــای  عالــی 
صریــح مقــام معظــم رهبــری و تأکیــد مراجــع 
ــن  ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــم( و ب ــد)دام ظله ــام تقلی عظ

ــت. ــده اس ــن ش ــرورت، تدوی ض

اهداف 
1. زمینه ســازی بــرای گســترش و تعمیــق دانــش 

ــامی؛ ــرد اس ــا رویک ــردی ب ــات راهب مطالع

ــای  ــت حوزه ه ی ــی مدیر ــای پژوهش ــن نیازه 2. تأمی

ــای آن؛ یت ه ــتای مأمور ــه در راس علمی

3. تقویـت و تثبیت مرجعیت علمـی حوزه های علمیه 

در مطالعـات راهبردی مرتبط با حـوزه و روحانیت؛

انســانی  نیــروی  تربیــت  بــرای  زمینه ســازی   .4

متخصــص در مطالعــات راهبــردی مرتبــط بــا حوزه 

و روحانیــت؛

یــت حــوزه  5. ارتقــای تفکــر راهبــردی در مرکــز مدیر

و در بیــن روحانیــت؛

6. ارتقــای پشــتوانه های نظــری و علمــی اســناد 

راهبــردی حــوزه و روحانیــت؛
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7. دســتیابی بــه راهبردهــای جدیــد در راســتای 

تحــول و ارتقــای حوزه هــای علمیــه در گام دوم 

انقــاب اســامی؛

از  )اعـم  راهبـردی  ظرفیت هـای  هم افزایـی   .8

شـخصیت ها، گروه هـا و مراکـز مطالعـات راهبـردی(.

اهم وظایف
و  چشــم انداز  یــت،  مأمور تنظیــم  و  تهیــه   .1

سیاســت های کان راهبــردی حــوزه و روحانیــت و 

یــت و پیشــنهاد  یابــی آن بــا همــکاری مرکــز مدیر ارز

ــه  ــه ب ــرای ارائ ــه، ب ــای علمی ــر حوزه ه ــه مدی آن ب

ــه؛ ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ش

و  فرصت هــا  بنیــادی،  مشــکات  رصــد   .2

ــه  تهدیدهــای پیــش روی حــوزه و روحانیــت و ارائ

مناســب؛ حل هــای  راه 

ــامی،  ــام اس ــای جامعــه و نظ ــم نیازه ــد دائ 3. رص

مرتبــط بــا حــوزه و روحانیــت و انطبــاق آن بــا 

ــه گــزارش از مطالعــات  خروجی هــای حــوزه و ارائ

ــا  ــرای اصــاح ی ــط ب ــه مراجــع ذی رب انجام شــده ب

تکمیــل برنامه هــا؛
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4. آینده پژوهی حوزه و روحانیت؛

در  راهبـردی  اسـناد  تدویـن  و  مطالعـات  انجـام   .5

راسـتای توسـعه و تعمیـق علـوم، فرهنـگ و تمـدن 

اسـامی؛

بنیادیــن و  در موضوعــات  انجــام مطالعــات   .6

راهبــردی مرتبــط بــه حــوزه و روحانیــت؛

7. بررســـی و تعییـــن الگـــوی تعامـــل روحانیـــت و 

ــه  ــامی و جامعـ ــام اسـ ــا نظـ ــه بـ ــای علمیـ حوزه هـ

اســـامی ایـــران و جوامـــع اســـامی و ســـایر جوامـــع 

بـــا تأکیـــد بـــر انتظـــارات جامعـــه و نظـــام اســـامی 

یـــت  از حـــوزه و روحانیـــت بـــا همـــکاری مرکـــز مدیر

حوزه هـــای علمیـــه؛

تحول خواهـی،  کان نگـری،  فرهنـگ  ترویـج   .8

جامع نگـری و تفکـر راهبـردی در حوزه هـای علمیـه؛

مطالعــات  نظــام  مســتمر  بهبــود  و  اصــاح   .9

انجام شــده؛ یابی هــای  ارز براســاس  راهبــردی 

ــان  ــی کارشناس ــی و مهارت ــطح علم ــای س 10. ارتق

ــا اهــداف و  ــردی متناســب ب مرکــز مطالعــات راهب

یت هــا؛ مأمور
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جایگاه مرکز
ایــن مرکــز یکــی از واحدهــای پژوهشــی صفــی 
بــه مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه  وابســته 
علمیــه  حوزه هــای  مدیــر  نظــر  زیــر  و  اســت 
فعالیــت می کنــد. مأموریــت اصلــی ایــن مرکــز 
ــاز  ــورد نی ــردی و کان م ــای راهب ــام پژوهش ه انج
در راســتای مأموریت هــا و اهــداف مرکــز مدیریــت 

حوزه هــای علمیــه در گام دوم انقــاب اســت.
انــواع مطالعــات راهبــردی قابــل انجــام در مرکــز 

بــه شــکل زیــر می باشــد:
الــف( »پژوهش هــای راهبــردی کان« و »پژوهش ها 

در موضوعــات راهبــردی کان« مرتبط با رســالت نهاد 
حــوزه و روحانیــت در عرصه هــای نظــام اســامی، 
ــه  ــل، ب ــام و بین المل ــان اس ــامی ، جه ــه اس جامع
صــورت مســتقل  یــا بــا اخــذ ســفارش از شــورای 
ــه،  ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــر مرک ــا مدی ــی ی عال
همچــون نقشــه راه، ســاخت تمــدن نویــن اســامی، 
راهبــرد تحــول علــوم انســانی و تأســیس علوم انســانی 

اســامی، راهبــرد تحــول ســبک زندگــی و ... .
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ب( »پژوهش هــای راهبــردی کان« و »پژوهش هــا 

در موضوعــات راهبــردی کان« مرتبــط بــا مأموریــت 
صــورت  بــه  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
مســتقل یــا بــه ســفارش شــورای عالــی و مرکــز 
ــرای تدویــن  مدیریــت، همچــون پژوهش هــای الزم ب
ــز  ــت های کان مرک ــا و سیاس ــم انداز و راهبرده چش
مدیریــت، نقشــه جامــع علــوم اســامی و نقشــه 

ــامی. ــوم اس ــته ای عل ــع رش جام
در  »پژوهــش  و  راهبــردی«  »پژوهش هــای  ج( 

عرصه هــای  بــا  مرتبــط  راهبــردی«  موضوعــات 
مرکــز  مدیریت هــای  و  معاونت هــا  عملکــرد 
مدیریــت حوزه هــای علمیــه همچــون آمــوزش، 
پژوهــش، تبلیــغ، تهذیــب و مدیریــت، بــه ســفارش 
بخش هــا،  و  دفاتــر  معاونت هــا،  از  یــک  هــر 
همچــون نظــام آمــوزش پژوهش محــور و نقشــه راه 

ــوزش. ــام آم ــول نظ تح

ارکان مرکز
ارکان مرکز عبارت اند از:
●شورایسیاستگذاری؛
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●مدیرمرکز؛

●گروههایعلمی.

الف( شورای سیاست گذاری مرکز

اعضای شورای سیاست گذاری مرکز عبارت اند 
از: 

1. مدیر حوزه های علمیه )رئیس شورا(؛

2. مدیر مرکز مطالعات )دبیر شورا(؛

3. دو نفر از اعضای شورای عالی؛

ــورای  ــاب ش ــه انتخ ــوزوی، ب ــل ح ــر فاض 4. دو نف

ــه. ــای علمی ــی حوزه ه عال

وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری:
سیاســت ها،  راهبــردی،  اســناد  تصویــب   .1

مرکــز؛   کان  برنامه هــای  و  خط مشــی ها 

2. تصویـب آیین نامه هـا و دسـتورالعمل های اجرایی 

مرکز؛  

3. تصویب برنامه و بودجه سالیانه مرکز؛

4. نظارت کان بر حسن اجرای فعالیت های مرکز؛

5. بررســی گــزارش عملکــرد ســاالنه و مــوردی 

ــز؛ مرک



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

21 آشنایی با مرکز مطالعات راهبردی و محصوالت منتشر شده 

و  تشــکیاتی  پســت های  تصویــب ســاختار،   .6

افزایــش یــا کاهــش گروه هــای علمــی مرکــز.

ب: مدیر مرکز

ــه  ــت ک ــز اس ــی مرک ــئول اجرای ــز مس ــر مرک مدی
یــا  سیاســت گذاری  شــورای  اعضــای  میــان  از 
حــوزه،  علمــی  شــخصیت های  و  فضــا  دیگــر 
شــورای  تأییــد  و  شــورا  رئیــس  پیشــنهاد  بــه 

می شــود. انتخــاب  سیاســت گذاری 
وظایف مدیر مرکز

ــرد اهــداف  1. اداره مرکــز و تــاش در جهــت پیش ب

آن؛

2. پیشــنهاد سیاســت ها و برنامه هــای کان مرکــز 

ــت گذاری؛ ــورای سیاس ــه ش ب

3. تعییــن و انتصــاب معاونــان مرکــز و مدیــران 

؛ وه هــا گر

4. صــدور احــکام معاونــان، مدیــران گروه هــا و ســایر 

کارکنــان مرکــز در چهارچــوب ســاختار مصوب؛

5. پیشـنهاد آیین نامه هـا و دسـتورالعمل های اجرایـی 

و مـورد نیاز به شـورای سیاسـت گذاری؛
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ــورای  ــه ش ــاالنه ب ــه س ــه و بودج ــنهاد برنام 6. پیش

ی؛ سیاســت گذار

پســت های  و  تشــکیات  ســاختار،  پیشــنهاد   .7

مــورد نیــاز بــه شــورای سیاســت گذاری ؛

ــی  ــای علم ــش گروه ه ــا افزای ــش ی ــنهاد کاه 8. پیش

ــت گذاری ؛ ــورای سیاس ــه ش ب

گروه هــای  طرح هــای  و  برنامه هــا  تصویــب   .9

یــق شــورای سیاســت گذاری؛ از طر علمــی 

ــناد  ــات، اس ــای مکاتب ــاب و امض ــاح حس 10. افتت

ــی؛ ــناد مال ــایر اس ــا و س ــدآور، قرارداده تعه

11. تهیــه و ارائــه گــزارش عملکــرد ســاالنه و موردی 

مرکــز بــه شــورای سیاســت گذاری؛

12. انجــام ســایر وظایــف محــول از ســوی شــورای 

سیاســت گذاری.

ساختار  مرکز
مرکزمطالعــات راهبــردی حوزه و روحانیــت از نظر 
تشــکیاتی از معاونــت علمــی، و حداقــل ســه گــروه 
ــکیل  ــی، تش ــش اجرای ــک بخ ــراه ی ــه هم ــی ب علم
شــده اســت.  مرکــز در حــال حاضــر ایــن ســه گــروه 
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ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــی را دارا می باش علم
ــات  ــرای مطالع ــت )ب ــوزه و روحانی ــروه ح 1. گ
ــوزه و  ــی ح ــه درون ــردی عرص ــای راهب و پژوهش ه

ــت(؛ روحانی
)بــرای مطالعــات  و جامعــه  2. گــروه حــوزه 
و پژوهش هــای راهبــردی مرتبــط بــا مناســبات 

حــوزه و جامعــه(؛
3. گــروه حــوزه و نظــام )بــرای مطالعــات و 
پژوهش هــای راهبــردی ناظــر بــه تعامــل حــوزه بــا 

نظــام و حاکمیــت(.
در ارتقــای ســاختار مرکــز در آینــده قــرار اســت 
ــد.  ــش یابن ــروه افزای ــش گ ــه ش ــروه ب ــه گ ــن س ای

از: گروه هــای جدیــد عبارت انــد 
1. گروه رصد و آینده پژوهی؛

2. گروه مطالعات کان نظام؛
3. گروه بین الملل.





بخش دوم

محصوالت منتشرشده
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فصل اول

 مطالعات راهبردی

1. نظام واره جامع مسائل حوزه و روحانیت1

راهکارهــای  ارائــه  و  تحلیــل، آسیب شناســی 
نظــری، عملــی و قانونــی در مواجهــه بــا آســیب ها، 
بیــش از هــر چیــز مبتنــی بــر شناســایی و احصــای 
دقیــق و مســتند مســئله ها، تعییــن درجــه اولویــت 
بــا  مقایســه  در  موجــود  چالش هــای  و  آن هــا 
یکدیگــر اســت. ازایــن رو مرکــز مطالعــات راهبــردی 
مسئله شناســی،  اول  گام  در  روحانیــت  و  حــوزه 
ــوزه و  ــه ح ــط ب ــائل مرتب ــب مس ــع و تبوی ــه تجمی ب

ــت. ــده پرداخ ــار منتشرش ــان آث ــت از می روحانی
اثــر حاضر کــه »نظــام واره مســائل و آســیب های 

1. عبدالرضا آتشین صدف.
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مســائل  شــده،  نامیــده  روحانیــت«  و  حــوزه 
مطرح شــده را در چنــد دســته جــای داده اســت:
ــاری حــوزه و روحانیــت؛ 2.  1. آســیب های رفت
آســیب های ســاختاری اعــم از ســازمان و مدیریــت 
آســیب های   .3 معیشــت؛  و  اقتصــاد  عرصــه  و 
علــم  حــوزه  و  تبلیــغ  حــوزه  شــامل  کارکــردی 
آســیب های   .4 آمــوزش؛  عرصــه  و  پژوهــش  و 

فراســاختاری.

2. نیازســنجی پژوهشــی دربــارۀ مســائل راهبــردی حــوزه 

و روحانیــت
)ویژه پایان نامه ها و طرح های حوزوی و دانشگاهی(1

ــور«  ــرد »تقاضامح ــا دو رویک ــر ب ــش حاض پژوه
و »موضوعــی« بــوده و بــا اســتفاده از ابزارهــای 
بــا  تعامــل  و  اکتشــافی  مصاحبــه  میدانــی، 
ســازمان ها به جمع آوری مســائل حــوزه و روحانیت 
پرداختــه اســت. بانــک مســائل به دســت آمده از 
ــرای  ــائلی را ب ــات و مس ــاوت موضوع ــل متف مداخ
حــوزوی  مــدارج  بــه  راهبــردی  پژوهش هــای 

1. رستمی کیا.
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و  مراکــز  دانشــگاه ها،  تکمیلــی  تحصیــات  و 
نهادهــای حــوزوی و غیــره پیشــنهاد می دهــد.
ــر   ــائل ب ــب مس ــام تبوی ــی کار در مق روش شناس

ــر اســت: محورهــای زی
1. تبارشناسی مسئله ها؛

کشــف  بــرای  منطقــی  روش  به کارگیــری   .2

افتراقــات؛ و  اشــتراکات 

3. توجــه بــه روش هــای سیســتمی و شــبکه ای دارای 

ــدی؛ ــای چندُبع نگاه ه

4. توجه به روش کاربردی معنا؛

5. اسـتفاده از ابزار و تست های مطرح در روان شناسی 

اجتماعی، جامعه شناختی و مردم شناختی؛

6. استفاده از روش بررسی تطبیقی و مقابل خوانی.

3. تدوین نظام مسائل اقتصاد حوزه علمیه و روحانیت1

ــاد  ــائل اقتص ــام مس ــوع »نظ ــر در موض ــن اث ای
ــدف آن  ــد و ه ــت« می باش ــه و روحانی ــوزه علمی ح
بررســی گســتره پژوهــش بــرای اســتخراج مســائل 
اساســی نظــام اقتصــادی و تأمیــن مالــی آمــوزش، 

1. سیدرضا حسینی و همکاران.
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ــت. ــه اس ــای علمی ــغ در حوزه ه ــش و تبلی پژوه
پژوهــش حاضــر متشــکل از یــک پیش گفتــار و 
چهــار بخش اســت. در بخــش اول اصــول موضوعه 
تحقیــق دربــاره تعریــف حــوزه و مأموریت هــا و 
کارکردهــای آن بــر اســناد باالدســتی اســتخراج 
می شــود. در بخــش دوم روش هــای قابل اســتفاده 
بــرای اســتخراج نظــام مســائل آمــوزش، پژوهــش و 
تبلیــغ در حوزه هــای علمیــه بررســی می شــود. در 
بخــش ســوم تــاش می شــود تمــام مســائل فعلــی 
ــوزه  ــاد ح ــائل اقتص ــام مس ــده و نظ ــوزه درک ش ح
ــن  ــئله تبیی ــه کان مس ــت ُن ــا محوری ــت ب و روحانی

می گــردد.
تعریــف  کتــاب  ایــن  راهبــردی  آورده هــای 
تــا  اســت  کاربــردی  و  فراگیــر  مســائلی  نظــام 
ــام  ــوزه را از ابه ــادی ح ــزی اقتص ــه برنامه ری عرص
ــد  ــن می توان ــازد، همچنی ــارج  س ــردرگمی خ و س
نــگاه مدیــران بــه مســائل مالــی و اقتصــادی حــوزه 

را توســعه دهــد.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

31 آشنایی با مرکز مطالعات راهبردی و محصوالت منتشر شده 

4. نظام مسائل اخالق و معنویت

 )منطــق تحلیلــی راهبــردی و مســئله بنیادیــن در اخــاق و 
معنویــت حــوزه و روحانیــت(1

ـــاق  ـــه اخ ـــط ب ـــائل مرتب ـــاد مس ـــتردگی ابع گس
ـــه راهبـــردی کارآمـــد  و معنویـــت طـــاب، رســـیدن ب
بـــرای اصاح گـــری جهـــت کاســـتن از آســـیب ها 
در ایـــن حـــوزه را بـــا مشـــکات فراوانـــی روبـــه رو 
ـــتفاده از   ـــا اس ـــر ب ـــن اث ـــن رو در ای ـــت، ازای ـــرده اس ک
ـــاق  ـــش اخ ـــای دان ـــق و پیش فرض ه ـــش منط دان
ـــی  ـــی بوم ـــا الگوی ـــت ت ـــده اس ـــاش ش ـــامی ت اس
ـــه  ـــت ب ـــاق و معنوی ـــات اخ ـــل موضوع ـــرای تحلی ب

ـــد. ـــت آی دس
ــائل  ــه مس ــه ب ــل و توج ــن تحلی ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــت  ــای هوی ــر »احی ــز ب ــه، تمرک ــن عرص ــدد ای متع
ــان داده  ــده و نش ــته ش ــوی« برجس ــی و معن جمع
ــی  ــرای نقش آفرین ــازی ب ــه زمینه س ــت ک ــده اس ش
ــروری  ــری ض ــت، ام ــن هوی ــای ای ــاب در ارتق ط
اســت کــه اقتضائــات مدیریتــی متناســب بــا خــود 

1. میثم قاسمی.
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را در دو بعــد رابطــه طلبــه بــا مدیریــت حــوزه و نیــز 
ــد. ــب می کن ــر را طل ــا یکدیگ ــاب ب ــه ط رابط

5. بانک اطالعات
 )منابع مطالعاتی حوزه و روحانیت و مباحث راهبردی(1

ـــکیل  ـــایی و تش ـــدف شناس ـــا ه ـــش ب ـــن پژوه ای
ـــت  ـــوزه و روحانی ـــات ح ـــجمی از مطالع ـــک منس بان
ـــیده  ـــام رس ـــه اتم ـــه آن ب ـــل اولی ـــده و مراح ـــاز ش آغ
اســـت. تاکنـــون بیـــش از 1000 عنـــوان کتـــاب، 
ــه  ــن زمینـ ــه در ایـ ــه و 500 پایان نامـ 1500 مقالـ
شناســـایی شـــده کـــه بـــه مطالعـــه در خصـــوص 
ســـازمان حـــوزه و نهـــاد روحانیـــت اختصـــاص دارد. 
ـــان فارســـی  ـــاوه بـــر مـــوارد مذکـــور کـــه بـــه زب ع
منتشـــر شـــده اســـت، تاکنـــون  بیـــش از پانصـــد 
ــان انگلیســـی(  ــه زبـ ــًا بـ مأخـــذ خارجـــی )عمدتـ
ـــه  ـــای اولی ـــایی و داده ه ـــه شناس ـــن رابط ـــز در ای نی
ـــت  ـــه ثب ـــی یکپارچ ـــک اطاعات ـــب بان ـــان در قال آن

ـــت. ـــده اس ش

1. حسین عرب و همکاران.
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6. درباره سند الگوی اسالمی ایرانی پپیشرفت1

ایـن اثـر کتابـی ترویجی جهـت گفتمان سـازی 
و آشـنایی اندیشـوران حـوزوی، بـا »سـند الگـوی 
کـه  سـندی  اسـت.  پیشـرفت«  اسـامی ـ ایرانی 
پیشـرفت  اسـامی ـ ایرانی  الگـوی  مرکـز  سـوی  از 
مقـام  جانـب  از  فراخوانـی  طـی  و  یافتـه  نـگارش 
معظـم رهبـری، جهت بررسـی عمیـق و اظهارنظر، 
بـه جامعـه نخبگانـی ارائـه  شـده اسـت. ایـن کتاب 
و  چیسـتی  چرایـی،  تبییـن  بـا  تـا  اسـت  درصـدد 
چگونگـی تدویـن سـند مذکـور، جامعـه نخبگانـی 
حوزوی را برای بررسـی عمیق و ارائه پیشـنهاد های 
دقیـق، باهـدف ارتقـای آن، همـراه سـازد. ازاین رو 
الگـوی  سـاختاری  و  مفهومـی  مـدل  تبییـن  بـه 
نگاشـت  در  اسـتفاده  مـورد  روش هـای  پیشـرفت، 
سـند و اجـزای سـند الگـو پرداختـه و در کنـار آن 
نمـوده  ارائـه  الگـو  سـند  از  جدیـدی  مقوله بنـدی 
و  اسـت.  بعـدی  بررسـی های  سـامان دهنده  کـه 
اندیشـه  فـرارو، جهـت  پایـاِن کتـاب، گام هـای  در 

1. ستاد حوزوی سند الگو.
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و اقـدام نیـز پیشـنهاد شـده اسـت. ایـن کتـاب در 
قطـع رقعی بـا 134 صفحه منتشـر گردیده اسـت.

دربــاره  حــوزوی  اندیشــمندان  نظــرات  جمع بنــدی   .7
اول1 جلــد  پپیشــرفت  ایرانــی  اســالمی    الگــوی  ســند 

پـس از فراخـوان رهبـر معظـم انقـاب، دربـارۀ 
مشـخص  پیشـنهاد های  ارائـه  و  عمیـق  بررسـی 
دربـارۀ »سـند الگـوی اسـامی ـ ایرانی پیشـرفت«، 
سـتاد حـوزوی سـند مذکـور، در »مرکـز مطالعـات 
راه انـدازی گردیـد.  و روحانیـت«  راهبـردی حـوزه 
ایـن سـتاد وظیفـه خـود را فعال سـازی و هم افزایی 
اندیشـمندان و مراکـز اندیشـه ای حوزه های علمیه 
قـرارداد. بـر ایـن اسـاس، بـا برگـزاری نشسـت ها، 
سـازمانی،  ارتباطـات  و  هم اندیشـی  جلسـات 
توانسـت نزدیـک بـه پانـزده مرکـز علمـی پژوهشـی 
حـوزوی و نزدیک به دویسـت اندیشـمند حوزوی را 
در ایـن جهـت، همـراه نمایـد. در ایـن همراهی که 
بـه  صـورت مجموع نظر و اندیشـه 250 اندیشـمند 
و  تحلیـل  به دسـت آمده،  نظـرات  شـد،  گـردآوری 

1. ستاد حوزوی سند الگو و موسسه معنا.
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تنظیـم گردیـد. نظـرات ایـن اندیشـمندان، در قالب 
پیشـنهاد های  مبنایـی،  بلندمـدت  پیشـنهاد های 
کوتاه مـدت  پیشـنهاد های  و  ارتقایـی  میان مـدت 
تکمیلـی، بـرای انعکاس در سـند الگـو، محضر مقام 
معظـم رهبری ارسـال گردیـد. اثر حاضر کـه در 537 
صفحـه نـگارش یافتـه، محصولـی اسـت کـه مـورد 
عنایـت معظم ّلـه و تحسـین ایشـان قرارگرفته اسـت.

اســالمی  الگــوی  حــوزوی  ســتاد  تعامــالت  گــزارش   .8

ایرانــی  اســالمی  الگــوی  مرکــز  بــا  پپیشــرفت  ایرانــی 
دوم1 جلــد  پپیشــرفت 

پـس از دسـتور مقـام معظـم رهبـری به ریاسـت 
مرکـز الگـوی اسـامی ـ ایرانی پیشـرفت، مبنـی بـر 
تعامـل بـا جریـان فعال حـوزوی در مباحـث الگوی 
اسـامی ـ ایرانی پیشـرفت و اسـتفاده حداکثـری از 
نظـرات آنـان، سـتاد حـوزوی ترویـج و ارتقای سـند 
الگـوی اسـامی ـ ایرانی پیشـرفت، بـر آن شـد کـه 
ضمـن همدلـی و همـکاری بـا مرکز الگـو، مجموعه 
پیشـنهاد های کوتاه مـدت و میان مـدت حوزویان را 

1. ستاد حوزوی سند الگو و موسسه معنا.
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ـ کـه از فوریـت بیش تـری از حیـث تأثیرگـذاری بـر 
محتـوای سـند الگـو برخـوردار بـود ـ طـی مراحلـی 
مذاکـرات  ضمـن  در  نامه هایـی  طـرح  قالـب  در  و 
متـن  در  الگـو،  مرکـز  متصدیـان  بـا  توافقاتـی  و 
ویرایـش  ماحظـه  بـا  نمایـد.  اعمـال  الگـو  سـند 
بهمـن 1399 سـند الگـو، می تـوان بـه ایـن نتیجـه 
رسـید کـه نهایتـًا در بخـش افـق، کمتـر از بیسـت 
درصـد در بخـش اصـول عملـی، حـدود 25 درصد 
و در بخـش تدابیـر نیـز، حـدود 25 درصـِد توافقات 
ثانویـه که نزدیک بـه نیمی از تمامی پیشـنهاد های 
اندیشـمندان حـوزوی بـود، اعمـال گردیده اسـت. 

اثـر حاضـر در 160 صفحـه نـگارش یافتـه اسـت.

9. فرا تحلیل مسائل جهان پس از کرونا1

پس از شــیوع جهانــی کرونا، تغییــرات عمده ای 
ــی و  ــی، سیاس ــط اجتماع ــی، رواب ــبک زندگ در س
اقتصــادی جوامــع ُرخ داد و پژوهش هــای بســیاری 
بــا عنــوان »جهــان پســاکرونا« صــورت گرفــت 
کــه طیــف گســترده ای از تبیین هــا و تحلیل هــا 

1. مریم اردبیلی و همکاران.
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را دربرداشــت. برخــی از آن هــا شــامل نظراتــی 
مبنــی بــر ســاختگی بودن و سیاســی بودن ایــن 
بحــران و پایــاِن زودهنــگاِم آن بــود که قاعدتــًا نتایج 
و مزایــای ویــژه ای را بــرای کشــورها و نیروهــای 
در  را  بحــران  و  می کــرد  پیش بینــی  آن  ســازنده 
حــّد یــک برســاخت رســانه ای فــرو می کاهیــد. در 
ســوی دیگــر، افــراد و اندیشــمندانی قــرار داشــتند 
ــش  ــان های پی ــر انس ــا دیگ ــد: م ــد بودن ــه معتق ک
از  پســاکرونا  جهــان  و  شــد  نخواهیــم  کرونــا  از 
ــا جهــان پیشــاکرونا متفــاوت خواهــد  ــن ب بیــخ و ُب
بــود. بــا توجــه بــه حجــم رو بــه تزایــِد نظــرات 
اندیشــمندان، دربــاره جهــان پســاکرونا، گــردآوری 
ــن  ــری ای ــه فراگی ــای اولی ــا در ماه ه ــن دیدگاه ه ای
را  مــا  پیــِش روِی  ویــروس، می توانســت فضــای 
ــوع را  ــده موض ــای نادی ــازد و جنبه ه ــفاف تر س ش

ــم آورد. ــش چش پی

10. پپیامدها و الزامات جهان پساکرونا برای حوزه های

در ایـن اثـر، نگارنـده تـاش دارد تـا از پایـگاه 
آینده پژوهـی، پدیده جهانی کرونـا را تحلیل نموده 
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تأثیـرات احتمالـِی آن، بـر روندهـای حوزه هـای  و 
از  تبیینـی  بـا  ازایـن رو  نمایـد.  بررسـی  را  علمیـه 
سـازوکارهای تأثیـرات کرونایـی، از قبیـل تأثیـرات 
دومینویـی، امکان، زیرسـاخت های یـادگاری و...، 
جهـان  جـارِی  تحـّوالت  کان روندهـای  سـراغ  بـه 
رفتـه اسـت. همچنیـن بـا تبیینـی از پیشـران های 
شـکل دهنده بـه جهـاِن آینـده و تأثیـرات کرونـا بـر 
پیشـران،  چهـارده  ذیـل  را،  خـود  تحلیـل  آن هـا، 
حوزه هـای  از  تصویـری  آن گاه،  و  نمـوده  تبییـن 
ترسـیم  کان روندهـا  و  چارچـوب  ایـن  در  علمیـه 
نمـوده اسـت. ایـن کتـاب از پنـج فصـل تشـکیل 
بـرای  صفحـه   391 بـا  رقعـی  قطـع  در  و  یافتـه 
به ویـژه  فرهنگـی،  نخبـگان  و  مدیـران  اسـتفاده 

اسـت. یافتـه  انتشـار  علمیـه،  حوزه هـای 

11. نظام مسائل راهبردی حوزه و جامعه1

ــرای هــر  تدویــن نظــام موضوعــات و مســائل، ب
اولویت هایــی  از  پژوهشــی،  و  مطالعاتــی  مرکــِز 
بــدان  دانــش«،  »مدیــران  بیش تــِر  کــه  اســت 

1. عبدالحسین مشکانی و محمدرضا بیگی.
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ــورای  ــۀ »ش ــرو مطالب ــن روی و پی ــد. ازای ــاور دارن ب
راهبــردی  مطالعــات  مرکــز  سیاســت گذاری 
و جامعــه«  گــروه »حــوزه  روحانیــت«،  و  حــوزه 
ــن  ــدد تدوی ــز، در ص ــر مرک ــای دیگ ــد گروه ه مانن
ــن  ــد. در ای ــود برآم ــائل خ ــات و مس ــام موضوع نظ
ــی  ــوای کیف ــِل محت ــای »تحلی ــه روش ه ــتا و ب راس
ــِی  ــروه کانون ــود«، »گ ــائل موج ــات و مس موضوع
خبرگانــی« و »دلفــی سیاســتی« موضوعــات گــروه 
ــر مأموریــت گــروه، در  حــوزه و جامعــه را مبتنــی ب
چهــار عرصــه »جامعــه هــدف«، »منزلــت و ســرمایه 
ــی  ــای اجتماع ــت«، »کارکرده ــی روحانی اجتماع
روحانیــون« و »ابــزار و فّناوری هــای اجتماعــی« 
عناویــن  و  موضوعــات  گردیــد.  صورت بنــدی 
برآمــده از مســائل حــوزه و روحانیــت، ذیــل هرکدام 
از صورت بنــدِی فــوق جایابــی گردیــد و درنهایــت، 
بــه روش اولویت بنــدی لیِکــرت، نظــام اولویــِت 

ــد. ــد ش ــتخراج خواه ــز اس ــا نی آن ه

12. راهبرد سلوک مجاهدانه در بستر اخوت و والیت 

ــت  ــده ای اس ــامی، پدی ــت اس ــاق و معنوی اخ



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

آشنایی با مرکز مطالعات راهبردی و محصوالت منتشر شده 40

کــه در متــن زندگــی رویــش پیــدا می کنــد و بــا 
هویــت و طرحــی کــه هرکــس بــرای زیســتن دارد، 
در  را  معنویــت  بایــد  ازایــن رو  می خــورد.  گــره 
ســطوحی مهندســی کــرد کــه افــراد بــه واســطه آن 

بتواننــد بــه هویت آفرینــی بپردازنــد.
هویــت طلبگــی بــا کارویــژه ابــاغ و اقامــه دیــن 
در اجتمــاع، هنگامــی می توانــد در ایجــاد هویــت 
معنــوی کارگشــا باشــد کــه بتوانــد در پرتــو هدفــی 
متعالــی و عینــی، آرمان ســاز بــوده و طــاب را برای 
ایفــای نقــش خــود بــه ســلوک مجاهدانــه بکشــاند، 
حــس کارآمــدی و ایفــای نقــش طلبگــی چنانچــه 
بــا هدایــت پدرانــه و مدیریــت والیــی مدیــران و 
ــود،  ــق ش ــی تلفی ــوت ایمان ــای اخ ــاتید در فض اس
ــاب  ــوی ط ــاق و معن ــاد اخ ــول در ابع ــبب تح س

خواهــد شــد.
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فصل دوم 

گزارش های راهبردی

1. گــزارش راهبــردی دربــاره نظریــات علــم دینــی )چیســتی، 
ــی و چگونگی(1 چرای

علـم  خاسـتگاه  بـه  پرداختـن  بـا  پیـش  رو  اثـر 
دینـی در ادیـان الهـی شـروع می شـود  و بـا توجـه 
بـه مسـائل دنیـای مـدرن، تقابل هـای میـان علـم 
بخـش  در  می دهـد.  قـرار  واکاوی  مـورد  را  دیـن  و 
دینـی  علـم  نظریـات  راهبـردِی  گـزارش  بـه  دوم 
در تاریـخ معاصـر می پـردازد، در همیـن راسـتا بـه 
تبییـن چرایی، چیسـتی و چگونگی علـوم دینی از 
دیدگاه سـیزده تن از اندیشـمندان صاحب سـبک، 

می شـود. پرداختـه  انقـاب  امامیـن  من جملـه 

1. علیرضا قائمی نیک.
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این اثر پنج راهبرد کان را پیشنهاد می کند:
یات علم دینی؛ 1. تحفظ از محتوا و وزانت نظر

یت تولید ادبیات تخصصی؛ 2. مدیر

انســانی  علــوم  یــات  نظر یان بخشــیدن  جر  .3

یــق  شبکه ســازی؛ طر از  اســامی 

یات علم دینی؛ 4. بسط و استمرار نظر

5. اســتمرار طــرح فعلــی تــا ســطح مطالعــات 

علــم. نهادســازی  و  سیاســت گذاری  و  راهبــردی 

2. ورودی حوزه از دانشگاه ها1

بـا توجه به  ضـرورت فراهـم آوردن تمهیدات ویژه 
بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای دانشـگاهیانی کـه 
وارد حـوزه می شـوند، انجـام مطالعـه ای راهبـردی 
ایـن  و  قـرار گرفـت  کار  زمینـه در دسـتور  ایـن  در 
تحقیـق در راسـتای بررسـی و مطالعـه فرصت هـا و 
تهدیـدات مقوله ورود فارغ التحصیان دانشـگاهی 

بـه حـوزه، صـورت پذیرفته اسـت.
بخــش ابتدایــی ایــن کتــاب بــه توصیــف آمــاری 
اســت  پرداختــه  دانشــگاهی  طــاب  وضعیــت 

1. امیر آقاجانلو و همکاران.
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ــای  ــردی، ویژگی ه ــخصات ف ــده مش ــه دربردارن ک
تحصیلــی و اشــتغال آن هاســت، در بخــش بعــدی 
کتــاب، بــه تحلیــل آمــاری و اطاعــات طــاب 
درنهایــت  و  می شــود  پرداختــه  دانشــگاهی 
نویســندگان بــا توجــه بــه اطاعــات مأخــوذه، 
ایــن  راهبــری  و  بــرای جــذب  را  سیاســت هایی 
ایــن  در  پیشــنهاد می کننــد.  مجموعــۀ طــاب 
گــزارش، مجموعــًا ســه راهبــرد و سیاســت کان در 
ــنهاد  ــگاهی پیش ــاب دانش ــت ط ــوص وضعی خص

می شــود.

علمیــه  حــوزه  در  فقهــی  شناســی  جریــان  طــرح   .3
فعلــی1 قــم  مقدســه 

بی تردیـــد فقـــه موجـــود، تنهـــا بخشـــی از 
نیازهـــای تمـــدن نویـــن اســـامی را پوشـــش 
جدیـــد  نظریه پردازی هـــای  بـــه  و  می دهـــد 
در ایـــن عرصـــه نیـــاز اســـت، زیـــرا از آن جـــا کـــه 
توســـعه فقـــه شـــیعی از ابتـــدای شـــکل گیری 
تاکنـــون در غالـــب مـــوارد مبتنـــی بـــر نیازهـــای 

1. مسعود فیاضی و روح الّله محمدی.
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شـــیعیان بـــوده اســـت و بـــه دلیـــل عـــدم امـــکان 
ـــات آن  ـــیعیان، اقتضائ ـــرای ش ـــت ب ـــکیل حکوم تش
مـــورد ابتـــا نبـــوده اســـت تـــا مباحـــث علمـــی و 

ــردد. ــدارک گـ ــی آن تـ فقهـ
ازایـن رو جریان هـای فقهی تمدنـی عصر حاضر 
در حـال رشـد هسـتند. در ایـن پژوهـش، مـاکات 
تمدن سـازبودن فقـه بـا تمرکـز بـر مختصـات فقهی 
امامیـن انقـاب و برخـی فقهـای همسـو با ایشـان 
که در راسـتای تشـکیل حکومت و جامعه اسـامی 
و همین طـور حرکـت بـه سـمت تمـدن اسـامی به 
کار گرفته شـده اند، اسـتخراج گردیـده و در مرحلـه 
بعـد جریانـات فقهـی حـوزه قـم شناسـایی  شـده و 
سـپس بـه لحاظ موضـع علمی نسـبت بـه ماکات 

مزبـور سـنجیده و طبقه بنـدی می شـوند. 
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حـوزوی  رشـته های  وضعیـت  راهبـردی  گـزارش   .4

)اسـالمی( در مقاطـع سـه گانه دانشـگاه ها و راهبردهای 
آن هـا1 سـاماندهی 

رشــته های  وضعیت ســنجی  بــه  اثــر  ایــن 
اســامی و حــوزوی در دانشــگاه ها می پــردازد. 
در بخــش اول ایــن کتــاب، پیشــینه تاریخــی از 
وضعیــت علــوم حــوزوی- اســامی در دوره معاصــر 
ــی  ــل گزارش ــت، آن گاه به تفصی ــده اس ــی  ش بررس
از وضعیــت آمــاری ایــن رشــته ها در ســال های 

اخیــر ارائــه می شــود.
در بخــش آمــاری بــه رشــته های حــوزوی در 
دانشــگاه در ســه مقطــع کارشناســی، کارشناســی 
ارشــد و دکتــرا توجــه شــده و آمــار دانشــجویان 
253 رشــته و ســیر تغییــرات آن در دهــه اخیــر 

اســت. بررسی شــده 
ســپس پیشــنهادهایی مبتنــی بــر اســناد کان 
ازجملــه ســند چشــم انداز حوزه هــای علمیــه و 
نقشــه جامــع علمــی کشــور طراحــی  شــده اســت 

1. حسن ناصر خاکی و همکاران.
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تــا در تعاملــی دوســویه، وضعیــت دانشــجویان ایــن 
ــد. ــود یاب ــته ها بهب رش

بهبــود  بــرای  الزم  پیشــنهادهای  ازجملــه 
برنامه ریــزی در ایــن عرصــه نیــاز بــه آمایــش ملــی 
رشــته های حــوزوی و انســانی- اســامی اســت 
ــه  ــز ارائ ــری نی ــای دیگ ــار آن، راهبرده ــه در کن ک

گردیــده اســت.
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فصل سوم 

گفت وگوهای راهبردی

1. حوزه و آینده معنویت های نوپدید1

ــده  ــائل آین ــایی مس ــدف شناس ــا ه ــر ب ــن اث ای
کان رونــد  بــر  تأکیــد  بــا  روحانیــت  و  حــوزه 
معنویت گرایــی نــگارش یافتــه اســت. محتــوای 
ایــن اثــر ماحصــل مــدون جلســات نخبگــی بــا 
بــوده  آینده پژوهــی  و  حضــور اســاتید معنویــت 
کــه بــه تبییــن و تحلیــل آینــده حــوزه در نســبت بــا 

می پــردازد. نوپدیــد  معنویت هــای 
ــده از  ــای برآم ــی چالش ه ــا بررس ــر ب ــن اث در ای
ــوزه و  ــه ح ــط ب ــف مرتب ــاد مختل ــد در ابع ــن  رون ای

1. جمعی از کارشناسان.
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روحانیــت، تــاش گردیــده بــه بایســته ها و وظایــف 
حــوزه در ایــن عرصــه توجــه شــود.

توجــه شــده،  آن  بــه  کــه  ازجملــه مســائلی 
مدیریــت انگیزه هــا و گرایش هــا در کنــار توجهــات 
نوپدیــد  معنویت هــای  بــا  مواجهــه  در  کامــی 
اســت. همچنــان کــه رفــع عطــش جامعــه نســبت 
ــورد  ــدی م ــکل ج ــه ش ــد ب ــوی بای ــائل معن ــه مس ب

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
تأثیــر معنویت گرایــی در مرجعیــت روحانیــت 
ــی و ... از  ــی فعل ــاختارهای اجتماع ــب س و تخری
دیگــر مســائل مطرح شــده در ایــن مباحــث اســت.

ــیب ها،  ــورس آس ــه ب ــالب ب ــردی ورود ط ــت راهب 2. نشس
چالش هــا و فرصت هــا1

ــر تدویــن نشســت راهبــردی معیشــت و  ایــن اث
اشــتغال طــاب بــا توجــه خــاص بــه مســئله بــورس 
و ورود طــاب بــدان اســت کــه بــا همــکاری مرکــز 
مطالعــات راهبــردی حــوزه و روحانیــت و مرکــز 

ــده اســت. خدمــات برگــزار گردی

1. جمعی از کارشناسان.
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در بخشــی از ایــن اثر بــه تبیین گزارشــی از ورود 
طــاب بــه بورس و تشــریح انــواع رویکردهــای ورود 
ــان پرداختــه می شــود و ســپس تبعــات فعالیــت  آن
طــاب در بــورس از زوایــای مختلــف اخاقــی، 

آموزشــی، اجتماعــی و ...  تبییــن می گــردد.
ازجملــه مســائلی کــه به آن پرداخته شــده اســت 
ارزیابــی بــورس از منظــر جامعه شناســی اســت 
ــه  ــورس به مثاب ــی، ب ــه ایران ــت جامع ــه در ذهنی ک
قمارخانــه دیــده می شــود کــه ایــن امــر بــر جایــگاه 
ــه  ــن ب ــذارد. همچنی ــر می گ ــت اث ــی روحانی قدس
ــرای  ــای الزم ب ــرورت آموزش ه ــون ض ــی چ مباحث
طــاب در چنیــن عرصه هایــی توجــه شــده اســت. 

منزلــت  و  شــأن  شــغل،  رابطــه  راهبــردی  نشســت   .3
طــالب1

ــت  ــردی معیش ــت راهب ــن نشس ــر تدوی ــن اث ای
ــبت  ــه »نس ــاص ب ــه خ ــا توج ــاب ب ــتغال ط و اش
اشــتغال بــا شــأن و منزلــت طــاب« اســت کــه 
ــوزه و  ــردی ح ــات راهب ــز مطالع ــکاری مرک ــا هم ب

1. جمعی از کارشناسان.
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روحانیــت و مرکــز خدمــات برگــزار گردیــده اســت.
ــی از  ــول یک ــی ح ــت علم ــن نشس ــوای ای محت
ابعــاد مهــم اشــتغال در میــان طــاب حــوزه اســت؛ 
و آن این کــه معیــار ارزیابــی مشــاغل طــاب در 
ــا  ــت؟ و ب ــه چیس ــأن طلب ــت و ش ــا منزل ــبت ب نس
چــه معیارهایــی می تــوان شــغل های مناســب و 

ــرد؟ ــی ک ــی را ارزیاب ــب طلبگ غیرمناس
ــن  ــیوه های تأمی ــو ش ــت از یک س ــن نشس در ای
ــاب  ــر انتخ ــر ب ــای مؤث ــاب و مؤلفه ه ــت ط معیش
شــغل و نگرش هــای متفــاوت بــه آن، مــورد بررســی 
ــی  ــه مفهوم شناس ــر ب ــرف دیگ ــت و از ط ــرار گرف ق
آن  صنفــی  هویــت  و  طلبگــی  منزلــت  و  شــأن 
پرداختــه شــده و تــاش گردیــده اســت بــا بررســی 

ــه گــردد. ــردی ارائ ــی راهب ــاد آن، تحلیل ابع

4. نشست راهبردی استقالل مالی حوزه1

ــر تدویــن نشســت راهبــردی معیشــت و  ایــن اث
اشــتغال طــاب بــا توجــه خــاص »اســتقال مالــی 
حــوزه علمیــه« اســت کــه بــا همــکاری بیــن مرکــز 

1. جمعی از کارشناسان.
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مطالعــات راهبــردی حــوزه و روحانیــت و مرکــز 
ــت. ــده اس ــزار گردی ــات برگ خدم

اســتقال  مختلــف  ابعــاد  نشســت  ایــن  در 
ازجملــه  و  اســت  شــده  بررســی  حــوزه  مالــی 
و  گزارش هــا  ارائــه  آن  در  مطرح شــده  مباحــث 
مقایســه هایی از بودجــه حــوزه بــا ســایر نهادهــای 
علمــی داخــل و خــارج از کشــور اســت. در ادامــه 
تأمیــن  شــیوه های  و  مالــی  وابســتگی  مبانــی 
گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  حــوزه،  هزینه هــای 
ــه  ــن نشســت ب اســت، از دیگــر مســائلی کــه در ای
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــده اس ــه ش واکاوی آن پرداخت
بــا توجــه بــه شــرایط حــوزه  بعــد از تشــکیل نظــام 
اســامی، آیــا شــعار اســتقال همچنــان الزم و 
وجیــه اســت؟ کیفیــت تعامــل صحیــح حــوزه و 
نظــام اســامی در ابعــاد مالــی و بودجــه ای چگونــه 

بایــد باشــد؟ و ... . 

5. نشست راهبردی شهریه طالب و معیشت1

و  معیشـت  راهبـردی  نشسـت  تدویـن  اثـر  ایـن 

1. جمعی از کارشناسان.
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اشـتغال طـاب بـا توجه خـاص به »شـهریه طاب« 
اسـت که با همکاری مرکز مطالعـات راهبردی حوزه 
و روحانیـت و مرکـز خدمـات برگـزار گردیـده اسـت.

سـازمان  اسـت.  متفـاوت  حقـوق  بـا  شـهریه 
حـوزه از طلبـه حمایـت می کنـد و در مقابـل از او 
بـر  کاملـی  تمرکـز  تحصیـل  دوره  در  می خواهـد 
مسـائل آموزشـی داشـته باشـد و تـا حـدی نیـز این 
حمایـت نسـبت به  فرهنگ سـازی و تأثیر در جامعه 
امتـداد می یابـد. در ایـن نشسـت فلسـفه شـهریه و 
نظـام تأمیـن مالـی در حـوزه علمیه تشـریح شـده و 
دیدگاه هـای مختلـف در خصوص حمایـت مالی از 
طـاب بررسـی شـده اسـت، در پایـان این نشسـت 
نیـز بـه روش هـای سـامان دادن شـهریه و ارتقـای 

مباحـث مالـی طـاب پرداختـه شـده اسـت.

6. نشست راهبردی معیشت و اشتغال نخبگان1

ــت  ــردی معیش ــت راهب ــن نشس ــر تدوی ــن اث ای
ــگان  ــه »نخب ــاص ب ــه خ ــا توج ــاب ب ــتغال ط و اش
حــوزوی« اســت کــه بــا همــکاری مرکــز مطالعــات 

1. جمعی از کارشناسان.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

53 آشنایی با مرکز مطالعات راهبردی و محصوالت منتشر شده 

خدمــات  مرکــز  و  روحانیــت  و  حــوزه  راهبــردی 
ــت. ــده اس ــزار گردی برگ

اسـتعداد برتـر بـه کسـانی اطـاق می شـود کـه 
دارای ظرفیت هـای بالقـوه و در حال رشـد به  سـوی 
از  اسـت  عبـارت  نخبـه  امـا  هسـتند؛  نخبه شـدن 
شـخصیت های تأثیرگـذار، کارآفریـن و مولد در یکی 
از عرصه هـای علـم، فرهنـگ، صنعت فنـاوری و... .
بـه  مربـوط  مباحـث  از  پـس  نشسـت  ایـن  در 
مفهـوم و ویژگی هـای نخبـگان بـه مباحـث مربـوط 
آن هـا  صنفـی  هویـت  و  اشـتغال  معیشـت،  بـه 
پرداختـه شـده اسـت. همچنیـن بخـش مهمـی از 
ایـن نشسـت، بـه رصـد مأموریت ها و سیاسـت های 

اسـت. یافتـه  اختصـاص  نخبـگان  از  حمایتـی 

ــش آن در  ــوزوی و نق ــات ح ــردی موقوف ــت راهب 7. نشس
ــالب1 ــتغال ط ــت و اش معیش

ــر تدویــن نشســت راهبــردی معیشــت و  ایــن اث
ــات  ــه »موقوف ــاص ب ــه خ ــا توج ــاب ب ــتغال ط اش
حــوزوی« اســت کــه بــا همــکاری مرکــز مطالعــات 

1. جمعی از کارشناسان.
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خدمــات  مرکــز  و  روحانیــت  و  حــوزه  راهبــردی 
ــت. ــده اس ــزار گردی برگ

در  روحانیـت  و  حـوزه  کـه  مشـکاتی  از  یکـی 
عرصـه اقتصـاد و معیشـت با آن مواجه اسـت، عدم 
تعـادل در میـزان دخل وخرج اسـت. از راهکارهایی 
کـه می توانـد حوزه های علمیـه را در رفع این چالش 
یـاری نمایـد، بهره منـدی از منابـع پایـدار اسـت و 
مهم تریـِن ایـن منابـع کـه در دسـترس حوزه هـای 

علمیـه اسـت، موقوفـات می باشـد.
ایــن نشســت، ســه مســئله مهــم مــورد   در 
بررســی قــرار گرفــت: 1. پیشینه شناســی وقــف 
وقــف  فعلــی  وضعیت شناســی   .2 حــوزه؛  در 
در حــوزه؛ 3. راهبردهــا و راهکارهــای عملیاتــی 
ــه  ــر ب ــف، ناظ ــری از وق ــرداری حداکث ــرای بهره ب ب

اهــداف مقــدس حــوزه و روحانیــت.

8. نشســت راهبــردی اقتصــاد و معیشــت در ادیــان و 
مذاهــب دیگــر1

ــت  ــردی معیش ــت راهب ــن نشس ــر تدوی ــن اث ای

1. جمعی از کارشناسان.
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ــت  ــه »معیش ــاص ب ــه خ ــا توج ــاب ب ــتغال ط و اش
ــه  ــت ک ــر« اس ــب دیگ ــان و مذاه ــان در ادی روحانی
ــوزه و  ــردی ح ــات راهب ــز مطالع ــکاری مرک ــا هم ب
روحانیــت و مرکــز خدمــات برگــزار گردیــده اســت.
روحانیون  معیشت  تأمین  مدل های  بازخوانی 
شناخت  منظور  به   مختلف،  مذاهب  و  ادیان  در 
الگوهای مطرح دنیا، حائز اهمیت است و به  عنوان 
یک اصل مهم در تبیین و بررسی راهکارهای تأمین 

معاش حوزه شیعی به کار می رود.
ــناخت  ــرورت ش ــه  ض ــدا ب ــت ابت ــن نشس در ای
الگوهــای معیشــتی در ادیــان و مذاهــب پرداختــه 
ماک هــای  و  مدل هــا  راســتا  ایــن  در  و  اســت 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــز م ــا نی ــتی آن ه معیش
ــن  ــب تأمی ــی معای ــر، بررس ــث دیگ ــت. از مباح اس
معــاش روحانیــان بــوده اســت. ضــرورت رســیدگی 
بــه معیشــت طــاب و بررســی راهکارهــا بــا توجــه 
بــرای  فرادینــی  و  فرامذهبــی  الگوبــرداری  بــه 
معیشــت  تحقــق  آرمانــی  هــدف  بــه  رســیدن 
اســامی، ازجملــه محورهــای ایــن نشســت بــوده 

ــت. اس
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ــش آن  ــتارتاپ و نق ــی، اس ــردی کارآفرین ــت راهب 9.نشس
ــالب1 ــتغال ط در اش

و  راهبـردی معیشـت  تدویـن نشسـت  اثـر  ایـن 
اشـتغال طـاب بـا توجـه خاص بـه »اسـتارتاپ ها و 
نقـش آن در اشـتغال طاب« اسـت که بـا همکاری 
مرکـز مطالعـات راهبردی حـوزه و روحانیـت و مرکز 

خدمـات برگـزار گردیده اسـت.
یکــی از راهکارهــای درمان مشــکات معیشــتی 
طــاب، توجــه بــه نقــش استارتاپ هاســت کــه 
ــر آن بحــران معیشــت طــاب  ــا تکیــه ب ــوان ب می ت
را به مثابــه یــک فرصــت دیــد؛ همان طــور کــه ایــن 
ــه  ابزارهــا تأثیــر قابــل توجهــی نیــز بــر مســئله ارائ
ــذا  ــی دارد. ل ــات دین ــی و خدم ــوالت مذهب محص
در ایــن نشســت بــدان پرداختــه شــد. در ابتــدا بــه 
ــی  ــه کارآفرین ــه در عرص ــوزه علمی ــیب های ح آس
اشــاره گردیــد و ســپس گــزارش نمونه هــای موفــق 
کارآفرینــی طــاب و فعالیت هــای انجام شــده آنــان 
ارائــه گردیــد. در انتهــا نیــز بــه تبییــن راهکارهــای 

1. جمعی از کارشناسان.
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ایجــاد و ارتقــای فرهنــگ کارآفرینــی و اســتارتاپ ها 
در حــوزه علمیــه پرداختــه شــد. 

)خدمــات  اشــتغال  و  معیشــت  راهبــردی  نشســت   .10
معیشــتی(1

ــت  ــردی معیش ــت راهب ــن نشس ــر تدوی ــن اث ای
ــات  ــه »خدم ــاص ب ــه خ ــا توج ــاب ب ــتغال ط و اش
معیشــتی« اســت کــه بــا همــکاری مرکــز مطالعــات 
خدمــات  مرکــز  و  روحانیــت  و  حــوزه  راهبــردی 

ــت. ــده اس ــزار گردی برگ
خدماتـی کـه حـوزه به طـاب ارائـه می کنـد در 
سـه عرصـه جـای می گیـرد: 1. خدمـات  زیسـتی؛ 
فرهنگـی- خدمـات   .3 معیشـتی؛  خدمـات   .2

رفاهی.  در اسـناد مرکز خدمات سـعی شـده اسـت 
صـورت  خوبـی  احصـای  نیازهـا  ایـن  همـه  در  تـا 

. گیرد
ــرای  ــتقیم ب ــکار غیرمس ــن راه ــه ای ــه ب در توج
ــه  ــددی ارائ ــث متع ــاب مباح ــت ط ــن معیش تأمی
اصــاح  فرهنگ ســازی،  جملــه  آن  از  کــه  شــد 

1. جمعی از کارشناسان.
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بینــش اجتماعــی، افزایــش منزلــت طــاب، رفــع 
مشــکل مــوازی کاری در دســتگاه های حــوزوی 
در  اســت.  دولتــی  مطالبــات  فقهــی  تبییــن  و 
ــورد  ــش م ــه ش ــت ب ــن نشس ــری از ای ــش دیگ بخ
معیشــت  و  اشــتغال  مســتقیم  راهکارهــای  از 
ــه بحــث تعامــل  ــه  شــده اســت، از آن جمل پرداخت
مرکــز خدمــات بــا فعــاالن اقتصــادی و ســاماندهی 

اســت.  طلبگــی  ســرمایه های 

11. مسائل نوپدید کالن روند دیجیتالی شدن1

حــوزه  در  الزم  راهبــردی  اقدامــات  از  یکــی 
کــه  اســت  نوظهــوری  یافتــن مســائل  علمیــه، 
ــد؛  ــد ش ــه خواهن ــا آن مواج ــده ب ــا در آین حوزه ه
چراکــه اگــر در شــناخت و یافتــن راه حــل مناســب 
آن هــا تأخیــر صــورت گیــرد، مقابلــه بــا آن هــا 
ــل  ــا تبدی ــت و ی ــه اس ــخت و پرهزین ــیار س ــا بس ی
شــد.  خواهنــد  غیرقابل حــل  بحران هایــی  بــه 
ــیاری  ــه بس ــات ک ــن موضوع ــِن ای ــی از مهم تری یک
بحــث  می دهــد،  تشــکیل  را  آینــده  مســائل  از 

1. جمعی از کارشناسان.
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مربــوط بــه تحــول و نوآوری هایــی اســت کــه در 
حــوزۀ کان رونــد دیجیتالی شــدن در حــال تحقــق 

ــت. اس
در اثــر پیــش رو پــس از بررســی ماهیــت و ســیر 
ــده، نحــوۀ ســیطره قدرت هــای  ــن پدی تحــوالت ای
ــا تحلیــل  ــر ایــن فضــا ترســیم گشــته و ب جهانــی ب
حــوزه  چالش هــای  عرصــه،  ایــن  پیشــران های 
ــن  ــا ای ــمندانه ب ــه هوش ــح و مواجه در درک صحی
کان رونــد تبییــن و بــه راهکارهــا و راهبردهــای 
ــه  ــه عرص ــوزه در س ــدۀ ح ــائل آین ــل مس ــۀ ح اولی

ــود. ــاره می ش ــغ اش ــش و تبلی ــوزش، پژوه آم



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

آشنایی با مرکز مطالعات راهبردی و محصوالت منتشر شده 60

فصل چهارم 

مطالعات کالن نظام و اسناد ملی

1. سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار1

از تصویــب ســند مهندســی فرهنگــی  پــس 
کشــور، لــزوم اســناد موضوعــی ذیــل آن بــرای 
ــد  ــن گردی ــی روش ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
و  موضوعــات  برخــی  اولویــت  بــه  توجــه  بــا  و 
ــه  ــس اولی ــن پیش نوی ــرای تدوی ــی ب ــن متول تعیی
ــار  ــت و انتظ ــگ مهدوی ــعه فرهن ــند توس ــند، س س
ــز  ــن رو مرک ــد. ازای ــذار گردی ــه واگ ــوزه علمی ــه ح ب
تنظیــم  آیین نامــه  راهبــردی مطابــق  مطالعــات 
ــش  ــی بخ ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــناد ش اس
مبانــی، اصــول و ارزش هــا را در جلســات نخبگانــی 

1. جمعی از کارشناسان.
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متشــکل از فعــاالن آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگی 
ــروژه  ــا انجــام پ مهدویــت تدویــن نمــوده اســت و ب
وضعیت شناســی و جمــع آوری گســترده نظــرات  
و  سیاســت ها  تنظیــم  درصــدد  صاحب نظــران، 

می باشــد. عرصــه  ایــن  برنامه هــای 
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فصل پنجم 

گزارش های رصدی

)بررســی  علمیــه  حوزه هــای  تأثیرگــذار  رویدادهــای   .1
1  1398-1397 بازتــات(  آمــاری 

ایــن گــزارش رصــدی ناظــر بــه بــازه زمانــی مهــر 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــوده اس ــر 1398 ب ــا مه 1397 ت
ــایت ها و  ــا، س ــه روزنامه ه ــط ازجمل ــد محی ــه چن ب
ــر،  ــرام، تویت ــه تلگ ــی ازجمل ــبکه اجتماع ــد ش چن
اینســتاگرام و فیس بــوک، اخبــار مهــم حــوزه و 

ــت. ــوده اس ــی نم ــت را بررس روحانی
بدیــن ترتیــب که ابتــدا اخبــار حــوزه و روحانیت 
در ایــن فاصلــه فهرســت شــده و مطالبــی کــه 
واکنــش اجتماعــی بیشــتری داشــته اند، انتخــاب 

1. رصدخانه جبهه انقاب اسامی.
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ــه  ــد مؤلف ــی چن ــه بررس ــس  از آن ب ــد و پ گردیده ان
ــاره هــر خبــر پرداختــه  شــده اســت: درب

مختلــف  موضع گیری هــای  و  رویــداد  اصــل   .1

ــه آن؛ ــبت ب نس

2. بازه زمانی تولد و افول خبر؛

3. کلیدواژه های مرتبط به آن؛

ــی در  ــازه زمان ــا در آن ب ــرار کلیدواژه ه ــار تک 4. آم

اجتماعــی. شــبکه های 

گراف هــای تکــرار کلیدواژه هــای مرتبــط بــه 
هــر خبــر، می توانــد زمینــه تحلیــل چرایــی توجــه 
بیشــتر جامعــه بــه یــک مســئله مرتبــط بــه حــوزه و 

روحانیــت را روشــن نمایــد.

2. حــوزه علمیــه نجــف ممیــز دیرینــه اســالم سیاســی 

شــیعی

متفــاوت  رویکــرد  دارد  مقالــه حاضــر ســعی 
مســائل  بــا  مواجهــه  در  سیســتانی  آیت اللــه 
ــای  ــان علم ــوب در می ــردی مطل ــی را رویک سیاس
مقابــل  در  می توانــد  کــه  دهــد  جلــوه  شــیعه 
نظریــه والیــت فقیــه ایســتادگی نمایــد. ایــن مقالــه 
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کــه توســط »مؤسســه مطالعــات خــاور نزدیــک 
ــه  ــخ ب ــال پاس ــه دنب ــده، ب ــر ش ــنگتن« منتش واش
ایــن ســؤال اســت کــه آیــا حــوزه نجــف قــادر اســت 
ــط  ــه توس ــت را ک ــه سیاس ــود ب ــنتی خ ــرد س رویک
آیت اللــه سیســتانی از ســال 2003 )حملــه آمریــکا 
بــه عــراق( احیا شــد، پــس از درگذشــت ایشــان نیز 
ــامی  ــی اس ــر برخ ــا ذک ــنده ب ــد؟ نویس ــظ نمای حف
بــه عنــوان جانشــینان بالقــوه آیت اللــه سیســتانی 
ــه نظــر نمی رســد ایــن افــراد، نظــر  می نویســد: »ب
مدنــی  دولــت  دکتریــن  خصــوص  در  متفاوتــی 
داشــته باشــند. از ســوی دیگــر نظــام سیاســی 
ــوده و بــا حاکمیــت  ــور ب فعلــی عــراق اجماع مح

والیــی روحانیــون هم زیســتی نــدارد«.

و  حــوزه  بــا  مرتبــط  راهبــردی  افــراد  و  مراکــز  رصــد   .3

نیــت  حا و ر

ایــن پــروژه بــا هــدف شناســایی و تشــکیل بانک 
ــاز  ــت آغ ــوزه و روحانی ــات ح ــجمی از مطالع منس
شــده و مراحــل اولیــه آن بــه اتمــام رســیده اســت. 
تاکنــون بیــش از 1000 عنــوان کتــاب، 1500 
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مقالــه و 500 پایان نامــه در ایــن زمینــه شناســایی 
شــده کــه بــه مطالعــه در خصــوص ســازمان حــوزه 
و نهــاد روحانیــت اختصــاص دارد. عــاوه بــر موارد 
مذکــور کــه بــه زبــان فارســی منتشــر شــده اســت، 
تاکنــون  بیــش از 500 مأخــذ خارجــی )عمدتــًا بــه 
ــایی و  ــه شناس ــن رابط ــز در ای ــی( نی ــان انگلیس زب
ــان در قالــب بانــک اطاعاتــی  داده هــای اولیــه آن

یکپارچــه ثبــت شــده اســت.

4. نقشه راه مسائل اجتماعی فرهنگی شیعیان ایران
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فصل ششم 

بسته های راهبردی و سیاستی به همراه 
نگاشت نهادی

1. راهبردهای تعامل حوزه و صداوسیما1

عـدم هماهنگـی کامـل رویکردهـای رسـانه ای 
حـوزه بـا صداوسـیما و درنتیجـه عـدم تعامـل مؤثـر 
نسـبت  تـا  گردیـد  موجـب  یکدیگـر،  بـا  دو  ایـن 
ملـی،  رسـانۀ  و  حـوزه  هم گرایـی  و  هم افزایـی  بـه 
راسـتا،  همیـن  در  و  شـود  اندیشـیده  تدبیـری 
کارشناسـان و نمایندگانی از رسانۀ ملی و نهادهای 
مختلـف رسـانه ای حـوزه، در قالـب کارگروهـی بـا 
عنـوان »حـوزه و رسـانه«، گـرد هـم آمدنـد. کتـاب 
حاضـر، محصول بیش از یک صد سـاعت جلسـات 
اسـت  مذکـور  کارگـروه  تخصصـی  بحث وبررسـی 

1. جمعی از کارشناسان.
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کـه تـاش داشـته تـا بـا اسـتفاده از ظرفیت  هـای 
تفاهم نامـۀ )1397( حـوزه و رسـانۀ ملـی، نسـبت 
بـر  مبتنـی  آن،  فعال  سـازِی  راهبردهـای  بـه 
ظرفیت های رسـانه ای نهادهای حـوزوی، در چهار 
محـور اصلـِی »مدیریـت و منابـع انسـانی«، »تولید 
و  ارزیابـی«  و  »نظـارت  پیـام«،  مدیریـت  و  محتـوا 
تدویـن  الزم،  تدبیرهـای  پشـتیبانی«  و  »حمایـت 

گـردد.

حــوزه  هــای  بایســته  و  الزامــات  از  راهبــردی  بســته   .2
تبییــن1 جهــاد  امــر  در  علمیــه 

مرکــز مطالعــات راهبــردی حــوزه و روحانیــت ،با 
ــت  ــزاری نشس ــی و برگ ــروه تخصص ــکیل کارگ تش
علمــی بــا حضــور اندیشــمندان و فرهیختــگان 
حــوزوی و بــا اخــذ نظــرات حــدود 22 نفــر از فضــا 
و اســاتید حــوزه علمیــه و تجمیــع و تحلیــل آنهــا، 
ــای  ــته ه ــات و بایس ــردی  از » الزام ــزارش راهب گ
حــوزه علمیــه در امــر جهــاد تبییــن« را آمــاده 

ــت. ــوده اس نم

1 . رضا خانجانی.





بخش سوم

محصوالت در دست تکمیل
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فصل اول 

مطالعات راهبردی
1. نظام مسائل درونی راهبردی حوزه و روحانیت1

مطالعـات  مرکـز  روحانیـت  و  حـوزه  گـروه 
راهبـردی بـا هدف تعیین مسـائل راهبـردی مرتبط 
بـه خـود، پژوهشـی را تعریـف نمـود. بـرای تدویـن 
ایـن نظـام مسـائل راهبـردی، ابتـدا مسـائل انبـوه 
حـوزه و روحانیـت کـه از منابع مختلـف جمع آوری 
 شـده بـود، بـه نحو تـوده ای لیسـت شـده و در ذیل 
عناوینـی متناسـب بـا سـاختار مدیریت حـوزه قرار 
گرفتنـد. سـپس ایـن عناویـن در محورهـای کان 
و اصلـی و سـپس فرعی تـر دسـته بندی شـدند تـا 
بـه یـک الگـوی نظـام واره ای واحـد و منسـجم اولیه 

دسـت یافتـه شـود. 

1. رضا خانجانی.
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قلمــرو ایــن دســته بندی، تمرکــز بــر مســائل 
ــا و  ــوده و از کارکرده ــت ب ــوزه و روحانی ــی ح درون
ــائل  ــن مس ــت در ای ــی روحانی ــای بیرون مأموریت ه

صرف نظــر شــده اســت. 

2. نظام مسائل حوزه و نظام1

ــه  ــبت ب ــوزه نس ــی ح ــگاه اساس ــه جای ــا توج ب
ــا مســئله های مهــم و بنیادینــی  نظــام اســامی، ب
ــود  ــم ب ــه خواهی ــام مواج ــا نظ ــوزه ب ــبت ح در نس
راهبــردی  مســائل  بــه  نظــام  دســتیابی  بــرای 
حــوزه و نظــام در ابتــدا چهارچــوب کلــی مــورد 
ــیم  ــرای ترس ــرد. ب ــرار می گی ــی ق ــه و بررس مطالع
ســاختار بحــث ابتــدا عرصه هــای نظــام ماننــد 
ــی و  ــت، اجتماع ــم و تربی ــگ، تعلی ــاد، فرهن اقتص
سیاســی و نهادهــای متولــی هــر یــک از عرصه هــا 
و  اوصــاف  قــراردادن  نصب العیــن  بــا  نظــام  در 
»معنویــت«،  ماننــد  نظــام  اصلــی  ارزش هــای 
»عدالــت«، »کرامــت انســانی«، »اخــوت و بــرادری 
دینــی«، »عــزت«، »اســتقال هویتــی و ملــی« 

1. رسول حسن زاده.
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ــعارهای  ــری ش ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــه ب ک
اســامی  انقــاب  کهنه نشــدنی  و  همیشــگی 
اســت بــا »ترســیم وضعیــت مطلــوب« یــا »توصیــف 
راهبردهــای  »طراحــی  یــا  موجــود«  وضعیــت 
بــرای  همچنیــن  می شــود.  ارائــه  پیشــرفت« 
کشــف مســائل ســطوح مناســبات حــوزه در چهــار 
ُبعــد نظریه پــردازی، نظــارت، حمایــت و مشــارکت 

مــورد توجــه قــرار می گیــرد.

3. راهبــرد طراحــی الگــوی راهبــردی فرهنــگ ایمــان و 
علمیــه1 حــوزه  در  مجاهدانــه  ســلوک 

تقــوا و مدیریــت رفتــار و مراقبــه، عناوینــی بــرای 
مظاهــر تجّلــی ایمــان در متــن زندگــی انســان 
اســت و معنویــت هنگامــی در مســیر تزایــد و رشــد 
ــت  ــدوده هوی ــه مح ــا ورود ب ــه ب ــرد ک ــرار می گی ق
ــه همــه رفتارهــا و اهــداف وی رنــگ  ــد ب فــرد بتوان

ــد. ــوی الهــی بزن و ب
در پژوهــش مــورد نظــر راهبردهــای تقویــت 
و  گفت وگــو  محــل  جمعــی«  تعالــی  و  »ایمــان 

1. سیدمحمد هاشمی.
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تبــادل  نظــر بــا نخبــگان می باشــد و در ضمــن 
آن بررســی خواهــد شــد کــه بــا چــه تدابیــری 
مختصــات  در  را  معنویــت  و  ایمــان  می تــوان 
جمعــی بــه فضــای زندگــی طلبگــی وارد کــرد. 
ــردی  ــه راهب ــن مطالع ــم در ای ــائل مه ــی از مس یک
ایــن می باشــد کــه راه هــای رشــد اخاقــی برآمــده 
از ســنت های حــوزوی کــدام اســت و چگونــه قابــل 

می باشــد؟ عمومی ســازی 

4. نظریــات علمــی پشــتیبان الگــوی پپیشــرفت اســالمی 
ایرانــی در حــوزه علمیــه1

از  رهبــری  معظــم  مقــام  تقدیــر  پــس  از 
ــد  ــو و تأکی ــند الگ ــوزوی س ــتاد ح ــای س فعالیت ه
ایشــان بــر حضــور ُپررنــگ حوزویــان در عرصــه 
»انگاره هــای  پــروژه  پیشــرفت،  نظریه پــردازِی 
آغــاز  حــوزوی«  اندیشــمندان  میــان  پیشــرفت 
گردیــد. در نخســتین فــاِز ایــن پــروژه، اندیشــه های 
ده نفــر از اندیشــمندان حــوزوی، مــورد بازخوانی و 
تکمیــل قــرار گرفــت. بــا برگــزاری نشســت علمــی، 

1. عباسعلی مشکانی و همکاران.
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در قالــب »مقالــه نشســت« اندیشــۀ هرکــدام از 
اندیشــوران، از ســوی محققــان آثــار ایشــان یــا 
ــاس  ــورت احس ــد. در ص ــه گردی ــان ارائ ــوِد ایش خ
نیــاز بــه تکمیــل و ارتقــا از ســوی ارزیابــان یــا خــوِد 
ــورت  ــی عمیــق ص ــرم، مصاحبه های محققــان محت
گرفتــه و نظریــه ایشــان بــه  صــورت نســبتًا منّقــح، 
ــه های  ــاز، اندیش ــن ف ــد. در ای ــد گردی ــه خواه ارائ
پیشــرفت »امــام خمینــی«، »آیت اللــه خامنــه ای«، 
»شــهید مطهــری«، »عّامــه جعفــری«، »آیت اللــه 
ــیدمنیرالدین  ــی«، »حجت االســام »س جوادی آمل
ســید  »حجت االســام  حسینی هاشــمی«، 
ولی اللــه  »حجت االســام  میرمعــزی«،  حســین 
نقی پورفــرد«، »دکتــر احمــد آکوچکیــان« و »دکتــر 

ســلیمان خاکبــان« تهیــه و تنظیــم می گــردد.

اجتماعــی  نقش هــای  و  مناصــب  آسیب شناســی   .5
روحانیــت1

مضمــون  تحلیــل  بــا  ابتــدا  نوشــتار  ایــن 
کارویــژه  چهــار  رهبــری  و  امــام  فرمایشــات 

1. سیدعلی میرمطلبی.
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1.پشــتیبانی های دانشــی و فقهــی، 2.طراحــی 
اســامی،  نظــام  اجرایی ســازی  بــه  کمــک  و 
در  انقــاب  و  نظــام  از  دفــاع  و  3.پاســداری 
جهــات مختلــف و 4.مســئولیت پذیری اجرایــی 
خارجــی  و  داخلــی  فرهنگــی  عرصه هــای  در 
اســتخراج گردیــده و ســپس بــا مصاحبــه از مدیران 
بهســازی  بــرای  راهبردهایــی  صاحب نظــران  و 
ســازمان دهی کارویژه هــای روحانیــت در عرصــه 
نظــام در گام دوم انقــاب تجویــز شــده اســت. 
اهتمـام و برنامه ریـزی واقع بینانـه بـزرگان حـوزه 
نسـبت بـه ایفـای نقـش مطلـوب حوزویـان نسـبت 
بـه نظـام، مواجهـه متـن حـوزه بـا مسـائل نظـام و 
نیـاز،  بـر  پیراحـوزوی مبتنـی  از مراکـز  پشـتیبانی 
فعـال  مشـارکت  و  حکومتـی  فقـه  رویکـرد  تقویـت 
برنامه هـای  و  سیاسـت ها  ارائـه  در  حکمـا  و  فقهـا 
رشـته ها،  متـون،  تقویـت  و  توسـعه  نظـام، 
مهارت هـا و واحدهـای آموزشـی براسـاس آمایـش، 
بـا  شبکه سـازی  و  نظـارت  ارتقـا،  به کارگیـری، 
ارتقـای  حـوزوی،  دانش آموختـگان  صنف سـازی 

راهبردهاسـت. ایـن  از  مسـئولیت پذیری  حـس 
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ارائــه  و  نخبــگان  شــاخصه های  راهبــردی  بررســی   .6
اســتفاده1 و  حمایــت  شناســایی،  راهبردهــای 

شــاهد  کــه  کنونــی  پیچیــده  دنیــای  در 
رقابت هــای بســیار فشــرده جوامــع و شــرکت های 
و  تازه تریــن  بـــه   دســتیابی  بــرای  مختلــف 
ــتیم،  ــدرت هس ــع ق ــا و مناب ــن فناوری ه مدرن تری
افــراد بااســتعداد، نخبــه و خــاق از جایــگاه بســیار 

هســتند. برخــوردار  ارزشــمندی 
ازایــن رو پژوهــش حاضــر بــه دنبــال تبییــن 
کامــل و دقیــق مفهــوم »نخبــه« و ویژگی هــای 
آن براســاس آیــات قــرآن کریــم و از منظــر دیــدگاه 
امامیــن انقــاب اســامی ایــران اســت. در بخــش 
مفهوم شناســی بســیاری از تعاریــف مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد. آیــات قــرآن و فرمایشــات حضــرت 
امــام خمینــی& و مقــام معظــم رهبــری اســتقصا 
تحلیــل  و  دســته بندی  ســپس  و  اســتخراج  و 
یافته هــای  بــر  بنــا  منظــر  ایــن  از  می شــود. 
پژوهــش، فاصلــه معنــاداری بیــن مکاتــب فکــری و 

1. حسین فوالدی.
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رویکردهــای مختلــف بــا اندیشــه و منابــع اســامی 
وجــود دارد.

در  علمیــه  حــوزه  راهبــردی  ســناریوهای  تدویــن   .7

آمــوزش،  ابعــاد  در  مجــازی  فضــای  آینــده  بــا  مواجهــه 
تهذیــب1 و  تبلیــغ  پژوهــش، 

ــه رشــد تغییــرات فنــاوری در دنیــا و  ــا توجــه ب ب
گســترش فضــای مجــازی، حوزه هــای علمیــه نیــز 
در تعامــات خــود تغییــر و دگرگونی هایی را شــاهد 
خواهــد بــود. ایــن تغییــرات بــه  نوبــۀ خــود موجــب 
پیدایــش عــدم اطمینــان بــرای حوزه هــای علمیــه 
بــا  را  علمیــه  حوزه هــای  می توانــد  و  می شــود 
ــد. ــو مواجــه نمای چالش هــای جــدی و مســائلی ن
فضــای  چالش هــای  بــر  فائق آمــدن  بــرای 
از  بایــد  علمیــه  آینــده، حوزه هــای  در  مجــازی 
ــد  ــه نماین ــازی توج ــای مج ــدۀ فض ــه آین ــک ب این
ــل  توجهــی عــدم اطمینان هــای  ــزان قاب ــه می ــا ب ت
آن را بــرای مدیــران حوزه هــای علمیــه کاهــش 
ــد  ــه بتوانن ــرای این ک ــه ب ــای علمی ــد. حوزه ه دهن

1. رضا ابروش.
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آمــوزش،  زمینــۀ  در  راهبــردی  ســناریوهای 
پژوهــش، تبلیــغ و تهذیــب در فضــای مجــازی 
رونــد  از  دقیــق  درک  نیازمنــد  نماینــد،  تدویــن 
ــازی  ــای مج ــوق در فض ــۀ ف ــای چهارگان فعالیت ه
ــر بــدان می پــردازد.  هســتند کــه پژوهــش حاض
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فصل دوم 

گزارش های راهبردی

1.  بررســی نســبت حــوزه و روحانیــت بــا عدالت خواهــی 

ــه  ــِش عدالت خواهان ــوی کپن ــه الگ ــالمی و ارائ ــام اس در نظ
ــت1 روحانی

ــه  عنــوان  امــام خمینــی و آیت اللــه خامنــه ای ب
دو متفکــر محــوری در میــان متفکــران اصیــل و 
حــوزوی انقــاب اســامی در گفتارهــای خــود 
متــون  بازخوانــی  جهــت  در  بســیاری  تــاش 
ــه  ــالت های عدالت خواهان ــه رس ــه ب ــا توج ــی ب دین
در  عدالــت  مقولــه  برجسته شــدن  داشــته اند. 
تحلیل هــای حکمــی، اخاقــی و فقهــی ای کــه 
توســط متفکــران انقــاب مطــرح  شــده، توانســته 

1. مجتبی نام خواه.
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اســام را به مثابــه یــک معرفــت تحرک بخــش در 
ازایــن رو  زمینــه عدالت خواهــی مطــرح ســازد. 
عدالت خواهــی  اصــول  و  ضرورت هــا  تدویــن 
حــوزوی، بــا تکیــه  بــر گفتــار ایــن دو بزرگــوار، 
معاصــر  آثــار  نیــز  و  وحیانــی  تــراث  مجموعــۀ 
اندیشــه اســامی الزم اســت کــه پــس از آن بــه 
ــل  ــی، عل ــی عدالت خواه ــت کنون ــی وضعی بررس
آن، وضعیــت مطلــوب و مســیرهای نیــل بــه آن 
ــا گفت وگوهــای عمقــی  پرداختــه خواهــد شــد و ب
وضعیــت  از  گزارشــی  حــوزوی،  اندیشــوران  بــا 
عدالت خواهــی حــوزوی تدویــن خواهــد شــد و 
درنهایــت راهکارهایــی جهــت خط مشــی گذارِی 
کان، بــه مجموعــۀ مدیریــت حــوزۀ علمیــه، ارائــه 

می گــردد.

2. تحلیل عملکرد حوزه در مقابله با بحران کرونا1

و  ایــران  در  کرونــا  اوج گیــری  از  پــس 
منشــأ  عنــوان  بــه   قــم،  شــهِر  شــهرت یافتن 
گســترِش آن و نیــز مســائلی دربــارۀ چگونگــی 

1. پژوهشگاه باقرالعلوم×.
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مواجهــه بــا مســائل دینــِی برآمــده از کرونــا، از 
قبیــل کفن ودفــن و...، همچنیــن تحــت تأثیــر 
قرارگرفتــن مراســمات و تجمعــات مذهبــی، ایفــای 
نقــش حــوزه و روحانیــت، مــورد توّجــه عمــوم قــرار 
کنش هــای  مجموعــه  دوران،  ایــن  در  گرفــت. 
ــته  ــش از گذش ــه بی ــوزه علمی ــاد ح ــت و نه روحانی
در معــرض انظــار اجتماعــی و توجــه رســانه ها 
ــن  ــر ای ــه در براب ــد ک ــد دی ــال بای ــت. ح ــرار گرف ق
تصویــر کلــی شــکل گرفته از مواجهــۀ روحانیــت 
ــا،  ــروس کرون ــا بحــران شــیوع وی و حــوزۀ علمیــه ب
مختلــف  جریان هــای  ســوی  از  مواضعــی  چــه 
فکــری روحانیــت و حــوزه علمیــه گرفتــه شــد؟ 
ایــن  در  منفعــل  و  فعــال  حــوزوی،  گونه هــای 
ــی  ــا  و خدمات ــه فعالیت ه ــوده و چ ــدام ب ــان ک جری
توســط حوزویــان در ایــن دوران ارائــه  شــده اســت؟ 
ــا  ــا جریان ه ــبتی ب ــه نس ــا چ ــک از این گونه ه هری
ــی  ــه دالیل ــته و چ ــوزوی داش ــری ح ــع فک و مراج
یافــت؟  می تــوان  آنــان  کنشــگری  نــوع  بــرای 
الگوهــای موفــق کنشــگری حوزویــان و اســتخراج 
بــرای  آن هــا  از  عملیاتــی  مدل هــای  و  الگوهــا 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

83 آشنایی با مرکز مطالعات راهبردی و محصوالت منتشر شده 

ــر،  ــن اث ــد؟ ای ــا کدم ان ــن الگوه ــم ای ــر و تعمی تکثی
ــال  ــش ها در ح ــن پرس ــه ای ــخ گویی ب ــت پاس جه

ــت. ــام اس انج

3. رسالت های حوزه در مقابله با بحران جمعیتی1

بــه اذعــان همــه نهادهــای ملــی و بین المللــی، 
تحــوالت نامطلوبــی در شــاخص های جمعیتــی 
ایــران ایجاد شــده اســت؛ ازایــن رو ِاشــراف و تبیین 
ــی  ــر تخصص ــور از منظ ــی کش ــم انداز جمعیت چش
در نهادهــای حاکمیتــی ضــروری اســت. همچنین 
ــای  ــژه حوزه ه ــرد وی ــش و کارک ــه نق ــت ب ــا عنای ب
تدویــن  و  طراحــی  ایــران،  جامعــه  در  علمیــه 
علمــی یــک ســنِد جامــع و باالدســتِی منطبــق بــا 
سیاســت های کلــی جمعیــت، از ســوی حــوزۀ 
علمیــۀ قــم نیــز ضــرورت یافتــه اســت. شــارع 
مقــدس نیــز دیــدگاه ویــژه ای دربــارۀ مدیریــت 
ــد  ــه نیازمن ــدآوری دارد ک ــوی فرزن ــت و الگ جمعی
بررســی های عالمانــه اســت. ســنِد جامــِع »حــوزه 
علمیــه و جمعیــت پایــدار« بــا اهــداف مذکــور، 

1. صالح قاسمی.
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حوزه هــای  مدیریــت  ســاختاِر  بایســته های  بــه 
ــت،  ــی جمعی ــت های کل ــاس سیاس ــه، براس علمی

ــت. ــه  اس پرداخت

از  مــردم  مطالبــات  و  انتظــارات  از  راهبــردی  گــزارش   .4
روحانیــت1 و  حــوزه 

بــا توجــه بــه نیــاز اکثــِر پژوهش هــا و مطالعــات 
پیرامــون حــوزه و روحانیــت، بــه داده هــای میدانــی 
به خصــوص در حــوزه دیــن داری و نگــرش نســبت 
ــه،  ــوزه و جامع ــروه ح ــوزه، گ ــن و ح ــاد دی ــه نه ب
طــی طرحــی، در صــدد اســتخراج نگــرش اقشــار 
و اصنــاف مختلــف مــردم نســبت بــه روحانیــت 
و انتظــارات آن هــا از روحانیــت برآمــده اســت. 
ــی«،  ــورت »روش میدان ــه  ص ــه ب ــرح ک ــن ط در ای
حوزه هــای  اجتماعــِی  نخبــگان  بــا  مصاحبــه 
علمیــه انجــام خواهــد پذیرفــت، تلقــی روحانیــت 
شــاخص های  و  اســتخراج  مــردم،  انتظــارات  از 
انتظــارات صحیــح و ناصحیــح از منظــر روحانیــان، 
اســتحصال خواهــد شــد. در پیونــدی کــه بیــن این 

1. دکتر هاشمیان.
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طــرح و پــروژه »ســنجش میدانــِی انتظارات اقشــار 
گوناگــون از حــوزه و روحانیــت« برقــرار خواهــد 
ــه  ــود ب ــت موج ــِر وضعی ــای تغیی ــد، راهبرده گردی

ــد. ــد ش ــه خواه ــوب، ارائ ــت مطل وضعی
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فصل سوم 

مطالعات کالن نظام و اسناد ملی
ــند  ــاره س ــان درب ــای حوزوی ــل دیدگاه ه ــع و تحلی 1. تجمی

تحــول آموزش وپــرورش 

ــم  ــام معظ ــه مق ــر مطالب ــی ب ــرح مبتن ــن ط ای
ــانی  ــم و به روزرس ــزوم ترمی ــوص ل ــری در خص رهب
آموزش وپــرورش شــروع  بنیادیــن  تحــول  ســند 
ــوان  ــه  عن ــند ب ــگاه س ــه جای ــر ب ــت. نظ ــده اس ش
ــام  ــدام در نظ ــری و اق ــع تصمیم گی ــن مرج باالتری
کاســتی های  این کــه  و  کشــور  تعلیم و تربیــت 
برجــای  طوالنی مــدت  آثــار  ســند  احتمالــی 
خواهــد گذاشــت؛ و بــا توجــه بــه تجربیــات حــوزه 
اســناد  مختلــف  الیه هــای  نقــد  و  بررســی  در 
باالدســتی نظــام، در فرصــت پیش آمــده تجمیعــی 
ــول و  ــند تح ــوص س ــان در خص ــدگاه حوزوی از دی
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راه کارهــای حوزویــان بــرای ارتقــای آن بــه  عنــوان 
ــش  ــروعیت بخ ــای مش ــن نهاده ــی از مهم تری یک
ــه می شــود. ــه و ارائ ــن اســناد، صــورت گرفت ــه ای ب
بــر ایــن اســاس، ایــن اثــر در پــی ارائــه طرحــی 
بــرای تجمیــع و تحلیــل دیدگاه هــای حوزویــان در 
خصوص ترمیــم ســند تحــول و ارائــه راه کارهــای 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــه اس ــن زمین ــا در ای آن ه
ــده در  ــای مطرح ش ــی نقده ــع تمام ــن تجمی ضم
خصــوص ســند، بــه ارائــه چارچوبــی بــرای بررســی 
الیه هــای مختلــف ســند پرداختــه و بــا مصاحبه هــا 
ــرده  ــی ک ــد را بررس ــای نق ــی ها، خأله و هم اندیش
و بــه ارائــه راه کارهایــی یکپارچــه بــرای ترمیم ســند 

می پــردازد.

2. سند اسناد بین الملل





بخش چهارم

 پژوهش های آتی
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1. محصوالت آتی گروه حوزه و روحانیت
● بررسی راهبردی الگوی تحول در حوزه؛

یــان شناســی فکــری  ● گــزارش راهبــردی از جر

روحانیــت؛

ــردازی در  یه پ ــت نظر ــردی از وضعی ــزارش راهب ● گ

ــامی؛ ــانی اس ــوم انس عل

● بررسی راهبردی بحران هویت طاب؛

● بررسی راهبردی سبک زندگی روحانیت؛

● بررسی راهبردی نهاد مرجعیت در حوزه؛

● بررسی راهبردی حوزه انقابی.

2. محصوالت آتی گروه حوزه و جامعه
● مطالعــه راهبــردی مرجعیــت و نفــوذ علمــی، 

روحانیــت؛ اخاقــی  اجتماعــی، 
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در  روحانیــت  کارویژه هــای  راهبــردی  بررســی   ●

جامعــه؛

ضــد  تبلیغــِی  یان هــای  جر راهبــردِی  گــزارش   ●

روحانیــت؛

● مطالعــه راهبــردی مرجعیــت و نفــوذ علمــی، 

اجتماعــی، اخاقــی روحانیــت )رصــد و شناســایی 

ــرای  ــازی ب ــای مج ــای فض ــا و تهدیده فرصت ه

ــت(؛ ــوزه و روحانی ح

جمعیــت  و  دیــن داری  مناســبات  ســنجش   ●

خانــواده؛

در  روحانیــت  و  حــوزه  مشــارکت  راهبردهــای   ●

تشــکیل، تحکیــم و تعالــی خانــواده؛

● مطالعه راهبردی هنر اسامی در حوزه؛

● بازنمایی چهره روحانیت در صداوسیما؛

● نقش ها و کارکردهای روحانیت در صداوسیما.

3. محصوالت آتی گروه حوزه و نظام
در  روحانیــت  کارویژه هــای  راهبــردی  بررســی   ●

نظــام جمهــوری اســامی؛

● بررسی راهبردی فقه و مسائل مستحدثه؛
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● گــزارش راهبــردی از نقــش حــوزه و روحانیــت در 

ــب  ی ــمن در تخر ــی دش ــات روان ــا عملی ــه ب مقابل

ــامی؛ ــام اس ــی نظ ــاخت های حاکمیت یرس ز

مســئوالن  زندگــی  ســبک  راهبــردی  گــزارش   ●

روحانــی؛

ــای  ــا نهاده ــل ب ــوزه در تعام ــردی ح ــش راهب ● نق

انقــاب  عالــی  )شــورای  سیاســت گزاری 

فرهنگــی(؛

● مطالعــه راهبــردی نقــش حــوزه در تعامــل بــا 

نیروهــای مســلح )ســپاه و ارتــش(؛

● مطالعـه راهبـردی تعامل حوزه بـا نهادهای فرهنگی 

دولتی )وزارت ارشـاد، سازمان تبلیغات(؛

● مطالبــه راهبــردی تعامــل حــوزه بــا نهادهــای 

تقنینــی )مجلــس شــورای اســامی(؛

● مطالعــه راهبــردی تعامــل حــوزه بــا دســتگاه 

قضایــی؛

دولت  تقویت  و  تحقق  طراحی،  در  حوزه  نقش   ●

اسامی )تبیین الگوی بایسته رابطه حوزه و نظام(؛

● نقش حوزه در تحقق تمدن اسامی.




