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�پیشگفتار

انقــالب  پپيــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنيــای  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 علمي 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  علميــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سياســت 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، زمينۀ 
حضــور بيش ازپيــش حوزه هــای علميــه در ميــدان 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 تهيــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمي ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمي 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 ــاتيد و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپيش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کيف کّم
الزم بــه توضيــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغيي 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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حضرت امام خمینی&: 
ــد در  ــدن روح تعه ــت از دمی ــارت اس ــر عب »هن

کالبــد انســان ها«.

مقام معظم رهبری
: حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

ــی، در  ــن روال زندگ ــم در همی ــا بیایی ــر م »اگ

عالــم شــعر، ادبیــات، موســیقی، نقاشــی، 

گرافیــک، داستان نویســی و هنــر و ادبیــات، 

ــا را  ــِن م ــم دِل غمگی ــه ه ــم ک ــدا کنی کاری پی

شــاد کنــد، هــم احســاس انجــام وظیفــه بــه مــا 

بدهــد، هم در سرنوشــت کشــور و ملــت و ادب 

یخ مــان اثــر بگــذارد، هــم یــک عــده گمراه  و تار

را نجــات بدهــد و هــم رضــای الهــی را کســب 

ــر  ــد براب ــن می توانی ــا ای ــزی را ب ــه چی ــد، چ کن

ــه  ــن مقابل ــا ای ــه ب ــد ک ی ــزی را دار ــد؟ چی کنی

ــن  ی ــن، بهتر ــت. ای ــن اس ی ــن، واالتر ــد؟ ای کن
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ــه آن  ــی ب ــر کس ــه اگ ــت ک ــزی اس ــت. چی اس

ــزاران  ــه ه ــر لحظ ــد ه ــرد، بای ــدا ک ــت پی دس

ــه  ــزارد؛ و البت ــکر بگ ــال را ش ــدای متع ــار خ ب

ــکرگزاری  ــان از ش ــرا زب ی ــت؛ ز ــد توانس نخواه
ــت«.1 ــر اس قاص

. بیانــات معظم لــه در دیــدار بــا اعضــاى حــوزه هنــرى ســازمان تبلیغــات   1
.1371/11/04 اســامى، 
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مقدمه
در دنیــاى کنونــى، »هنــر« در جایــگاه ابــزارى 
کارآمــد در اختیــار انســان ها قــرار گرفتــه و از آن بــراى 
ــره  ــود به ــته هاى خ ــداف و خواس ــه اه ــت یابى ب دس
مى برنــد. جّذابیــت، اثرگــذارى و مانــدگارى هنــر، ایــن 
امــکان را بــراى اســتفاده کنندگان فراهــم مى ســازد تــا 
از طریــق آن، افــکار و اندیشــه هاى خــود را در بهتریــن 

وجــه بــه مخاطــب منتقــل کننــد.
ــا  ــه ب ــت ک ــف اس ــذ و ظری ــى ناف ــر، زبان ــان هن زب
ــه بهتریــن وجــه در ترویــج  اســتفاده از آن، مى تــوان ب

مفاهیــم و آموزه هــاى اســامى از آن بهــره بــرد.
اگــر طــاب و مبّلغــان دینــى همــگام بــا فراگیــرى 
علــوم دینــى از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد، شــاهد 
دینــى  علــوم  و  مــردم  میــان  ارتبــاط  و  شــکوفایى 
ــه شــمار  ــود کــه گامــى بلنــد و ارزشــمند ب خواهیــم ب

مى آیــد.
ضــرورت و اهمیــت احیــاى هنر هــاى اســامى در 
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حوزه هــاى علمیــه بــه بهتریــن وجــه در کام مقــام 
معظــم رهبــرى بیــان شــده اســت کــه مى فرماینــد:

»اصحــاب فکــر، مردمانــى کــه داراى قــدرت تفّکــر 
ــاب  ــا اصح ــراه ب ــد، هم ــتند و مســائل را مى فهمن هس
هنــر، کســانى کــه هنــِر ارائــه دارنــد، هنــر تبلیــغ 
دارنــد - از نقــّاش و شــاعر و فیلم ســاز و نویســنده و 
ــه  دســت  ــا هــم دســت  ب ــد همــه ب امثــال این هــا - بای
هــم بدهنــد، محصــول کار، چیــزى از آب دربیایــد کــه 

ــر بکنــد«.1 ــر روى ذهــن مخاطبیــن اث ب
ــارف  ــغ مع ــر در تبلی ــترگ هن ــگاه س ــا درک جای ب
الهــى، »طــرح جامــع هنــر« طراحــى گردیــده و امیــد 
ــاب و  ــرى ط ــتعدادهاى هن ــایى اس ــا شناس ــت ب اس
ــى  ــاى پژوهش ــام فعالیت ه ــا، انج ــازى آن ه شکوفاس
مــورد نیــاز در عرصــه هنــر و تولیــد و عرضــه آثــار هنرى 
مطلــوب، گامــى مؤثــر در تبییــن و ترویــج معــارف 

ــود. ــته ش ــت^ برداش ــرآن و اهل بی ق

تبیین واژگان طرح 

1.  هنـر اسـامی: در ایـن طـرح بـه هنـری اطـاق می شـود 

کـه ارائه کننـده معـارف اسـامی باشـد و از لحـاظ فرمی نیز 

.1394/07/13 ، . بیانات مقام معظم رهبرى  1
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تعارضـی بـا احـکام و اعتقادات اسـامی نداشـته باشـد.

2.  حوزه هـای علمیـه: در ایـن طـرح شـامل نهاد حـوزه یعنی 

یـت، مـدارس و مؤسسـات حوزوی می باشـد.  مراکـز مدیر

چشم انداز
حوزه هــاى علمیــه در افــق 1414 در عرصــه هنــر، 
تأثیرگــذار  جریان ســاز،  گفتمان ســاز،  نظریه پــرداز، 
کارآمــد،  خــّاق،  روزآمــد،  ــد،  مولِّ )هدایت گــر(، 

امیدآفریــن، پیــش ران و آینده نگــر خواهــد بــود.

مأموریت
توســعه، ترویــج، تعمیــق، ســاماندهى و بهره منــدى 

از هنــر  در تــراز انقاب اســامى.

اهداف 
1. شناسایی، تعلیم و تربیت استعدادهای هنری طاب؛

2. بهره منــدی از زبــان هنــر در تبلیــغ و ترویــج معــارف 

اســامی براســاس رســالت حوزه هــای علمیــه؛

و  فلســفی  علمــی،  اخاقــی،  فقهــی،  یه پــردازی  نظر  .3

کامــی در زمینــه هنــر اســامی؛

یان سازی در عرصۀ هنر؛ 4. گفتمان سازی و جر

5. تولید آثار علمی و فرهنگی در عرصه های هنری.
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سیاست ها
یت قرآن و اهل بیت^؛ 1. محور

ــام  ــی& و مق ــام خمین ــرت ام ــۀ حض ــه اندیش ــام ب 2. اهتم

؛ ــری ــم رهب معظ

3. توجــه بــه طرح هــا و نظامــات باالدســتی حوزه هــای 

ــه؛  علمی

4. رعایت چارچوب های تخصصی هنر؛

ــه  ــای علمی ــای حوزه ه ــری از ظرفیت ه ــتفاده حداکث 5. اس

در عرصــه هنــر؛

6. اهتمام به بهره مندی از رشته های مختلف و نوین هنری.

تشکیالت 
1. شورای سیاست گذاری

اعضای شورا

1. مدیر حوزه های علمیه )رئیس شورا(؛ 

فرهنگــی حوزه هــای علمیــه  امــور  و  تبلیــغ  معــاون   .2

)جانشــین و دبیــر شــورا(؛

3. معاون پژوهش حوزه های علمیه؛

4. معاون آموزش حوزه های علمیه؛

5. رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه؛

6. مسئول مرکز آموزش های مهارتی - کاربردی؛ 
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7. مدیر اداره هنر و تبلیغ نوین؛

یت حوزه های علمیه خواهران؛  8. نماینده مرکز مدیر

9. هفــت نفــر از متخصصــان عرصــۀ هنــر و نماینــدگان 

جامعــۀ هنــری حوزه هــای علمیــه. 

توســط   »9« شــماره  ردیــف  اعضــاى  تبصــره1: 

معاونــت تبلیــغ و امــور فرهنگــى پیشــنهاد مى گــردد.
ــر  ــم مدی ــا حک ــا ب ــى اعض ــت تمام ــره2: عضوی تبص

مى یابــد.  رســمیت  علمیــه  حوزه هــاى 
نهادهــاى  و  مراکــز  ســایر  نماینــدگان  تبصــره3: 

ــق  ــا ح ــورا ب ــات ش ــرورت در جلس ــه ض ــا ب ــوزوى بن ح
مى شــوند. دعــوت  رأى 

وظایف شورا

ــامی  ــر اس ــعۀ هن ــرای توس ــردی ب ــت گذاری راهب 1. سیاس

افــق چشــم انداز 1414  بــر  از آن مبتنــی  بهره گیــری  و 

علمیــه؛ حوزه هــای 

2. بررســی و تصویــب طرح هــا و برنامه هــای آموزشــی، 

ــر؛ ــدی هن ــی و تولی پژوهش

3. بررســی و اظهــار نظــر نســبت بــه طرح هــا و پیشــنهادهای 

ــارۀ هنر؛ ــی درب ارجاع

4. تصویب برنامه و بودجه ساالنه هنر؛

5. نظارت بر فرایند اجرای طرح جامع هنر.

تبصــره: مصوبــات شــورا بــا ابــاغ مدیــر محتــرم 
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مى باشــد. الزم االجــرا  علمیــه  حوزه هــاى 

2. دبیرخانه هنر
ــن  ــغ نوی ــر و تبلی ــت هن ــر در مدیری ــه هن دبیرخان
راه انــدازى مى شــود و وظایــف ذیــل را بــر عهــده دارد:
1. تنظیم تقویم جلسات ساالنه شورای سیاست گذاری هنر؛

2. تدویــن پیش نویــس طرح هــا، برنامه هــای عملیاتــی، 

و  اطاعــات  تهیــه  و  اجرایــی  مقــررات  و  آیین نامه هــا 

ــورا؛ ــاز ش ــورد نی ــای م محتواه

3. پیگیری برگزاری جلسات شورا؛

4. پیگیری مصوبات شورا؛

ــدات،  ــامل: تولی ــر ش ــه هن ــی عرص یان شناس ــد و جر 5. رص

و...؛ جشــنواره ها 

6. ایجاد بانک اطاعات هنر حوزه اعم از هنرمندان، استعدادهای 

هنری، اساتید، پژوهشگران، محصوالت هنری و...؛

7. ایجاد کانون های هنری در سراسر کشور؛

8. برگزاری جشنواره هنر آسمانی؛

9. برگزاری نمایشگاه آثار هنری؛

10. پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه هنر؛

11. تهیه گزارش های فصلی و موردی.

3. گروه های هنری
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ــف  ــاد مختل ــرح در ابع ــداف ط ــرد اه ــراى پیش ب ب
ــود: ــکیل مى ش ــل تش ــرى ذی ــاى هن ــر، گروه ه هن

الف( گروه شعر:

● شــعر عروضــی )قصیــده، مثنــوی، غــزل، قطعــه، رباعــی، 

دوبیتــی و تصنیــف(؛

● شعر نو )نیمایی، آزاد و سپید(.

ب( گروه داستان:

● داستان )داستان کوتاه و رمان(؛

● ناداســتان )زندگی نامــه، روایــت، گــزارش، خاطــره و 

و...(. جســتار 

ج( گروه نمایشی:

● ادبیات نمایشی

◊فیلمنامه؛
◊نمایشنامه؛
◊بازینامه؛

● هنرهــای نمایشــی )مســتند، داســتانی، تئاتــر، تعزیــه، 

و...(: پویانمایــی 

◊بازیگری؛
◊کارگردانی؛

◊تدوین؛
◊تهیهکنندگی؛
◊فیلمبرداری؛
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◊صدابرداری.
د( گروه تجّسمی:

● طراحی؛

● نقاشی؛

● تصویرسازی؛

● نگارگری )تذهیب، گل و مرغ و تشعیر(؛

یکاتور؛ ● کار

● گرافیک؛

● حجمی )هنرهای حجمی(؛

● خوشنویسی؛

● عکاسی؛

● چاپ؛

● معماری.

ه ( گروه آوایی:

● سخنرانی؛

● صوت و لحن )قرائت قرآن، مرثیه، نغمه و...(؛

● جمع خوانی )تواشیح و سرود(.

اعضای گروه ها
ــر و  ــت نف ــل هف ــا داراى حداق ــک از گروه ه ــر ی ه
ــه نفــر عضــو مى باشــند. اعضــاى گروه هــا  ــر ُن حداکث
بــا پیشــنهاد دبیرخانــه و تأییــد شــوراى هنــر و بــا 
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شــرایط ذیــل فعالیــت مى کننــد: 
1. داشتن مدرک یا تخّصص مورد تأیید شورای هنر؛ 

2. سوابق قابل قبول در عرصه هنر؛

3. داشتن انگیزه و نظم برای حضور مؤثر در فعالیت های گروه.

وظایف گروه ها
1. پیشنهاد برنامه های آموزشی هنر حوزه های علمیه؛

2. پیشنهاد برنامه های پژوهشی هنر حوزه های علمیه؛

3. پیشنهاد برنامه های مناسب برای تولید آثار هنری؛

یزی برای شرکت در جشنواره های ملی و بین المللی؛ 4. برنامه ر

5. بررسی ایده ها و طرح های پیشنهادی و ارجاعی در عرصه 

هنر؛

یابی و نظارت بر آموزش ها و آثار هنری حوزوی؛ 6. ارز

7. داوری آثــار هنــری جشــنواره های اســتانی و سراســری در 

ــروه؛  موضوع گ

یان هــا، تولیــدات، جشــنواره ها  8. رصــد و شناســایی جر

ــر؛ ــه هن و... در عرص

شامل:  حوزه  هنر  اطاعات  بانک  تکمیل  در  همکاری   .9

هنرمندان، استعدادهای هنری، آثار هنری و... .
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برنامه های عملیاتی 
1. اجرای آموزش های هنری

آموزش هــاى »هنــرى« بــه دو بخــش »بلندمــدت« 
آموزش هــاى  مى شــوند؛  تقســیم  »کوتاه مــدت«  و 
حوزه هــاى  آمــوزش  معاونــت  توســط  بلندمــدت 
مرکــز  توســط  کوتاه مــدت  آموزش هــاى  و  علمیــه 
آموزش هــاى کاربردى–مهارتــى پیگیــرى مى شــود.

آموزش های بلندمدت
زیــر  مــوارد  بلندمــدت  هنــرى  آموزش هــاى  در 

مى شــود:  پیگیــرى 
1. تکمیل درختوارۀ آموزشی هنر و تصویب خواهی آن؛

ــی  ــز آموزش ــته ها و مراک ــت رش ــعه و تقوی ــاد، توس 2. ایج

ــور؛ ــر کش ــری در سراس هن

3. تربیت اساتید و کارشناسان مورد نیاز عرصۀ هنر؛

یزی برای فعال سازی بخش هنر در مدارج علمی و  4. برنامه ر

تدوین پایان نامه ها و رساله های علمی در زمینه های هنری؛

5. زمینه سـازی برای اسـتفاده از دانش پژوهان و اسـتعداد های 

هنـری در بخش های مختلف آموزشـی.
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آموزش های کوتاه مدت 
در آموزش هــاى هنــرى کوتاه مــدت مــوارد زیــر 

مى شــود:  پیگیــرى 
1. تکمیل درختواره آموزش های مهارتی هنر و تصویب خواهی 

آن؛ 

ــی  ــر در تمام ــی هن ــردی و مهارت ــای کارب ــزاری دوره ه 2. برگ

ــه؛  ــدارس علمی م

3. تأمیــن مــواد آموزشــی مــورد نیــاز دوره هــای کوتاه مــدت 

هنــر در دو نــوع حضــوری و غیرحضــوری.

بــه  مربــوط  ضوابــط  و  آیین نامه هــا  تبصــره: 

از  پــس  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  آموزش هــاى 
تصویــب در شــوراى سیاســت گذارى هنــر بــه مراجــع 

مى گــردد.  ابــاغ  ذى ربــط 

2. انجام پژوهش های هنری
»پژوهش هــاى هنــرى« توســط مرکــز هنــر و رســانه 
مجتمــع آموزشــى – پژوهشــى تبلیــغ و تحــت اشــراف 
معاونــت پژوهــش حوزه هــاى علمیــه انجــام مى شــود.

در این بخش امور زیر پیگیرى مى شود: 
ــاق و  ــه، اخ ــفه، فق ــۀ فلس ــش در زمین ــه و پژوه 1. مطالع

ــی؛ ــامی و دین ــۀ اس ی ــر نظر ــد ب کی ــا تأ ــر ب ــاد هن اقتص
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هنــر  عرصــۀ  کاربــردی  و  راهبــردی  مطالعــات   .2

و...(؛ آینده پژوهشــی  نیازســنجی،  )آسیب شناســی، 

ــامی در  ــر اس ــد هن ــور تولی ــه منظ ــش ب ــه و پژوه 3. مطالع

گوناگــون؛ شــاخه های 

ــی  ــب درس ــژه کت ــه وی ــر ب ــی هن ــوای آموزش ــن محت 4. تأمی

آموزش هــای بلندمــدت هنــر؛ 

یات تخّصصی در عرصۀ هنر؛  5. تولید نشر

6. تأســیس و پی گیــری امــور انجمن هــای پژوهشــی در 

ــر؛ ــه هن عرص

7. تأسیس کتابخانه  تخّصصی هنر.

3. تولید آثار هنری
ــری«  ــار هن ــد آث ــه »تولی ــوط ب ــی مرب ــای عملیات ● برنامه ه

ــت و  ــوع حمای ــرا، ن ــد اج ــداف، روش و فراین ــامل اه ش

یابــی توســط گروه هــای هنــری در دبیرخانــه هنــر تنظیــم  ارز

و پــس از تصویــب در شــورای سیاســت گذاری ابــاغ 

می گــردد؛ 

ــا موضــوع »حــوزه  ــار هنــری و رســانه ای کــه ب ● تمامــی آث

و روحانیــت« تولیــد می شــوند، طــی آیین نامــه ای کــه 

ــود،  ــاغ می ش ــوب و اب ــت گذاری مص ــورای سیاس در ش

ــرار  ــی ق یاب ــارت و ارز ــورد نظ ــری م ــای هن ــط گروه ه توس

می گیرنــد. 
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4. تشکیل کانون های هنری
بــراى ایجــاد هماهنگــى بهتــر و بیش تــر میــان 
طــاب و فضایــى کــه در رشــته هاى مختلــف هنــرى 
توســط  هنــرى  کانون هــاى  مى کننــد،  فعالیــت 
ــردد  ــکیل مى گ ــور تش ــر کش ــر در سراس ــه هن دبیرخان
تــا بــا برگــزارى جلســات مســتمر، از تجربیــات یکدیگر 
فعالیــت  و  رشــد  ُانــس،  زمینــه  و  کــرده  اســتفاده 

بیش تــر آن هــا فراهــم شــود.
تبصــره1: بــراى هــر یک از رشــته هاى هنــرى، امکان 

ایجــاد کانــون هنــرى وجــود دارد. 
تبصره2: آیین نامه ها و ضوابط مربوط به کانون هاى 

هنرى پس از تصویب در شوراى سیاست گذارى اباغ 
مى گردد. 

5. اجرای جشنواره هنر آسمانی 
ــاب و  ــان ط ــرى می ــت هن ــاد رقاب ــدف ایج ــا ه ب
روحانیــون و شناســایى اســتعدادها و نخبــگان هنرى، 
ــردد:  ــزار مى گ ــوع برگ ــرى در دو ن ــنواره هاى هن جش

الف( جشنواره هنر آسمانی استانی

و  طــاب  میــان  هنــرى  رقابــت  نــوع،  ایــن  در 
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برگــزار  اســتان  یــک  علمیــه  مــدارس  روحانیــون 
ــز  ــنواره، مراک ــن جش ــزارى ای ــرى برگ ــود و مج مى ش
مدیریــت حوزه هــاى علمیــه اســتان خواهــد بــود. 

ب( جشنواره هنر آسمانی سراسری

در ایــن نــوع، رقابــت هنــرى میــان طــاب و روحانیــون 
سراســر کشــور برگــزار مى شــود؛ جشــنواره هنــر آســمانى 
سراســرى در دو نــوع »برگزیدگان جشــنواره هاى اســتانى« و 

»آزاد« توســط دبیرخانــه هنــر اجــرا مى شــود. 
تبصره: آیین نامه هاى مربوط به جشنواره هنر آسمانى 

در شوراى سیاست گذارى هنر تصویب مى شود. 

6. برگزاری نمایشگاه آثار هنری
و  بیش تــر  رشــد  بــراى  زمینه ســازى  هــدف  بــا 
تشــویق طــاب هنرمنــد و نیــز آشــنایى آنــان بــا 
ــنواره هاى  ــزارى جش ــن برگ ــاله ضم ــر س ــر، ه یکدیگ
نــوع  ســه  در  هنــرى  نمایشــگاه هاى  هنــرى، 
شهرســتانى، اســتانى و کشــورى برگــزار مى شــود. 
اجــراى مرحلــه شهرســتان و اســتان بــر عهــدۀ مراکــز 
مدیریــت اســتانى و اجــراى نــوع کشــورى آن، توســط 

دبیرخانــه هنــر انجــام مى پذیــرد.


