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�پیشگفتار

انقــالب  پپیــروزی  از پــس بهویــژه معاصــر، دنیــای تحــوالت ســرعت
اســالمی،چنــانشــتابگرفتــهکــهنوســازیوبهروزرســانِیتمــامنهادهــا،
اســت.ازایــنروبــا ازجملــهنهادهــایدینــیوفرهنگــیاجتنــابناپذیــر
ــالمی ــاماس نظ ــهدر ــایعلمی ــلحوزهه ــگاهبیبدی ــشوجای ــهنق ــهب توج
ایــننهــادمقــدسوجــوددارد،مدیریــتحوزههــای وانتظاراتــیکــهاز
اســناد، روزآمدســازِی و ارتقــا اصــالح، تدویــن، فرایندهــای علمیــه
ســاختارهای و نظامنامههــا برنامههــا، سیاســتها، مأموریتهــا،
اولویــت دورۀمدیریــتحضــرتآیــتاهللاعرافــی،در خــودرابهویــژهدر
دادهاســتتــابتوانــدضمــنتحقــقایــنمطالبــاتوانتظــارات،زمینۀ قــرار
ــای ــلوایف ــموعم ــدانعل می ــهدر ــایعلمی ــشحوزهه بیشازپی ــور حض
حــلمشــکالتومعضــالتملــیوفراملــیرافراهــمآورد. نقــشمثبــتدر

راســتایتحقــقایــناولویــت، برنامهریــزیونظــارتراهبــردی،در دفتــر
ضمــنارجنهــادنبــهتالشهــاوزحمــاتچندینســالهایکــهبــرایتهیــه
مختلــف  مراکــز و  دفاتــر معاونتهــا، توســط طرحهــا و اســناد ایــن
ــع، ــهتجمی ــبتب ــت،نس ــهاس ــورتگرفت ــهص ــایعلمی ــتحوزهه مدیری
ــراتو ــۀنظ ــدارائ ــت.بیتردی ــردهاس ــدامک ــااق ــاپآنه ــازیوچ نهاییس
ــای ــبارتق ــوزویموج ــرانح ــاتیدوصاحبنظ ــازندۀاس ــنهاداتس پپیش

ــد. ــدش ــاخواه ــنادوطرحه ــناس ــیای ــیوکیف کّم
ایــنمجموعــه، الزمبــهتوضیــحاســتنســخههایچــاپشــدهدر
ــری،در تغیی ــر ــورته ص ــودهودر ــوبب ــخههایمص ــننس ــاآخری ب ــر براب

ــد. ــدش ــهخواه ــدانعرض ــهعالقهمن ــالوب ــداعم ــاپجدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

9 طرح بّینات

مقدمه

عناصــر  از  روحانیــت،  و  علمیــه  حوزه هــای 
مهــم و اصلــی موّلــد فرهنــگ و مدافــع مبانــی 
اســامی و اجــرای احــکام آن بوده انــد و گفتــار 
ــول  ــرعی و مقب ــت ش ــواره حج ــان، هم ــردار آن و ك
افــراد جامعــه بــوده و هســت؛ بــه همیــن ســبب  از 
ابتــدای تاریــخ تــا كنــون، ارتباطــی معنــوی و قــوی 
میــان مــردم و ایــن قشــر شــکل گرفتــه اســت و در 
عصــر پرالتهــاب كنونــی، نیــاز بــه گســترش آن 
به شــدت احســاس می  شــود. در زمــان غیبــت، 
روحانیــت در جایــگاه حافظــان دیــن و شــریعت 
ــه   ــوم وظیف ــام معص ــینان ام ــامی و جانش اس
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ــم آوردن  ــد. فراه ــده دارن ــر عه ــه را ب ــت جامع هدای
زمینــه اجــرای احــکام اســامی، فراهم نمــودن 
از  دفــاع  صحیــح،  جامعه پذیــری  زمینه هــای 
حریــم دیــن، مقابلــه بــا انحرافــات و جلوگیــری 
احیــای  حســنه،  اخــاق  ترویــج  بدعت هــا،  از 
دینــی جامعــه،  رهبــری  به طوركلــی  و  مســاجد 
ــه وظایــف مهــم قشــر روحانیــت می باشــد. ازجمل

ارتبــاط محکــم میــان مــردم و روحانیــت، ایجاب 
می كنــد تــا نگاهــی دقیق تــر بــه نقــش حــوزه 
علمیــه در القــای فرهنــگ عامــه بیندازیــم و بــرای 
ــوده و  ــدان نم ــود را دوچن ــاش خ ــترش آن ت گس

ــم. ــرف گردانی ــص را برط ــا و نواق كمبود ه
مســاجد،  اســامی  ایــران  سراســر  در 
پایگاه هــای  و  دارالقرآن هــا  حســینیه ها، 
حضــور  از  كــه  دارد  وجــود  فراوانــی  فرهنگــی 
ــوزه  ــی ح ــطوح پایین ــد در س ــی هرچن ــک روحان ی
ــه در  ــت ك ــی اس ــن در حال ــند. ای ــروم می باش مح
بســیاری از شــهرهای كشــور، مــدارس علمیــه 
وجــود دارد و بــه دلیــل عــدم ارتبــاط مــدارس 
علمیــه بــا ایــن مراكــز و پایگاه هــای فرهنگــی، 
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مشــکات  تشــخیص  و  اجتماعــی  نیازشناســی 
مــردم توســط حوزه هــا دچــار آســیب جــّدی گشــته 
شایســته  كــه  آن چنــان  نمی تواننــد  حوزه هــا  و 
شــأن آنــان اســت و مــردم انتظــار دارنــد بــه ایفــای  
ــات،  ــرح بّین ــد. در ط ــود بپردازن ــی خ ــش تبلیغ نق
بنــا بــر ایــن اســت كــه هــر یــک از مــدارس علمیــه 
بــا حداقــل پنجــاه پایــگاه فرهنگــی مرتبــط گشــته 
و ایــن پایگاه هــا توســط طــاب آن مدرســه علمیــه 
پوشــش فرهنگــی داده شــوند. در ایــن صــورت 
ــان  ــگاه متولی ــه در جای ــران مــدارس علمی اواًل مدی
ــا  ــًا ب فرهنگــی و تبلیغــی شــناخته می شــوند و ثانی
ــه  ــی، روحی ــای فرهنگ ــاب در پایگاه ه ــور ط حض
ــش  ــد نق ــی رود و می توانن ــاال م ــان ب ــی آن اجتماع
ســازنده تری در عرصــه اجتماعــی داشــته باشــند.
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ضرورت ها
وجــود مســائل و مشــکات زیــر، طراحــی و 
ــت: ــوده اس ــروری نم ــات را ض ــرح بّین ــرای ط اج

حوزه هــای  متقابــل  ارتبــاط  افزایــش  لــزوم   .1

علمیــه و مــردم و ســایر نهادهــای مذهبــی، علمــی، 

و...؛ فرهنگــی 

و  مســاجد  از  بســیاری  روحانی نداشــتن   .2

کشــور؛ و...  فرهنگــی  مذهبــی،  مکان هــای 

3. ضعــف و عــدم کارایــی برخــی از مســاجد در 

ــاز  ــه نی ــرای پاســخ گویی ب ســطح شــهر و مناطــق ب

ــف؛ ــار مختل ــب در اقش مخاط

4. نبود تنوع تبلیغی در مساجد برای همه اقشار؛

ــط  ــی  توس ــز دین ــا و مراک ــش هیئت ه ــدم پوش 5. ع

ــه؛ ــای علمی حوزه ه

نبــود انگیــزه  کافــی و بســتر مناســب بــرای   .6

توســط  تبلیغــی«  ـ  »فرهنگــی  فعالیت هــای 

طــاب؛

استعدادســنجی  و  پاالیــش  شناســایی،  عــدم   .7
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بــرای  علمیــه  حوزه هــای  طــاب  مســتعدین 

تبلیغــی؛ مختلــف  گرایش هــای 

8. عــدم شناســایی و استعدادســنجی میــان جوانــان 

ــه. ــرای جــذب در حوزه هــای علمی مســجد ب

اهداف
1. پوشــش مناســب و مؤثــر تبلیغــی و آموزشــی 

ــاه  ــرای پنج ــل ب ــه حداق ــدارس علمی ــک از م ــر ی ه

ــی؛ ــی و فرهنگ ــز دین ــجد و مرک مس

جوانــان  میــان  استعدادســنجی  و  شناســایی   .2

علمیــه؛ حوزه هــای  در  جــذب  بــرای  مســاجد 

ــا  3. ایجــاد ارتبــاط میــان طــاب مــدارس علمیــه ب

ــطح  ــای س ــرای ارتق ــرورش ب ــوزش و پ ــدارس آم م

ــد  ــرای رش ــازی ب ــوزان و بسترس ــی دانش آم فرهنگ

ــان. علمــی آن

نتایج مورد انتظار
1. به روزشـدن آموزه هـای حـوزوی و کاربردی شـدن 

آن ها؛

2. ارتباط وثیق میان حوزه و مردم؛
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3. خوش بینی مردم نسبت به حوزه های علمیه؛

4. فّعال شدن مساجد و مراکز فرهنگی؛

5. افزایش انگیزه تحصیل و تبلیغ میان طاب؛

6. دفع حمله اجانب در شبیخون های فرهنگی.

سیاست ها
1. رعایت شئونات طلبگی؛ 

2. پرهیــز از ورود طــاب بــه مســائل غیرضــروری و 

ــه  ــی و... ک ــی، اجتماع ــی، سیاس ــای علم حوزه ه

گاهــی نســبت بــه آن هــا ندارنــد؛ آ

3. عدم ورود در اختافات محلی؛ 

4. عــدم دخالــت در اختــاف نظــر روحانــی و مــردم 

؛ محل

5. عملکــرد طــاب اعزامــی تحــت نظــارت و 

اشــراف روحانــی حاضــر در محــل؛

مــدارس،  مدیــران  میــان  ســازنده  تعامــل   .6

ــز از  ــل و پرهی ــر در مح ــون حاض ــاب و روحانی ط

مــوازی کاری؛ 

7. جلوگیــری از نفــوذ افــراد ســودجو و کــم ســواد و 

انحــراف مســائل دینــی توســط آنــان.
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مراحل اجرایی طرح

ســطوح  در  مســتعد  طــاب  جــذب  و  شناســایی  الــف( 

مختلــف

1. سطوح مقدماتی تبلیغ

پنجــم  تــا  پایــه ســوم  كــه حداقــل  طابــی 
تحصیلــی را در حوزه هــای بلندمــدت، یــا ســی  تــا 
ــت  ــفیران هدای ــدارس س ــی در م ــد درس ــود واح ن
شــرح  براســاس  می تواننــد  باشــند،  گذرانــده 
ــا  ــروه ب ــن گ ــد؛ ای ــت نماین ــه فعالی ــف مربوط وظای
ــا ســطح ســه  ــار« در ســطح یــک ت عنــوان »مربی ی

می شــوند. رتبه بنــدی 

2. سطوح عمومی تبلیغی

طابـی كـه حداقـل پایـه ششـم حـوزه یـا 120 
واحد درسـی در مدارس سـفیران هدایـت گذرانده 
باشـند، می توانند براسـاس شـرح وظایـف مربوطه 
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فعالیـت نماینـد. ایـن گـروه بـا عنـوان »مبّلـغ« در 
سـطح یـک و دو رتبه بنـدی می شـوند.

3. سطوح تخصصی تبلیغی

طابــی كــه دارای تمامــی شــرایط پذیــرش 
دارای  هم چنیــن  و  بــوده  عمومــی  ســطوح  در 
ــند،  ــغ باش ــه تبلی ــاص در عرص ــای خ توانمندی ه
براســاس  و می تواننــد  پذیــرش  ایــن ســطح  در 

شــرح وظایــف مربوطــه فعالیــت نماینــد.

ب( شناسایی و سامان دهی فضاهای تبلیغی

1. شناسایی فضا ها و مکان های تبلیغی؛ 

2. جمــع آوری لیســت مســاجد و مراکــز نیازمنــد بــه 

روحانی؛

3. زمینه ســازی مناســب بــرای حضــور طــاب 

توســط مســئوالن مربوطــه؛

4. هماهنگی با مسئوالن اماکن تبلیغی؛

5. فراهم سازی امکانات اولیه و ضروری.

غ و مربی
ّ

ج( تعیین اولویت ها برای اعزام مبل

مناطــق و مراكــز دینــی، بــه ترتیــب ذیــل در 
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ــد: ــرار می گیرن ــغ ق ــا مبّل ــی ی ــزام مرب ــت اع اولوی
1. مساجد؛

2. مدارس آموزش و پرورش؛

3. مراکز آموزش عالی؛

4. کانون های فرهنگی مساجد؛

5. هیئت های مذهبی و حسینیه ها؛

و  دارالقــرآن  ماننــد  دینــی  فرهنگــی  مراکــز   .6

؛ ها ا هنگ ســر فر

یارتگاه ها؛ 7. بقاع متبرکه و ز

و  تجــاری  تولیــدی،  مراکــز  و  کارخانه هــا   .8

؛ صنعتــی

یحی. 9. مراکز ورزشی ـ تفر

بــا  می تواننــد  مربوطــه  مســئوالن  تبصــره: 
ــا را  ــی اولویت ه ــی و  مکان ــرایط زمان ــه ش ــه ب توج

ــد. ــر دهن تغیی

د( آموزش طاب

پــس از تشــکیل پرونــده، صــدور حکــم تبلیغــی 
منــوط بــه گذرانــدن دوره آموزشــی بــدو تبلیــغ 

می باشــد.
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ــای  ــز آموزش ه ــگان مرك ــره: دانش آموخت تبص
تخصصــی تبلیــغ از حضــور در ایــن دوره آموزشــی 
آموزشــی كــه  مــوارد  معــاف می باشــند. )مگــر 
گذرانــدن آن بــرای همــه داوطلبــان الزامی اســت.(

شــركت  مشــابه  دوره هــای  در  كســانی كه 
دوره  آموزشــی  عناویــن  از  برخــی  یــا  كرده انــد 
آن  نمــرات  و  گواهــی  ارائــه  بــا  گذرانده انــد،  را 
ــه شــرط قبولــی در مصاحبــه آموزشــی  عناویــن، ب
از  برخــی  در  و محتوایــی( می تواننــد  )مهارتــی 
ــن دوره آموزشــی َبدِوتبلیــغ شــركت نکننــد. عناوی

غ
ّ

هـ( اعزام مبل

انجــام  زیــر  صورت هــای  بــه  مبّلــغ  اعــزام 
: د می شــو

1. روزانــه: اعــزام بــه صــورت روزانــه بــرای برگــزاری 

تبلیغــی  فعالیت هــای  ســایر  و  جماعــت  نمــاز 

می باشــد.

2. هفتگــی: اعــزام بــه صــورت یــک یــا چنــد جلســه 

ــرای برگــزاری کاس هــا، ســخنرانی ها و  ــه ب در هفت

ــد. ــی می باش ــات آموزش جلس
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خــاص،  مناســبت های  در  اعــزام  مناســبتی:   .3

ــوم  ــورت مرس ــه ص ــی ب ــور تبلیغ ــام ام ــت انج جه

می شــود. انجــام 

ــتان و  ــا )تابس ــی حوزه ه ــام تعطیل ــر: در ای تذك
عیــد نــوروز( كــه طــاب بــه وطــن خــود مهاجــرت 
فعالیــت  می تواننــد  بّینــات  مبّلغــان  می كننــد، 
تبلیغــی خــود را بــا نظــارت حــوزه در منطقــه محــل 

ســکونت خودشــان انجــام دهنــد.

و( انجام فعالیت های تبلیغی

بــه  طــرح  در  تعریف شــده  فعالیت هــای 
قــرار زیــر می باشــد كــه برنامــه عملیاتــی آن در 
اســت: آمــده  به تفصیــل  اجرایــی  آیین نامــه 

1. اقامه نماز جماعت؛

ــخ گویی  ــرای پاس ــاز ب ــد از نم ــل و بع ــور قب 2. حض

ــبهات؛ ــش ها و ش ــه پرس ب

3. برگزاری جلسات قرائت ، حفظ و... قرآن؛

4. انجام سخنرانی های کوتاه یا تفصیلی؛

5. بیان احکام و مسائل شرعی؛

6. برگزاری جلسات دعا و مراسم های مذهبی؛
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7. برگزاری کاس های آموزشی با عنوان های:

● مباحث شرعی؛

● مباحث اعتقادی؛

● مباحث قرآنی.

8. تشکیل حلقه های معرفت؛

ــکیل  ــل تش ــی از قبی ــای فرهنگ ــام فعالیت ه 9. انج

بــا  همــکاری  و  تواشــیح  ســرود،  گروه هــای 

مذهبــی؛ تشــکل های 

10. مشاوره.

ز( ارزیابی

تبلیــغ،  كیفــی  ســطح  ارتقــای  منظــور  بــه 
و  قــوت، شناســایی  و  نقــاط ضعــف  شناســایی 
نیروهــای  حــذف  و  موفــق  نیروهــای  تشــویق 
ناكارآمــد، فعالیت هــای تبلیغــی مبّلغــان براســاس 
ــرار  ــی ق ــارت و ارزیاب ــورد نظ ــی، م ــه ارزیاب آیین نام

. می گیــرد

سیاست های ارزیابی
و  احتمالــی  آســیب های  از  بــرای جلوگیــری 
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ــد  ــل بای ــت های ذی ــت، سیاس ــأن روحانی ــظ ش حف
ــود: ــات ش ــواره مراع هم

یم روحانیت؛ 1. صیانت از قداست و حر

غان؛
ّ
2. دفاع از جایگاه مقدس تبلیغ و مبل

یط و اعمال سلیقه؛ 3. پرهیز از افراط، تفر

غان؛
ّ
4. توجه به شرایط مناطق تبلیغی و مبل

ــخصی  ــائل ش ــرار و مس ــت از اس ــظ و صیان 5. حف

ــراد. اف

پرداخت حق التبلیغ
حق التبلیــغ براســاس ضوابــط مصــوب شــورای 

عالــی حوزه هــای علمیــه پرداخــت می گــردد.




