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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
خرداد1400شمسی
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مفهوم شناسی حوزه انقالبی

ــوان  ــی می  ت ــت های مختلف ــی، برداش ــوزه انقالب از ح
ــراد از  ــت، م ــک برداش ــق ی ــه مطاب ــرد؛ درحالی ک ــه ک ارائ
حــوزه انقالبــی، اســتناد نهــاد حــوزه بــه انقــالب اســالمی 
ــه معنــای حــوزه طــرف دار انقــالب اســالمی  اســت کــه ب
ــی« ممکــن اســت  اســت، در برداشــت دیگــر واژه »انقالب
ــن  ــت ای ــن اس ــد، ممک ــه باش ــوزه علمی ــش ح ــت دان صف
واژه، وصــف ســاختار حــوزه باشــد و ممکــن اســت حــوزه 
ــالب(  ــاتید و ط ــالب )اس ــاف ط ــاظ اّتص ــه لح ــی ب انقالب
ــلبی و  ــای س ــوان رفتاره ــرا می  ت ــد؛ زی ــه باش ــوزه علمی ح
ایجابــی آنــان در تقابــل بــا نظــام ســلطه و حمایــت از نظــام 
ــری  ــی، فک ــی، بدن ــای مال ــت هزینه  ه ــالمی و پرداخ اس
و… در قبــال ایــن رفتارهــا را بــه فعالّیــت حــوزه علمّیــه در 

ــرد. ــتند ک ــری، مس ــتای انقالبی گ راس
در برداشــتی، حــوزه علمیــه ضمــن اســتقالل و روحیــه 
ــه آرمان هــای  ــوم موجــود، ب ــه عل تحول خواهــی نســبت ب
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دانش  هــای  لــذا  داشــته،  دغدغــه  اســالمی،  انقــالب 
ــه جهــت اداره مطلــوب عرصه هــای مختلــف  حــوزوی را ب
نظــام اســالمی بــه کار گرفتــه و ضمــن طراحــی ســاختار و 
ــه پرســش های نظــام را  ــوب، پاســخ گویی ب ــوای مطل محت
مــّد نظــر قــرار دهــد. طبیعــی اســت ایــن مســئله موجــب 
تحــول، روزآمــدی، کارآمــدی، کاربــردی و نظام  وارگــی 

ــد. ــد ش ــوزوی خواه ــای ح دانش  ه
براســاس رویکــرد دوم از حــوزه انقالبــی، بــاور بــه تحول 
رویکــردی  موجــب می  شــود ســاختار حــوزه  خواهــی 
کارآمــد داشــته و ســاختار حــوزه علمّیــه بــا توجــه بــه 
ــود  ــی  ش ــه ای طراح ــه گون ــع ب ــرایط و موان ــات، ش امکان
ــه  ــه گون ــری ب ــان کمت ــد در زم ــی بتوان ــن چابک ــه ضم ک
مطلوب تــر اهــداف حــوزه و انقــالب را تأمیــن نمایــد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه رویکــرد ســوم از حــوزه انقالبــی، فقــط 
بــه رفتــار حوزویــان در پشــتیبانی از انقــالب اســالمی 
و دفــاع از آرمان هــای آن در برابــر دشــمنان داخلــی و 

ــت دارد. ــی عنای خارج
ــن تعریــف  ــی، ای در جمع بنــدی تعاریــف حــوزه انقالب

ــم: ــه می دهی ــتخراج و ارائ را اس
عالــم  صحنــه،  در  حاضــر  حــوزه ای  انقالبــی،  حــوزه 
در  نقش آفریــن  احادیــث،  و  قــرآن  تعالیــم  همــه  بــه 
ــی  ــه تمام ــبت ب ــخ گو نس ــه و پاس ــت جامع ــم و تربی تعلی
دارای  و  جدیــد  شــبهات  و  مســتحدثه  پرســش های 
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دغدغــه بــرای آســیب های اجتماعــی و دینــی و درمانگــر 
دردهــای دینــی و روحــی جامعــه بشــری و پشــتیبان 
مدافــع  و  دشمن شــناس  بصیــر،  اســالمی،  نظــام 
مظلومــان و مســتضعفان ایــران و جهــان و مجاهــد در 

مســتکبران. و  ســلطه گران  و  ســتم گران  بــا  مقابلــه 
ــط و  ــل و مرتب ــالمی متص ــام اس ــری؛ نظ ــر رهب ــه تعبی ب
ــن  ــود ای ــت نب ــر روحانی ــت و اگ ــت اس ــا روحانی ــزاد ب هم
نظــام بــا چنیــن شــکل و شــمایلی که تمــام همتش اســالم 
و آن هــم اســالم در قالــب مکتــب اهــل بیــت^ باشــد 
وجــود نداشــت. پــس از انقــالب هــم، ایــن حوزه هــای 
علمیــه بودنــد کــه ســتون فقــرات نظام اســالمی را شــکل 
دادنــد و خدمــات گســترده خــود را بــه انقــالب و اســالم 

ــد. و نظــام جمهــوری اســالمی ســرازیر کردن
کــه  دارد  اهمیــت  جهــت  آن  از  رهبــری  فرمایشــات 
قــوام اصلــی و دســت مایه اساســی انقــالب اســالمی 
حوزه هــای  را  اســالمی  جمهــوری  مقــدس  نظــام  و 
علــل  از  واقــع  در  می دهنــد.  و  داده  تشــکیل  علمیــه 
ــتن  ــالمی و به ثمرنشس ــالب اس ــدن انق ــی پدیدآم اساس
و  نظــام  مــادر  عنــوان  بــه  علمیــه  حوزه هــای  آن، 
ــی&  ــام خمین ــته و در رأس آن ام ــخصیت های برجس ش

بوده انــد.
ــداف  ــی از اه ــه یک ــت ک ــکی نیس ــاس ش ــن اس ــر همی ب
میان مــدت و درازمــدت دشــمن بــرای ضربــه زدن بــه 
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انقــالب اســالمی و نظــام جمهــوری اســالمی، حوزه هــای 
علمیــه هســتند. چراکــه آنــان نیــز  به خوبــی فهمیده انــد 
کــه هــر پدیــده ای اگــر دارای علــت محدثــه اســت، قطعــًا 
بــرای دوام و بقــا هــم علــت مبقیــه می خواهــد و در میــان 
مــا حوزویــان ایــن اصــل معــروف اســت کــه »علــت مبقیــه 

هــر پدیــده ای علــت محدثــۀ همــان پدیــده اســت«.

لزوم توسعه علوم حوزوی
 در تراز حوزه انقالبی

ــوزی در  ــدوزی و علم آم ــه دانش ان ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــدود  ــالمی، مح ــارف اس ــم مع ــه فه ــه ب ــای علمی حوزه ه
شــده و غــرض از تحصیــل در حوزه هــا، فهــم دیــن در 
ــذا  ــت، ل ــالق اس ــکام و اخ ــد، اح ــه کالن عقای ــه عرص س
عــالوه بــر ایــن، علومــی ماننــد فلســفه و کالم )در ســاحت 
عقایــد(، احــکام )فقــه( و اخــالق، همــه دانش  هایــی کــه 
بــه فهــم دیــن آموزه هــا و نصــوص دینــی در ایــن عرصه هــا 
کمــک کــرده یــا مقدمــه فهــم معــارف اســالمی بــه شــمار 

ــمرد. ــوزوی برش ــوم ح ــوان از عل ــد را می ت می رون
ــه این کــه غــرض از علــوم  ــا عنایــت ب از ســوی دیگــر ب
حــوزوی، مقدمیــت آن بــرای هدایــت و ارشــاد مــردم، اداره 
ــرای نظــام اســالمی  ــوب جامعــه و سیاســت گذاری ب مطل
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ــات و  ــه اقتضائ ــا ب ــد بن ــه می توان ــه ک ــذا هــر آنچ اســت، ل
ــوان در  ــد را می  ت ــور باش ــن ام ــه ای ــر، مقدم ــای عص نیازه
ــاد  ــد اقتص ــی مانن ــرار داد؛ علوم ــوزوی ق ــوم ح ــره عل زم
روان شناســی  اســالمی،  جامعه شناســی  اســالمی، 
اســالمی، تبلیــغ، دین پژوهــی و… کــه در عصــر جمهــوری 
اســالمی ایــران، بیشــتر از ســوی طــالب، مــورد اســتفاده 
ــوم  ــره عل ــد در زم ــه بای ــن زمان ــز در ای ــرد را نی ــرار می گی ق

ــرار داد. حــوزوی ق
ــوزوی  ــوم ح ــی در عل ــوآوری و تحول خواه ــود ن ــا وج ب
ــب  ــوزوی را متناس ــوم ح ــراز عل ــه ت ــف، آنچ در ادوار مختل
ــول و  ــوآوری، تح ــد، ن ــز می کن ــی متمای ــوزه انقالب ــا ح ب
پاســخ گویی بــه نیازهــای روزآمــد انقــالب اســالمی در 
و  اســالمی  نظــام  مختلــف  عرصه هــای  مطلــوب  اداره 
ــی  ــی و حکومت ــردی، اجتماع ــی ف ــف زندگ ــئون مختل ش

ــت.  اس
زمان  هــا،  و  ادوار  همــه  در  علمیــه  حوزه هــای 
پاســخ گوی نیازهــای جامعــه مؤمنانــه بــوده و هدایــت 
ــد؛  ــرار می دادن ــر ق ــّد نظ ــعادت را م ــوی س ــه س ــه ب جامع
گرچــه عمــده انتظــار جوامــع مســلمان از حوزه هــای 
ــردی  ــای ف ــه نیازه ــخ گویی ب ــابق، پاس ــه در ادوار س علمی
مؤمنــان بــوده و غالبــًا ســوق دادن جامعــه بــه ســوی 
ــوزه  ــالم، از ح ــن اس ــی دی ــی ـ حکومت ــای سیاس ارزش ه
ــالب  ــروزی انق ــا پی ــن ب ــت؛ لک ــی  رف ــار نم ــه، انتظ علمی
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ارزش هــای  براســاس  حکومتــی  تحّقــق  و  اســالمی 
ــه  ــری فقی ــیعه و رهب ــه ش ــت فق ــا محوری ــالم، ب ــن اس دی
ــعه  ــه توس ــوزه علمی ــار از ح ــطح انتظ ــرایط، س جامع الش
یافتــه و پشــتیبانی و حمایــت از انقــالب اســالمی به مثابــه 
)سیاســی،  حداکثــری  اســالم  ارزش  هــای  چکیــده 
حکومتــی( از وظایــف اصلــی علمــی و عملــی حــوزه و 

روحانیــت شــیعه محســوب می شــود.

ضوابط توسعه علوم حوزوی
در تراز انقالب

تحــول علــوم حــوزوی در راســتای وصــول بــه تــراز 
انقــالب اســالمی در گــرو ضوابطــی اســت کــه تحّقــق آن را 
تضمیــن کــرده و بــه آن علــوم هویــت متمایــز می بخشــد، 

ــذرد: ــر می  گ ــار از نظ ــط به اختص ــن ضواب ــی از ای برخ

الف( پویایی در عین روش مندی
از آن جــا کــه دغدغــه اصلــی عالمــان شــیعی، پاســخ 
بــه پرســش های فــردی در زندگــی مؤمنــان شــیعی بــوده و 
امــروزه، بــا پیــروزی انقــالب اســالمی و مواجهه بــا نیازها و 
پرســش های نویــن در حوزه هــای مختلــف جامعــه و نظــام 
سیاســی، عمــاًل گام را از حــوزه امــور فــردی فراتــر نهــاده 
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ــم،  ــور عظی ــک کش ــور ی ــت ام ــدن مدیری ــا عهده  دارش و ب
گســتره وســیعی از مســائل، موضوعــات مربــوط بــه اداره 
نظــام سیاســی و پاســخ گویی بــه نیازهــای جامعــه کالن و 

تدبیــر امــور شــهروندان را، فــراروی خــود دارد.
بــر ایــن اســاس، علــوم حــوزوی بایــد پویایــِی متناســب 
ــا حجــم پرســش ها و مســائل نظــام سیاســی را در خــود  ب
ــدی  ــاحت های جدی ــا و س ــد عرصه ه ــرده و بتوان ــاد ک ایج
ــا  ــی دانش ه ــن پویای ــد؛ لک ــاد نمای ــوم ایج ــن عل را در ای
در صورتــی می توانــد مفیــد و مؤثــر باشــد کــه بتوانــد 
ــرا  ــد، زی ــی باش ــده مبتن ــت و امتحان ش ــای ثاب ــر روش ه ب
خــروج از روش ثابــت و ســابق می توانــد حّجیــت پاســخ ها 

را بــا اشــکال همــراه نمایــد.

ب( توجه به مشروعیت در عین کارآمدی
از  بســیاری  دارد  اقتضــا   اســالمی  نظــام  ســاختار 
مباحــث فقــه، از حالــت نظــری و انتزاعــی ِصــرف خــارج و 
بــه صحنــه اجتمــاع وارد شــده و صبغــه عملــی و کاربــردی 
ــث  ــم مباح ــه فه ــده ک ــب ش ــر موج ــن ام ــد. ای ــدا کن پی
ــام  ــاز نظ ــورد نی ــث م ــوزه مباح ــر و در ح ــر حاض در عص
ــوزه  ــائل در ح ــان مس ــم هم ــا فه ــی ب ــی و اجتماع سیاس
امــور فــردی، متمایــز گشــته و بــا پیچیدگی هایــی همــراه 
شــود. زیــرا عالمــان از یک ســو بایــد آرا و دیدگاه هــای 
ــتند  ــن مس ــای دی ــود در آموزه ه ــه موج ــه ادّل ــش را ب خوی
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ســازند و از ســوی دیگــر پیچیدگی هــای جامعــه روزبــه روز 
بیشــتر می شــود. 

لــذا، علــوم حــوزوی بایــد رویکــردی کارآمــد یافتــه و در 
ــد  ــق یاب ــود توفی ــای خ ــداف و کارویژه ه ــه اه ــتیابی ب دس
تــا ضمــن آشــنایی بــا شــرایط و اقتضائــات زمانــه، مبانــی 
ــا ایجــاد تحــول در روش هــا،  ــی کــرده و ب خــود را بازخوان
نگرش هــا، مســائل و مباحــث خــود، توانایــی خــود در 
ــه نیازهــا و پرســش های روزآمــد را افــزوده و  پاســخ گویی ب
اداره مطلــوب جامعــه متناســب بــا شــرایط زمــان خویــش 
را تضمیــن نمایــد؛ زیــرا هــدف اساســی از علــوم حــوزوی، 

تحقــق عینــی آثــار آن در جامعــه اســت.

ج( روزآمدی نه روزمّرگی
بدیهــی اســت اقتضــای روزآمــدی و فقــدان روزمّرگــی، 
بــه احــکام الهــی و فقــه شــیعه و همــه علــوم حــوزوی 
)اســالمی( در ایــن امــر اســت کــه شــبهات و ســؤاالت 
را  مســلمانان  باورهــای  و  اســالم  کیــان  کــه  جدیــدی 
تهدیــد می کنــد، رصــد کــرده و در پاســخ گویی بــه آن 
ــیع  ــم وس ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب بکوش
شــبهات عقیدتــی کــه در ســالیان اخیــر از دنیــای غــرب، 
ــر عالمــان  ــه اســت، ب باورهــای مســلمانان را هــدف گرفت
علــم فلســفه و کالم اســت کــه بــا کســب خبــر از ایــن 
شــبهات به ســرعت، پاســخی مناســب و متقــن بــه آن 
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بدهنــد. چنان کــه در زمان هــای گذشــته ایــن امــر از 
می پذیرفــت،  صــورت  فلســفه  و  کالم  عالمــان  ســوی 
ــد در  ــد بتوان ــی بای ــه انقالب ــوزه علمی ــاس ح ــن اس ــر ای ب
ــردم،  ــی م ــی و مذهب ــای دین ــت از باوره ــتای حراس راس
قبــل از اشــاعه شــبهات، آنــان را رصــد کــرده و ذیــل کتب، 
مقــاالت، ســخنرانی ها و … بــه ایــن شــبهات پاســخی 

ــد. ــب ده مناس

د( نظام  وارگی در عین تخصص گرایی
از آن جــا کــه اســالم، بــه عنــوان دیــن جامــع و خاتــم، 
مشــتمل بــر مباحــث فــراوان و عرصه هــای مختلــف اســت 
و یــک عالــم قــادر نیســت، نســبت بــه همــه مباحــث دیــن 
ــدن  ــرش تخّصصی ش ــا پذی ــذا ب ــد؛ ل ــته باش ــی داش آگاه
بــا  علــوم اســالمی )حــوزوی( هــر کــدام از عالمــان، 
عنایــت بــه برخــی از مباحــث دیــن اســالم، متصــّدی 
ــای  ــش ها و نیازه ــده و پرس ــوزوی ش ــوم ح ــی از عل بخش

ــد. ــخ گوین ــه را پاس ــان عرص هم
بلکــه برخــی از ایــن علــوم، خــود نیــز دارای رشــته های 
تخّصصی تــری شــده اند کــه از آن میــان می تــوان بــه 
علــم فقــه و گرایش هــای فقــه سیاســی، فقــه اقتصــادی، 
فقــه عبــادی، فقــه قضایــی و … یــاد کــرد. بــا وجــود 
ــوم  ــی در عل ــاد تخّصص گرای ــیار زی ــد بس ــرورت و فوای ض
ــت؛  ــته اس ــز داش ــی نی ــئله تبعات ــن مس ــا ای ــالمی، ام اس
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ــرا هــر یــک از اندیشــمندان اســالمی، دانــش خویــش  زی
را بــا ســایر دانش هــای حــوزوی مــّد نظــر قــرار نــداده  
و از ایــن روی، مباحــث بیــن رشــته ای در میــان علــوم 
حــوزوی رشــد نکــرده اســت و بــا عنایــت بــه این کــه نظــام 
اســالمی، امــروزه در برابــر مکاتبــی منســجم قــرار دارد کــه 
دیــدگاه خویــش را در قالــب نظام  واره هــای مشــخصی 
ــالمی  ــوزوی و اس ــوم ح ــن عل ــت؛ بنابرای ــرده اس ــه ک ارائ
ــالمی،  ــام اس ــای نظ ــه نیازه ــخ ب ــب پاس ــد در قال ــز بای نی
رویکــردی منســجم، منّظــم، هدف منــد، ســاختارمند و 

ــند.  ــته باش ــام واره داش نظ
ــن  ــه مجموعــه دی ــن امــر مســتدعی نگــرش کالن ب ای
و احــکام اســت کــه بــه مجموعــه پرســش های فرعــی 
ــت  ــان )حیثی ــف انس ــئون مختل ــان در ش ــی انس و اساس
فــردی، اجتماعــی و حکومتــی( و در ســاحت هایی ماننــد 
اخــالق، اقتصــاد، فرهنــگ، سیاســت، حقــوق و … پاســخ 

ــد.  ــب ده مناس
ــر  ــد و مؤث ــواره مفی ــه هم ــام واره گرچ ــرد نظ ــن رویک ای
اســت، لکــن تحّقــق نظــام اســالمی و ضــرورت ارائــه نظــام 
مختلفــی  نظام واره هــای  قالــب  در  حکومــت  معرفتــی 
چــون: نظــام امنیتــی، نظارتــی، حقوقــی، فرهنگــی و 
ــوزوی  ــوم ح ــه عل ــام واره در ارائ ــرد نظ ــتدعی رویک … مس

ــت. اس
ــوب  ــی مطل ــام سیاس ــه نظ ــخ ب ــه، در پاس ــرای نمون ب
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و  سیاســی  نظــام  غایــات  و  اهــداف  بــر  عــالوه  بایــد 
مشــروعیت ایــن حکومــت، ســاختار مطلــوب قــدرت، 
ــیوه  ــان ، ش ــای آن ــزاران و ویژگی ه ــر کارگ ــارت ب ــه نظ گون
ــه و  مناســب توزیــع قــدرت، شــرایط، نظــام امنیتــی، گون
گســتره آزادی هــای سیاســی و نظــام اخــالق سیاســی در 
ــا  خصــوص حاکمــان و کارگــزاران نظــام، در کنــار هــم و ب
عنایــت بــه اداره یــک نظــام سیاســی، مــّد نظــر قــرار گرفته 
ــه،  ــد فق ــی مانن ــم از علوم ــام  واره ه ــن نظ ــم ای ــرای فه و ب
کالم، فلســفه، اخــالق و... در کنــار هــم اســتفاده شــود.
نظام هــای سیاســی کــه بــه لحــاظ فرهنگــی، ارزشــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی در محیطــی پویــا قــرار دارنــد، 
نمی تواننــد راکــد و ایســتا باشــند و بایــد بــا توجــه بــه 
شــرایط متغیــر اجتماعــی، خــود را تکمیــل و اصــالح 
کننــد؛ البتــه اصــالح بــه معنــای نفــی هــر چــه در گذشــته 
رخ داده یــا اصــول و بنیادهــای نظــام نیســت، چراکــه 
ــی  ــرد؛ یعن ــورت می گی ــرض ص ــض غ ــورت نق ــن ص در ای
بــه جــای آن کــه نظــام سیاســی تکمیــل و اصــالح شــود، 
ــد. ــری می ده ــی دیگ ــتم سیاس ــه سیس ــود را ب ــای خ ج

بدیهــی اســت فهــم نظــام سیاســی اســالم بــه زمانــی 
خــاص محــدود نبــوده بلکــه در هــر زمــان و شــرایطی 
می تــوان از نظــام سیاســی متناســب بــا آن زمــان، ســخن 
ــد  ــان بای ــط فقیه ــاس، نه فق ــن اس ــر ای ــان آورد؛ ب ــه می ب
قلمــرو فقــه سیاســی را از محــدوده اســتنباط احــکام 
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شــرعی سیاســی، بــه محــدوده نظریــات سیاســی و فهــم 
ــام  ــت نظ ــه می بایس ــد، بلک ــعه دهن ــی توس ــام سیاس نظ
را براســاس فهمــی  بــا هــر زمــان  سیاســی متناســب 
نواقــص  رفــع  ضمــن  و  کــرده  اســتنباط  اجتهــادی، 
احتمالــی نظــام سیاســی موجــود، در فهمــی روزآمــد، 

ــد. ــه دهن ــی را ارائ ــام سیاس نظ
ــرای همــه  گرچــه نظام ســازی و پرداختــن نظــام واره ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت، لک ــروری اس ــوزوی ض ــوم ح عل
ایــن رویکــرد بــرای فقــه به مثابــه اساســی ترین دروس 
حــوزوی و بــه عنــوان نــرم افــزار اداره مطلــوب جامعــه 
ــی و  ــت بازخوان ــذا می بایس ــت، ل ــر اس ــی، ضروری ت دین
بازنگــری در ترتیــب ابــواب فقــه، در راســتای نظــم مجــدد 
ابــواب فقهــی براســاس نیازهــای روزآمــد و ارائه ســاختاری 
منظــم و کارآمــد بــه جهــت اداره مطلــوب جامعــه صــورت 
ــود،  ــه ش ــجم از آن ارائ ــام  واره و منس ــی نظ ــه و قرائت گرفت
چــه آن کــه اداره نظــام سیاســی، خــود، مســتلزم طرحــی 
نظــام واره در خصــوص آموزه هــا و ابــواب فقــه در خصــوص 

تدبیــر و اداره نظــام سیاســی ـ اجتماعــی اســت.
ماننــد  نمی تــوان  را  فقــه  ابــواب  ازایــن روی، 
جزیره  هــای مختلفــی تصویــر کــرد کــه تنهــا در کنــار 
یکدیگــر قــرار گرفته انــد و منطقــی واحــد بــرای همــه 
ــی را در  ــوان پل های ــا می ت ــه ی ــت، بلک ــم نیس ــا حاک آن ه
ــرد  ــاد ک ــر ایج ــه یکدیگ ــا ب ــن جزیره ه ــال ای ــتای اتص راس
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یــا گونــه چینــش ایــن باب هــا را، در راســتای فلســفه ایــن 
ــام  ــکالت کالن نظ ــع مش ــت رف ــه جه ــی ب ــث فقه مباح

اســالمی در همــه شــئون یــک حکومــت دانســت.1

 اقدامات عملی
در راستای حوزه انقالبی

ــان  ــر محص ــر را ب ین تأثی ــتر ــران بیش ــتادان و مدی 1. اس

ــدم  ــن ق ــن رو اولی ــد، ازای ــی دارن ــوم دین ــاب عل و ط

ــی و  ــای انقاب ــدی از چهره ه ــت از بهره من ــارت اس عب

ــوزوی. ــران ح ــتادان و مدی ــی اس علم

2. تبییــن و روشــنگری نســبت بــه مبانــی انقاب اســامی 

 .بــا اســتفاده از اندیشــه های امــام& و رهبــری

چراکــه بــه فرمــوده رهبــری، »کار انقاب از اســاس 

ــان منطقــی، مســتدل و دور از  ــن، روشــنگری، بی ــا تببی ب

ــتمرار آن  ــرای اس ــم ب ــروز ه ــود«. وام ــال ب ــو و جنج ُه

ــزار هســتیم. نیازمنــد همیــن اب

ــن  ــدای »أی ــد و ن ــکوه می فرمای اگــر امــام علــی× ِش
عمــار« ســر می دهــد، بــه جهــت جهــل اطرافیــان و مــردم 

ــد: ــه اســت. ایشــان می فرمای زمان
ــاًل َو َیُموُتــوَن  ْشــُكو ِمــْن َمْعَشــٍر َیِعیُشــوَن ُجهَّ

َ
ــِه أ ِإَلــى اللَّ

ًل. ُضــاَّ

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج21، ص289. 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح جامع حوزه انقالبی26

ــادان  ــه ن ــی ک ــان های ــت انس ــکایتم را از دس ــکوه و ش ِش
زندگــی می کننــد و  گمــراه می میرنــد بــه خــدا می بــرم.

3. گفتمان ســازی جایــگاه انقــاب اســامی و ارزش 

ــعه آن  ــی و توس ــورت عموم ــه ص ــت آوردهای آن، ب دس

ــون  ــی چ ــات در درس های ــام و موضوع ــبت ای ــه مناس ب

ــخ و... . ی ــاق، تار ــه، اخ ــج الباغ ــد، نه ــه، عقای فق

یخــی و مهــم امــام خمینــی&  4. توجــه ویــژه بــه پیــام تار

خطــاب بــه روحانیــون سراســر کشــور کــه بــه »منشــور 

ــز توجــه خــاص  روحانیــت« معــروف شــده اســت و نی

ــب  ــان در قال ــی« ایش ــی- اله ــه سیاس ــه »وصیت نام ب

اســتادان  از  اســتفاده  بــا  حــوزوی  درس نامه هــای 

ــر. ــم و بصی ــرب، فهی مج

توســعه  بــرای  اندیشــه ورز  کارگروه هــای  تشــکیل   .5

ــه انقابــی در رده هــای مختلــف حــوزوی اعــم از  روحی

قــم، مراکــز اســتان ها و شهرســتان ها و تبییــن مســئولیت 

ــی. ــالت انقاب ــام رس ــرای انج ــا ب آن ه

6. تقویــت روحیــه بســیجی و جهــادی و فعال کــردن 

ــتفاده  ــا اس ــه ب ــر مدرس ــاب در ه ــیج ط ــای بس پایگاه ه

ــز  ــی و نی ــی، درس ــه اخاق ــاب موج ــای ط از چهره ه

ــی. ــوی اله ــزه و ق ــای باانگی ــدی از نیروه بهره من

کــه  مطالباتــی  و  بســیج  یت هــای  مأمور گســتردگی 

ــا  ــد ت ــد، می طلب ــته و دارن ــیج داش ــری از بس رهب

ــاب  ــیج ط ــای بس ــرای پایگاه ه ــی ب ــزی دقیق ی برنامه ر
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ــت  ــوی دس ــتمری از س ــارت مس ــرد و نظ ــورت پذی ص

ــته  ــود داش ــا وج ــر آن ه ــی ب ــران انقاب ــدر کاران و مدی ان

ــد. باش

در ایــن رابطــه شــکل دادن بــه حلقه هــای صالحیــن و 

ــرای  ــر ب ــوده و بصی ــان کارآزم ــتادان و مربی ــور اس حض

ــزان  ــی عزی ــات انقاب ــری و ابهام ــکات فک ــل مش ح

ــت. ــروری اس ــوزوی ض ح

از  بهره منــدی  و  انقــاب  ایام اللــه  بزرگداشــت   .7

مناســبت های خــاص انقــاب اســامی ماننــد یوم اللــه 

22 بهمــن، روز قــدس، ســالروز رحلــت امــام خمینی& 

ــور  ــا حض ــاب ب ــای انق ــی اهــداف و آرمان ه و بازخوان

گاه و بصیــر. شــخصیت های آ

8. پژوهشــی کردن موضوعاتــی کــه از یک ســو بــا معــارف 

اســامی و حــوزوی در ارتبــاط اســت و از ســوی دیگــر 

ــق دارد.  ــد عمی ــاب پیون ــای انق ــم و ارزش ه ــا مفاهی ب

نــاب،  اســام  و  یکایــی  آمر اســام  مفهــوم  ماننــد 

ــی  ــم فرهنگ ــی، تهاج ــاد مقاومت ــوذ، اقتص ــرت، نف بصی

و جنــگ نــرم، جهــاد کبیــر، بیــداری اســامی، صــدور 

ــی،  ــیع انگلیس ــامی، تش ــی اس ــبک زندگ ــاب، س انق

مکتــب فکــری امــام خمینــی&، پیشــرفت علمــی، 

دشمن شناســی و تفکــر انقابــی.

انقابــی و نصــب  یات ســالم و  از نشــر 9. اســتفاده 

مــدارس. یــن  ویتر در  یات  نشــر ایــن  از  یده هایــی  بر
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بــه  نســبت  همگانــی  مســئولیت  حــس  ایجــاد   .10

فرمایشــات بــزرگان انقــاب ازجملــه مقــام معظــم 

ــط  ــه توس ــی ک ــردن موضوعات ــز دنبال ک ــری و نی رهب

عالمــان ممتــاز اســتانی در معــرض موضــع گیــری قــرار 

می گیــرد.

11. زمینه ســازی و تشــویق طــاب بــرای حضــور در 

نماز هــای  ازجملــه  عبــادی،  سیاســی-  اجتماعــات 

و  شــهدا  جنــازه  تشــییع  راه پیمایی هــا،  جمعــه، 

آنــان. بزرگداشــت 

12. تشــکیل کرســی های آزاداندیشــی کــه از دیربــاز 

ــت.  ــوده اس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــورد توج م

ــاال شــکل  ــه ب ــه چهــارم ب ــد از پای ــن کرســی ها می توان ای

ــاتید  ــور اس ــا حض ــراه ب ــده و هم ــر کنترل ش ــه و اگ گرفت

 قــدرت پاســخ گویی 
ً
برجســته هــر موضــوع باشــد، طبعــا

ــد. ــاد می کن ــبهات را ایج ــر ش ــاب در براب ــرای ط ب

یکــی از مشــکات و پیچیدگی هــای کنونــی موجــود 

 فقــدان تضــارب افــکار 
ً
در حوزه هــای علمیــه غالبــا

ــن  ــت و همی ــاب اس ــان ط ــی در می ــی و عقیدت سیاس

ــه  ــدون دغدغ ــان آرام و ب ــا آن ــده ت ــبب ش ــوع س موض

رشــد کــرده و در برابــر شــبهه افکنی ها و مشــکات 

فکــری از توانایــی خوبــی برخــوردار نباشــند. ازایــن رو در 

برابــر انجــام مســئولیت های انقابــی، احســاس ضعــف 

ــی  ــی های آزاداندیش ــزاری کرس ــد و برگ ــتی می کنن و سس
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ــازد. ــرف می س ــکل را برط ــن مش ــی از ای بخش

13. تحلیــل اخبــار سیاســی و بسترســازی بــرای مطالعات 

سیاســی و اجتماعــی هدف منــد و کنترل شــده بــرای 

جلوگیــری از تضییــع وقــت طــاب. در ایــن رابطــه 

مناســب اســت تــا کتابخانه هــای مــدارس و به ویــژه 

و  کتاب هــا  بــه  مجهــز  طــاب  بســیج  پایگاه هــای 

انقابــی شــوند. نرم افزار هــای روشــنگرانه 

و  نــور  راهیــان  ســفرهای  و  اردوهــا  از  اســتفاده   .14

بــرای  علمــی  و  ســیاحتی  یارتــی،  ز مســافرت های 

بصیرتــی. و  معرفتــی  مبانــی  تقویــت 

ــق و  ــون و تطبی ــام تاکن ــدر اس ــی از ص یان شناس 15. جر

یــخ انقابــی و  یخــی بــا تار تحلیــل حــوادث و وقایــع تار

زمــان حاضــر. 

ــی حافــظ خــون شــهدا؛ شــهیدان  16. روحانیــت انقاب

ــواب  ــود و ث ــه آرزوی خ ــد و ب ــاد کردن ــدا جه ــرای خ ب

ــرای  ــن خون هــا ب ــی ای ــی در صورت آخــرت رســیدند، ول

جامعــه و آینــدگان ســودمند خواهــد بــود کــه اســام، بــه 

معنــای صحیــح و دقیــق آن، توســط روحانیــت انقابــی 

و مــردم انقابــی حفــظ شــود. 





فصل دوم

مرجعیت و مدیران
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مرجعیت

یکــی از بــرکات مهــم الهــی بــرای ایــن کشــور، وجــود 
ــردم از  ــرای م ــِد آگاه، ب ــع تقلی ــت. مرج ــع آگاه اس مراج
ــی  ــدآگاه، مرجع ــع تقلی ــت. مرج ــر اس ــی باالت ــر نعمت ه
کــه فریــب نمی خــورد، مرجعــی کــه ذهــن او را تبلیغــات 
تحلیــل  کــه  مرجعــی  نمی ســازد،  مســموم  دشــمن 
سیاســی خــود را از رادیــو اســراییل نمی گیــرد، خیلــی 

دارد.  ارزش 
مرجعیــت، هیــچ دعــوا و جنــگ قدرتــی نــدارد؛ در باب 
ــتگی،  ــود شایس ــا وج ــه ب ــتند ک ــانی هس ــت، کس مرجعی
بــا وجــود  نمی آورنــد.  اســم  از خودشــان  کلمــه  یــک 
این کــه خــود را اعلــم از دیگــران می داننــد، حّتــی بــر 
زبــان جــاری نمی کننــد. این هــا این گونه انــد. حاضــر 
ــه  ــتند ب ــر نیس ــد. حاض ــرح کنن ــان را مط ــتند خودش نیس

ــد. ــدان بیاین می
دکتریـن عالمان شـیعه از دوران غیبـت تاکنون، مبارزه 
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بـرای حفـظ مرکزیـت تشـیع و تکاپـو بـرای بقا بوده اسـت. 
تالشـی که بـه شـیعیان هویتی مسـتقل بخشـید و آن ها را 
از محوشـدن حفظ کرد. عالمان شـیعه در مواقع حسـاس 
و خطرنـاک تدبیـری بـرای مانـدن شـیعه می اندیشـیدند. 
بعـد از به قدرت رسـیدن صفویـان، شـیعه بـه عنـوان ملـت 
یـا امتـی مجتمع در مرزهای جغرافیایی یک کشـور شـکل 
گرفـت و دیگـر شـیعه به عنـوان اقلیتی شـکننده در مقابل 
اکثریـت قدرتمنـد قرار نداشـت؛ بلکـه خود دارای کشـور، 
حکومـت، قـدرت و نظام شـد. در اثـر مناسـبات بین الملل 
پدیـده ای سیاسـی به نام اسـتعمار به وجود آمـد که هدف 
مبارزات عالمان شـیعی را تشـکیل می داد. عالمان شیعی 
بـر مبنای قاعـده فقهی »نفی سـبیل«  مقابل سـلطه گران 

خارجـی موضع گیـری کردند.
ــت  ــن اس ــار ای ــه اعص ــت در هم ــود مرجعی ــده وج فای
کــه وســیله ای بــرای بقــا و حفــظ حوزه هــای علمــی 
ــوظ  ــد محف ــا بای ــد و نه تنه ــالمی می باش ــوم اس ــن و عل دی
بمانــد، بلکــه روز بــه روز پیــش بــرود و تکامــل پیــدا یابــد و 
ــه  ــت ک ــور نیس ــن ط ــود. ای ــل ش ــده ح ــکالت حل نش مش
ــده  ــل ش ــا ح ــیله علم ــه وس ــم ب ــکالت در قدی ــه مش هم
و دیگــر اشــکالی و کاری نداریــم. مــا هــزاران معمــا و 
مشــکل در کالم، تفســیر، فقــه و ســایر علــوم اســالمی 
ــزرگ  ــای ب ــیله علم ــه وس ــا ب ــیاری از آن ه ــه بس ــم ک داری
ــه  ــده و وظیف ــیاری باقی مان ــده و بس ــل ش ــته ح در گذش
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آینــدگان اســت کــه حــل کننــد و تدریجــًا در هــر رشــته ای 
کتاب هایــی بهتــر و جامع تــر بنویســند و ایــن رشــته را 
ــته  ــه در گذش ــه ک ــد، همان گون ــو ببرن ــد و جل ــه دهن ادام
ــد،  ــو بردن ــد، کالم را جل ــو بردن ــیر را جل ــًا تفس ــز تدریج نی
فقــه را جلــو بردنــد، ایــن قافلــه نبایــد در ســیر خــود توقــف 
کنــد. پــس تقلیــد مــردم از مجتهــدان زنــده و توجــه بــه آن 
ــرای ابقــا و تکمیــل علــوم اســالمی.  یــک وســیله اســت ب
انقــالب  از  به ویــژه بعــد  ایــن اســت کــه  علــت دیگــر 
ــا  ــر روز ب ــان ه ــلمانان جه ــلمانان و غیرمس ــالمی، مس اس
مســائل جدیــد زندگــی روبــه رو می شــوند و نمی داننــد 
روز  نیازهــای  چیســت؟  مســائل  ایــن  در  تکلیف شــان 
و تحــوالت به وجودآمــده در جهــان جدیــد بــه فقهــای 
ــت  ــه حاج ــا ب ــری الزم دارد ت ــده فک ــی و زن ــده، انقالب زن

ــد. ــخ دهن ــان پاس ــزرگ جهانی ب

اثرگذاری حوزه علمیه در جامعه
اثرگــذاری حــوزه علمیــه در جامعــه امــروز بــا اســتفاده 
از دو عامــل مرجعیــت و مجموعــه مدیــران، اســاتید و 

ــت. ــر اس ــکان پذی ــالب ام ط

الف( مرجعیت

در  اثرگــذار  مجموعــه ای  از  قــم  علمیــه  حــوزه    
جامعــه تشــکیل شــده اســت. یــک جــزء ایــن مجموعــه، 
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ــا  ــوار ی ــام بزرگ ــل ام ــد مث ــع تقلی ــت. مرج ــت اس مرجعی
آن اوایــِل مبــارزه کــه هــر دو ســه نفــر از مراجــع اعالمیــه 
ــه  ــار هم ــًا ب ــی تقریب ــام به تنهای ــه ام ــد البّت ــد؛ بع می دادن
را بــر دوش می کشــیدند. ایــن مرجــع تقلیــد بــود کــه 
ــوان  ــه  عن ــرعی، ب ــم ش ــوان حک ــه  عن ــن، ب ــوان دی ــه  عن ب
ــن  ــرد در بی ــدا می ک ــداد پی ــرف او امت ــی ح ــه  دین وظیف

ــت. ــم اس ــیار مه ــی بس ــش مرجعیت ــن بخ ــردم؛ ای م

ب( طالب

در کنــار مرجعیــت، بخــِش طــالب وجــود داشــت؛ 
اگــر طــالب نبودنــد، حرکــت انقــالب گســترش پیــدا 
ــن فکــر را در ســطح  ــام تبلیــغ ای نمی کــرد. طلبه هــا در ای
مــردم منتشــر می کردنــد. یــک طلبــه وقتــی  در روســتا یــا 
ــن  ــه تبیی ــن ک ــه مخاطبی ــت ب ــا گذاش ــر را بن ــهر آن فک ش
کنــد و منعکــس و منتقــل نمایــد، آن عاملــی کــه توانســت 
پیــام مراجــع را در دوره  اّول -آن چنــد مــاه اّول- و بعــد پیام 
امــام بزرگــوار را کــه تنهــا رهبــری را انجــام می دادنــد؛ در 
تمــام نقــاط کشــور منتشــر کنــد و در دل هــای مــردم نفــوذ 

دهــد عامــل طلبگــی بــود.

آگاهی مراجع دربارۀ مسائل روز
امــروز، مراجــع بــه ضرورت هایــی کــه حــوزه بــا آن هــا 
ــوزه را -  ــه ح ــرای آن ک ــتند و ب ــنا هس ــت، آش ــه اس مواج
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ــد،  ــازماندهی بکنن ــت - س ــان اس ــاز زم ــه نی ــان ک آن چن
تقریبــًا  قرایــِن  روی  از  را  نکتــه  ایــن  مــن،  آماده انــد. 
علمیــه و از روی ســوابق گذشــته عــرض می کنــم. مــا کــه 
آن وقت هــا در قــم بودیــم و افــکار آقایــان را از نزدیــک 
خوش بختانــه  اآلن  کــه  می دانیــم  می شــناختیم، 
وضعیــِت گذشــته وجــود نــدارد و مراجــع مــا اآلن بــا 
ایــن  در  و  موافق انــد  آینده نگــری  و  برنامه ریــزی  ایــن 
زمینه هــا همــکاری و تدبیــر و ابتــکاِر عمــل و پشــتیبانی 

و عــزم و تصویــب و تأییــد را خواهنــد داشــت.1 
در حــوزه نســل جدیــدی از مراجع عظــام و علما تربیت 
ــوال ت  ــم تح ــه فه ــادر ب ــنفکر، ق ــیار روش ــه بس ــده اند ک ش
علمــی و اجتماعــی، موقعیت شــناس و آشــنا بــه سیاســت 
ــی دو  ــا یک ــی از آن ه ــد... . برخ ــوم جدیدن ــی و عل جهان
زبــان دیگــر را نیــز فراگرفته انــد و کتاب هــای علمــی، 
اجتماعــی و سیاســی را به دقــت و روشــن بینی خاصــی 
مطالعــه می کننــد. در نویســندگی قــدرت فــراوان دارنــد... 
کســانی کــه بــه کشــورهای غیرمســلمان و مســلمان بــرای 
ــد و موفقیــت هایــی  ــد از همیــن گــروه بودن تبلیــغ رفته ان
کــه بــه دســت آورده انــد، گــواه آن اســت کــه پیــروزی 

ــود. ــد ب ــر خواه ــب دامنه دارت ــیعه به مرات ــت ش روحانی
ــی  ــرایط فعل ــازماندهی و ش ــد س ــر می رس ــه نظ ــا ب ام

ــالب و  ــدگان ط ــع نماین ــدار مجم ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق 1 . بیان
فضــالی حــوزه علمیــه قــم، 1368/09/07.
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و  نیســت  جدیــد  نیازهــای  جواب گــوی  روحانیــت، 
بــه  توجــه  بــا  گســترده تری  اصالحــات  دارد  ضــرورت 
شــرایط و مقتضیــات زمــان، در حــوزه و در میــان روحانیت 

ــرد. ــام پذی انج
و  حــال  در  چاره جویــی  و  گذشــته  در  موشــکافی 
پیشــرفت در آینــده مرجعیــت در دنیــای تشــیع، ناشــی از 
اهمیــت فوق العــاده مرجعیــت و ســازمان روحانیــت و نیــز 

ــت. ــن دوران اس ــات در ای ــارات و توقع انتظ

جهت گیری مرجعیت
ــا،  ــل م ــا، فاض ــتاد م ــا، اس ــه  م ــی طلب ــری انقالب جهت گی
عاِلــم مــا، مرجــع مــا اگــر چنان چــه معتقــد بــه ایــن 
تحــول عظیمــی کــه اســمش انقــالب اســت، بــود، بــه درد 
ــود،  ــن نب ــه ای ــد ب ــر معتق ــورد. اگ ــد خ ــور خواه ــن کش ای
ــالمی  ــوری اس ــه درد جمه ــورد، ب ــور نمی خ ــه درد کش ب
نمی خــورد؛ بایــد معتقــد باشــد. حــوزه  انقالبــی، معنایش 
ــد،  ــم باش ــت الزم ه ــک وق ــاال ی ــت. ح ــعاردادن نیس ش
ــًا  ــه عمیق ــت ک ــن اس ــم ای ــن مه ــد داد؛ لک ــم بای ــعار ه ش
از بــن دنــدان معتقــد باشــد کــه ایــن تحّولــی کــه در ایــن 
کشــور اتفــاق افتــاده، بایــد هم چنــان ادامــه پیــدا بکنــد. 
تحــول یــک چیــز متوقف شــدنی نیســت. تحــول یعنــی 
ــر و  ــر و بهت ــر روز کامل ت ــه ه ــت ک ــی ای اس ــک دگرگون ی
ــته  ــه داش ــد ادام ــن بای ــود؛ ای ــر می ش ــر و عمیق ت قوی ت
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ــیم،  ــمنان مان را بشناس ــیم. دش ــد باش ــا معتق ــد و م باش
دشــمنان ایــن نظــام را بشناســیم، دشــمنان ایــن حرکــت 
ــه رکــود خواهــد  ــه، کشــور ب تحّولــی را بشناســیم. اگــر ن
ــمنان  ــای دش انجامیــد و مغلــوب سیاســت ها و گرایش ه
امــروز  شــد.  خواهــد  اســالم  دشــمنان  و  مّلــت  ایــن 
ــت؛  ــالمی اس ــوری اس ــه  جمه ــه مجموع ــالم ب ــگاه اس ن
ــه  ــالم و ب ــای اس ــه احی ــش ب ــالم گرای ــای اس اآلن در دنی
زندگــی اســالمی بــه معنــای واقعــی خیلــی زیــاد اســت. 
مّلت هایــی کــه ســرخورده شــده اند از ایــن تمّدن هــای 
دارنــد،  گرایــش  اســالم  بــه  شــرقی،  و  غربــی  مــاّدی 
منتهــا ملجئــی، مرجعــی، شــاخصی، ســتونی کــه بــه او 
ــد؛  ــد ندارن ــه کنن ــه او مراجع ــه ب ــی ک ــد، کس ــه کنن تکی
لــذا نگاهشــان بــه جمهــوری اســالمی یــک نــگاه واقعــی 
ــه دشــمن ها نمی گذارنــد و  اســت؛ ایــن وجــود دارد. البّت
نمی خواهنــد ایــن معلــوم بشــود اّمــا وجــود دارد. امــروز 
در هــر کــدام از ایــن کشــورهای اســالمی عربــی کــه 
ــه خــون ماهــا تشــنه هســتند، اگــر چنان چــه  ســرانش ب
برگــه ای  اثــری،  نشــانی،  یــک  اســالمی  جمهــوری  از 
ــرود،  ــخصّیتی ب ــرود، ش ــخصی ب ــود، ش ــدا بش ــا پی آن ج
افــرادی برونــد، کتابــی بــرود و مانــع از طــرف سران شــان 
ــه او اقبــال می کننــد. اآلن تقریبــًا همــه   نباشــد، مــردم ب
ایــن کشــورهای اســالمی از شــرق تــا غــرب همیــن جــور 
ــد  ــا بگیری ــد اینه ــزی و مانن ــزی و مال ــتند؛ از اندون هس
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ــای  ــت؛ دنی ــا اس ــه اینج ــان ب ــردم چشمش ــا. م ــا آفریق ت
اســالم امــروز نیــاز دارد بــه ایــن حرکــت انقالبــی مــا. ایــن 
کســانی کــه در داخــل حــرف می زننــد، کار می کننــد،  
اظهاراتــی می کننــد کــه بــا گرایــش انقالبــی مغایــر اســت، 
ــا  ــر ب ــا همیــن قــدر کــه مغای ــد، اّم ــم نباش ــو متضــاد ه ول
گرایــش انقالبــی اســت، در هــر ســطحی کــه باشــند؛ 
دارنــد ضربــه  بــه امیــد اّمــت اســالمی می زننــد و خیانــت 
ــی و کار  ــت انقالب ــت، حرک ــد حرک ــن بای ــد. بنابرای می کنن

ــد.1  ــی باش انقالب

نحوه رفع اختالف بین فتوای مراجع
ممکن اسـت پس از تحقیقات زیاد در بعضی از مسـائل 
جزئـی ، بیـن صاحـب نظـران اختـالف باشـد، هـم چنـان 
کـه آراء مراجـع تقلیـد پـس از سـال ها کـه در راه شـناخت 
احـکام اسـالم زحمـت مـی کشـند بـا هـم یکی نمی شـود 
و در بسـیاری از مسـائل جزئـی اختـالف فتـوا دارنـد؛ ولی 
اگـر شـناخت صحیـح و تحقیقات گسـترده وجود نداشـت 
این گونـه اختالفـات چندیـن برابـر بـود. شـاید بتـوان بـا 
اسـتفاده از روش هـای صحیـح تـر ایـن اختالفـات را نیـز 
تقلیـل داد، گرچـه اختالف در مسـائل جزئـی به طور کلی 
قابـل رفـع نیسـت. پس بـا وجود شـناخت صحیـح و کافی 

مـی تـوان اختـالف در مسـائل اساسـی را از بیـن برد.

1 . بیانات در دیدار اعضای مؤسسه عالی فقه و علوم اسالمی، 1397/12/13.
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وظیفه مرجعیت
مقولــه بازشناســی نقــش مرجعیــت شــیعه و انتظــارات 
ــه و  ــان اندیش ــط گفتم ــس از بس ــژه پ ــه وی ــد از آن، ب جدی
تمــدن غربــی و بــه تبــع آن دین زدایــی در جوامــع بشــری، 
در ادبیــات دینــی معاصــر از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار 
اســت. موضوعــی کــه بالمــآل آثــار ژرف و دگرگــون کننــده 
ای بــر رویدادهــای فکــری و عملــی تاریــخ معاصــر بــه 
جــای گذاشــت و روحیــات الزم را بــرای تحــرک فکــری در 

میــان علمــای حــوزه فراهــم آورد.
لحــاظ  بــا  ویــژه  بــه  جدیــد  دوران  در  مرجعیــت 
مقتضیــات زمــان و مــکان و نیازهــای جدیــد، و همراهــی با 
امــام راحــل عظیــم الشــأن و رهبــر فرزانــه انقــالب، نقــش 
ــر  ــی معاص ــی و اجتماع ــر سیاس ــات فک ــی را در حی مهم

ــت. ــته اس داش
ــد  ــه کنن ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ــزرگ م ــع ب مراج
کــه بقــاء و دوام روحانیــت و موجودیــت اســالم در ایــن 
کشــور بــه ایــن  اســت کــه زعمــای دیــن ابتــکار اصالحــات 
ــود  ــی ش ــخیص داده م ــروری تش ــروز ض ــه ام ــی ک عمیق
ــدار  ــی بی ــل ملت ــا در مقاب ــروز آنه ــد. ام ــت بگیرن را در دس
ــی  ــر م ــه روز بیدارت ــه روزب ــد ک ــه ان ــرار گرفت ــی ق و انقالب
ــی کــه نســل امــروز از روحانیــت و اســالم  شــود، انتظارات
ــته  ــای گذش ــل ه ــه نس ــت ک ــی اس ــر از انتظارات دارد غی
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داشــته انــد. از مرجعیــت انقالبــی تحولــی پویــا، بــا نشــاط 
ــان انتظــار مــی رود. بدیهــی  ــی در حــوزه و حوزوی و انقالب
اســت، اگــر در ایــن مــورد برنامه ریــزی انجــام نگیــرد؛ 
خــواه ناخــواه تحــول صــورت خواهــد گرفــت ولــی ممکــن 
اســت در راســتای اهــداف بلنــد مرجعیــت و رهبــران 

ــد. ــخت باش ــران آن س ــد و جب ــالب نباش انق

تربیت مرجع
امـروز  باشـند،  مجتهدپـرور  بایـد  علمیـه  حوزه هـای 
بـا  نیازمنـد اسـاتیدی هسـتیم کـه  در حوزه هـای علمیـه 
جایـگاه برجسـته و ارزنـده خـود زمینـه تعالـی و پیشـرفت 
طـالب را فراهـم کننـد. حـوزۀ علمّیـه یـک ظرفّیت هـای 
بخـش  در  نیـاز  رفـع  ضمـن  می توانـد  و  دارد  بی شـماری 
مرجعیـت؛ همـه  نیازهـای یـک نظـام اسـالمی را، جامعـه  
اسـالمی را بـرآورده کنـد. ولی ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه 
حوزه علمیه بر اسـاس برنامه ای  منظم و منسـجم اسـاتید 
مسـتعد را شناسـایی و بـا برنامـه ای  تعریـف شـده؛ مسـیر 
حرکـت وی را بـرای اجتهـاد و مرجعیـت تسـهیل نبخشـد.

مرجعیت و فتوا
در تقلیــد وجــوب رجــوع بــه اعلــم مــورد نظــر بســیاری 
از فقهــای متأخــر بــوده اســت. در زمــان مــا و نیــز در آینــده 
تشــخیص اعلــم یــا محــال یــا بــرای مــردم دشــوار خواهــد 

. د بو
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تمرکــز در فتــوا نــه دلیــل فقهــی دارد و نــه بــه مصلحــت 
دیــن و نــه جامعه مســلمانان اســت. 

برخی در امر فتوا معتقدند:
 تمرکــز در هیــأت و اجتمــاع یــا بــه عبــارت دیگــر اداره 
شــورایی مرجعیــت مناســب تــر اســت و بایــد هرچنــد 
یکبــار مراجــع دینــی و اهــل نظــر و تشــخیص جمــع 
شــده تــا مســائل و حــوادث واقعــه را مــورد شــور و بررســی 
قــرار دهنــد و پــس از اســتخراج رأی از ایــن شــورا نتیجــه 
و تکلیــف قطعــی عامــه مســلمانان را اعــالم کننــد. در 
ایــن بــاره بــه آیــه ))وإمرهــم شــورى بینهــم(( اســتناد کــرده، 
ــی و  ــور تکلیف ــه، ام ــداق آی ــه مص ــد ک ــی دارن ــح م و تصری
وظایــف عمومــی اســت و نتیجــه مــی گیرنــد کــه شــورای 
فتوایــی بــه ریاســت یــک یــا چنــد تــن از علمــای بــزرگ و 
مــورد قبــول عامــه، در یکــی از مراکــز علمــی، در هــر مــاه 
ــی  ــائل اختالف ــود و مس ــکیل ش ــار، تش ــاه یکب ــد م ــا چن ی
ــه(( در  ــوادث واقع ــالح ))ح ــه اصط ــا ب ــات روز ی و موضوع
شــورای مزبــور مطــرح گــردد و از مجتهــدان اطــراف و 
شهرســتان ها دعــوت شــود تــا مــوارد ابتــال و نظــر خــود را 
بــا دالیلــی کــه دارنــد ابــراز دارنــد و در ضمــن ایــن مســائل 
ــه  ــالب ب ــرای ط ــن درس ب ــود ضم ــه خ ــوزه علمی را در ح

ــد.  ــث گذارن بح
ــرای  البتــه در ایــن مــورد، مقتضیــات زمــان و مــکان ب

اجتهــاد و صــدور فتــوا مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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مدیران
اسـاتید،  اساسـی  رکـن  چهـار  بـر  علمیـه  حوزه هـای 
مدیـران، طـالب و کتـب درسـی اسـتوار اسـت. باید تالش 
کـرد تـا مدیران، بـر اداره حوزه های علمیه متمرکز باشـند، 
مدیـران حـوزه نبایـد در چندیـن صحنـه مشـغول باشـند 
و طبیعتـًا آن اشـخاصی کـه متمرکـز بـر مدیریـت حـوزوی 

نباشـند، نمی تواننـد مؤثـر و هدف منـد عمـل کننـد.
مدیــران حــوزه هرگــز نبایــد دغدغــه حــوزه را از ذهــن 
بیــرون کننــد، مدیریــت در حوزه هــای علمیــه امانــت 
ــد و اگــر  ــه حســاب می آی ــگاه ب ــه مقــام و جای ســنگین و ن
ــم،  ــام بنگری ــگاه و مق ــوان جای ــه عن ــوزه ب ــت ح ــه مدیری ب

نــگاه شــیطانی داشــته ایم.
مدیــران حوزه هــای علمیــه بایــد زمینــه را بــرای تعالــی 
ــق و  ــای موف ــون کاره ــد؛ تاکن ــم کنن ــر فراه ــالب دیگ ط

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــه ص ــای علمی ــری در حوزه ه مؤث
آیین نامــه  حــوزه،  عالــی  شــورای   735 مصوبــه 
مدیریــت مــدارس مــاده9، وظایــف و اختیــارات مدیــر 

از: اســت  عبــارت  مدرســه، 
1. اداره و هدایت امور مدرسه؛

ــز  ــی، مرک ــورای عال ــط ش ــات و ضواب ــرای مصوب 2. اج

ــه  ــوزه علمی ــت ح ی ــه، مدیر ــای علمی ــت حوزه ه ی مدیر

ــتان؛ اس
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3. نظــارت بــر حســن اجــرای امــور آموزشــی، پژوهشــی، 

فرهنگــی و تربیتــی، اداری مالــی و معاماتــی و پیگیــری 

و مقــررات  براســاس ضوابــط  احتمالــی،  تخلفــات 

ــه؛ مربوط

4. پیشنهاد بودجه ساالنه مدرسه به شورای مدرسه؛

5. نمایندگی حقوقی مدرسه نزد مراجع ذی صاح؛

6. ارائه گزارش ساالنه مدرسه به شورای مدرسه؛

7. نصــب و عــزل معاونــان و رؤســای مؤسســات و 

ــن  ــواد همی ــاس م ــه، براس ــه مدرس ــته ب ــای وابس واحده

آیین نامــه؛

ــی ها  ــداف و خط مش ــت ها، اه ــنهاد سیاس ــه و پیش 8. تهی

و برنامه هــای مدرســه بــه شــورای مدرســه؛

9. مســئولیت امــور مالــی و اداری مدرســه در حــدود 

مقــررات مصــوب؛

10. امضای تمام اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور؛

ــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در  ــرارداد ب 11. انعقــاد ق

ــن و مقــررات مصــوب؛ چارچــوب قوانی

ــت  ی ــه مدیر ــان، ب ــزل کارکن ــتخدام و ع ــنهاد اس 12. پیش

ــوزه؛ ح
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اساس نامه شورای عالی

از  مرکــب  هیئتــی  در  عالــی  شــورای  اســاس نامه 
نماینــدگان جامعــه مدرســین و شــورای عالــی حــوزه، 
تصویــب و در تاریــخ 1374/9/7 بــه تأییــد مراجــع عظــام 

تقلیــد وقــت و مقــام معظــم رهبــری رســید.

مقدمه
بــزرگان،  کانــون  همیشــه  علمیــه،  حوزه هــای 
اندیشــمندان اســالمی، علمــا، فقهــا، مفســران و فالســفه 
ــوده اســت و  الهــی و ســایر متخصصــان علــوم اســالمی ب
هــزاران اثــر علمــی در رشــته های مختلــف علــوم اســالمی 
ــرارزش  ــای پ ــوان میراث ه ــه عن ــه و ب ــان، تهی ــوی آن از س

ــت. ــده اس ــی مان ــی باق علم
ایــن حوزه هــا، همیشــه کعبــه آمــال مشــتاقان معــارف 
دینــی و چشــمه هایی جوشــان بــرای تشــنگان حقیقــت و 
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پوینــدگان راه خــدا بــوده اســت و از آن جــا کــه حوزه هــای 
علمیــه، همیشــه در کنــار مــردم، بلکــه در دل مــردم جــای 
ــر خدمــات گذشــته،  ــخ،  افزون ب داشــته اند؛ در طــول تاری
ــر  ــی در براب ــای مردم ــرای حرکت ه ــدی ب ــزه نیرومن انگی

فشــارهای سیاســی و مظالــم اجتماعــی بــوده اســت.
نمونـه بـارز آن، انقـالب شـکوهمند اسـالمی اسـت که 
بـه وسـیله مرجـع بـزرگ اسـالم حضـرت امـام راحـل& به 
وجود آمد و سـهم مراجع دیگر و علما و خطبای برخاسـته 
نمی تـوان  انقـالب،  ایـن  به ثمر رسـیدن  در  را  حوزه هـا  از 
فرامـوش کـرد؛ انقالبـی که نه تنها در کشـور ما و در سـطح 
منطقـه،  بلکه در کل جهان، آثار غیرقابل انکاری گذاشـت 

و نقطـه عطفـی در تاریخ اسـالم، محسـوب می شـود.
ــه شــرایطی کــه عصــر و زمــان، مخصوصــًا  ــا توجــه ب ب
و  نیازهــا  و  کــرده  پیــدا  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد 
ــاس  ــف احس ــات مختل ــه در جه ــی ک ــای فراوان ضرورت ه
می شــود، الزم بــود حرکــت تــازه ای در حوزه هــای علمیــه، 
مخصوصــًا حــوزه علمیــه قــم، بــه وجــود آیــد و روح تــازه ای 
در کالبــد آن دمیــده شــود؛ لــذا در ســال 1375، شــورایی 
مرکــب از ســه نفــر از نماینــدگان امــام راحــل&، ســه نفــر 
از نماینــدگان حضــرت آیت اللــه گلپایگانــی و ســه نفــر 
گام هــای  و  تشــکیل  نماینــدگان جامعــه مدرســین،  از 

ــد. ــته ش ــری، برداش مؤث
جدیــد  عالــی  شــورای  تشــکیل  بــا  حرکــت،  ایــن 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

51 طرح جامع حوزه انقالبی

ــنهاد  ــین، پیش ــه مدرس ــوی جامع ــه از س ــه ک ــوزه علمی ح
ــه  ــرت آیت الل ــری حض ــم رهب ــام معظ ــب مق ــورد تصوی و م
ــی و  ــی گلپایگان ــرت آیت الله العظم ــه ای، حض خامن
ــرار  ــم( ق ــه ظله ــی)ادام الل ــی اراک ــه العظم ــرت آیت الل حض
گرفــت، تکمیــل گردیــد و بــا اســتقبال پرشــور فضــال، علما 

ــد. ــه ش ــالب، مواج ــوم ط و عم
از آن جــا کــه پیشــبرد اهــداف این شــورا، نیاز بــه تأمین 
بــرای شــورا داشــت، اســاس نامه  شــخصیت حقوقــی 
اســاس نامه های  تجربیــات  از  بهره گیــری  بــا  حاضــر، 
از  گروهــی  نظــر  از  اســتفاده  و  گوناگــون  بنیادهــای 
اندیشــمندان، تنظیــم گردیــد. ســپس در هیئتــی مرکــب 
از پنــج نفر)ســه نفــر از ســوی جامعــه مدرســین و دو نفــر از 
ســوی شــورای عالــی( به دقــت، بررســی گردیــد و تصویــب 
ــزرگ و  ــع ب ــوی مراج ــی از س ــر نهای ــرای اظهارنظ ــد و ب ش
ــت  ــد اس ــد. امی ــاده گردی ــری، آم ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــری ب ــک مؤث ــاس نامه، کم ــن اس ــب ای ــم و تصوی تنظی

ــد. ــه نمای ــای علمی ــداف حوزه ه ــرفت اه پیش
 ،1374 مــاه  آذر  اول  تاریــخ  در  اســاس نامه،  ایــن 
مطابــق بیســت و هشــت جمــادی الثانــی 1416، تنظیــم 

ــد. ــب ش و تصوی
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فصل اول: کلیات
قـم«  علمیـه  حـوزه  عالـی  »شـورای  نـام:  مـاده1( 

می باشـد، کـه در ایـن اسـاس نامه، بـه اختصـار »شـورای 
می شـود. ذکـر  عالـی« 

مـاده2( تعریـف: »شـورای عالـی حـوزه علمیـه قـم«، 

تشـکلی از علمـا و خبـرگان اسـالمی اسـت، کـه عهـده  دار 
سیاسـت گذاری و برنامه ریزی کالن در بخش های مختلف 
آموزشـی، اخالقـی، تبلیغـی، اجتماعی و معیشـتی حوزه 
علمیـه قـم و سـایر حوزه هایـی کـه از امکانـات و خدمـات 

حـوزه علمیـه قـم اسـتفاده می کننـد، می باشـد.
ــی، تابعیــت جمهــوری اســالمی  ــاده3( شــورای عال م

ایــران را دارا می باشــد.
مــاده4( مرکــز شــورای عالــی، شــهر مقدس قــم و مدت 

ــرت  ــام حض ــان قی ــا زم ــیس ت ــخ تأس ــت آن، از تاری فعالی
مهدی#می باشــد.

نقــاط  ســایر  در  می توانــد  عالــی  شــورای  تبصــره: 

داخــل و خــارج از کشــور، دفاتــر نمایندگــی ایجــاد نمایــد.

فصل دوم: اهداف
مــاده5( فعالیــت شــورای عالی، در جهــت اهداف ذیل 

اســت:
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فقهــای  پــرورش  بــرای  الزم  شــرایط  ایجــاد  الــف( 
بــزرگ، مفســران، متکلمــان، فالســفه، خطبــای اســالمی 
و محققــان، در رشــته های مختلــف علــوم دینــی و تربیــت 

ــام؛ ــوزه و نظ ــاز ح ــورد نی کادر م
ب( ارتقــای کیفــی و کمــی امــور گزینشــی، تحقیقــی، 
حوزه هــای  معیشــتی  و  سیاســی  اخالقــی،  تبلیغــی، 

ــه؛ علمی
ــق  ــات، طب ــام جه ــوزه در تم ــتقالل ح ــظ اس ج( حف
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــت&و مق ــام ام ــای ام توصیه ه

ــام؛ ــع عظ مراج
در  حوزه هــا،  بیشــتر  هرچــه  توان مندســازی  د( 
بشــری؛ جوامــع  فرهنگــی  نیازهــای  بــه  پاســخ گویی 
هــ ( فراهــم آوردن زمینه هــای مطلــوب، بــرای اســتفاده 

از حوزویــان؛
بــا  همه جانبــه  مقابلــه  جهــت  در  برنامه ریــزی  و( 
تهاجــم بــر ضــد اســالم و مکتــب اهــل بیــت^، از ســوی 

دشــمنان و منحرفــان؛
ز( تهیــه و تصویــب برنامه هــای الزم، در جهــت تحکیــم 

و تقویــت مبانــی انقــالب و نظــام اســالمی.

فصل سوم: تشکیالت
مــاده6( نصــب و عــزل اعضــای شــورای عالــی، بــه 

مقــام  تصویــب  و  مدرســین  محتــرم  پیشــنهاد جامعــه 
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معظــم رهبــری و مرجــع یــا مراجــع عظــام حــوزه 
می شــود. انجــام  برکاتهــم(  قم)دامــت  علمیــه 

تبصــره1: تشــخیص مرجــع یا مراجــع مذکــور، از طریق 

اشــتهار در میــان مؤمنــان و تقلیــد عامــه مــردم اســت.
ــی،  ــورای عال ــای ش ــتعفای اعض ــول اس ــره2: قب تبص

منــوط بــه پذیــرش مقــام معظــم رهبــری و مرجــع یــا 
مراجــع عظــام اســت.

ــاده،  ــن م ــور در ای ــع مذک ــا مراج ــع ی ــره3: مرج تبص

ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــد نظ ــد مؤی ــتهار، بای ــر اش عالوه ب
و ولی فقیــه باشــند و تشــخیص ایــن دو شــرط، بــا جامعــه 

ــت. ــین اس مدرس
ــر دوره،  ــی در ه ــورای عال ــت ش ــدت فعالی ــاده7( م م

نفــر  تعــداد اعضــای آن، حداقــل 7  و  4 ســال اســت 
. شــد می با

تبصره: انتخاب مجدد اعضا، بالمانع است.

مــاده8( شــورای عالــی می توانــد بــرای انجــام وظایف و 

فعالیت هــای خویــش، دفاتــری تشــکیل دهــد.
مــاده9( شــورای عالــی، از مجمــع نماینــدگان و فضــال 

ــود،  ــای خ ــا و برنامه ه ــه طرح ه ــه و ارائ ــالب، در تهی و ط
اســتفاده می کنــد.

مــاده10( شــورای عالــی موظــف اســت پس از تشــکیل، 

بــه تصویــب و تنظیــم آیین نامــه داخلــی مبــادرت نمایــد.
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فصل چهارم : مدیر حوزه
ــات  ــه منظــور اجــرای مصوب ــی، ب ــاده11( شــورای عال م

ــته و  ــالی شایس ــی از فض ــه، یک ــوزه علمی ــود و اداره ح خ
ــای  ــد و کاره ــاب می کن ــر، انتخ ــوان مدی ــه عن ــق را ب الی
اجرایــی را بــه او می ســپارد تــا بــه کمــک معاونــان و ســایر 
همــکاران، آن هــا را اجــرا نمایــد. بنابرایــن، شــورای عالــی، 
مســئول سیاســت گذاری حــوزه در حیطــه مذکــور در ایــن 
ــه  ــیدن ب ــئول تحقق بخش ــر، مس ــت و مدی ــاس نامه اس اس

آن هاســت.
مــاده12( شــرح وظایــف و اختیــارات مدیــر، توســط 

می شــود. تدویــن  و  تعییــن  عالــی،  شــورای 
تبصــره: تصویــب آیین نامــه و تعییــن مدیــر، بــا رأی دو 

ســوم کل اعضــا می باشــد.

فصل پنجم: وظایف و اختیارات
 شورای عالی

الف( برنامه ریزی در امور تحصیلی:

بــه منظــور  برنامه هــای مناســب،  تدویــن  مــاده13( 

ارتقــای کیفیــت تحصیــل و تدریــس، مخصوصــًا در زمینــه  
ــت. ــه و فقاه فق

ــی و  ــای آموزش ــاد فض ــب ایج ــرح و تصوی ــاده14( ط م
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ــالمی. ــوم اس ــی عل ــز آموزش ــدارس و مراک ــعه م توس
مــاده15( تعییــن مقاطــع تحصیلــی، براســاس اهــداف 

ــن  ــا تعیی ــوزوی، ب ــالت ح ــت تحصی ــا نهای ــر ت ــورد نظ م
دروس مــورد نیــاز و محتــوای کتــب درســی و طــرح و تهیــه 
و اصــالح آن هــا در هــر مقطــع و ارائــه شــیوه های مناســب 

ــی. ــف تحصیل ــع مختل ــی در مقاط امتحان
ــی و  ــاد هماهنگ ــت ایج ــرح جه ــب ط ــاده16( تصوی م

پشــتیبانی مراکــز آموزشــی علــوم حــوزوی.
رشــته های  بــرای  توســعه  و  برنامه ریــزی  مــاده17( 

تخصصــی، مخصوصــًا فقــه، عقایــد، تفســیر، فلســفه 
در  مختلــف  گرایش هــای  تعییــن  و  تبلیــغ  و  اســالمی 

اســالمی. علــوم  عالــی  دوره هــای 
مــاده18( تهیــه تقویم تعطیالت ســاالنه حــوزه و ضوابط 

تعطیــالت اضطــراری.
و  طــالب  از  بهــره وری  بــرای  برنامه ریــزی  مــاده19( 

فضــالی محتــرم بعــد از فراغــت از تحصیــل، یــا در صــورت 
ــر. ــای باالت ــه رتبه ه ــا ب ــر ارتق ــی ب ــام، توانای ع

ب( برنامه ریزی در امور جذب و گزینش، نظارت و مشاوره:

مــاده20( تعییــن شــیوه های جــذب و ضوابــط گزینــش 

طــالب علــوم دینــی.
مــاده21( تدویــن طرح مناســب، برای جمــع آوری آمار و 

اطالعــات حــوزه ، بــه منظــور اســتفاده در برنامه ریزی هــا.
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــی ب ــب طرح ــاده22( تصوی م
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بــه  وابســتگی  از  حوزویــان  حفاظــت  و  اجانــب  نفــوذ 
ــرای  ــاوره، ب ــز مش ــاد مرک ــرح ایج ــرف و ط ــات منح جریان

طــالب. نیــاز  مــورد  راهنمایی هــای 
ج( برنامه ریزی در امور اخالقی:

مــاده23( تهیــه برنامــه بــرای ارتقــای ســطح معنویــات، 

اخــالق و تهذیــب نفــس در حــوزه و تعییــن دروس و کتــب 
مربوطــه.

ــر  ــارت ب ــرای نظ ــزی ب ــکیل مرک ــرح تش ــاده 24( ط م

رعایــت اخــالق اســالمی و آداب اجتماعــی و زّی طلبگــی 
و تنظیــم آیین نامــه انضباطــی.

مراکــز  توســعه  و  ایجــاد  طــرح  تدویــن  مــاده25( 

ــی و  ــرق هماهنگ ــن ط ــالمی و تعیی ــوم اس ــی عل تحقیقات
پیشــتیبانی آن هــا در راســتای اهــداف حــوزه.

د( برنامه ریزی در امور تبلیغی:

مــاده26( تدویــن برنامــه بــرای تربیت مبلغانی شایســته 

ــه برنامه هــای مناســب  ــاز و تهی ــا تخصص هــای مــورد نی ب
بــرای ارائــه امتیازاتــی بــه ایثارگــران.

ــای  ــش آگاهی ه ــرای افزای ــه ب ــن برنام ــاده27( تدوی م

اجتماعــی حوزویــان. و  سیاســی 
حفــظ  بــرای  الزم  برنامه هــای  تصویــب  مــاده28( 

طرح هــای  تهیــه  و  حوزه هــا  در  دفاعــی  آمادگی هــای 
ایثارگــران. بــه  امتیازاتــی  ارائــه  جهــت  مناســب، 

مــاده29( بررســی و مطالعــه حــوادث و رخدادهــای 
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اجتماعــی کــه بــه نحــوی بــه حــوزه علمیــه ارتبــاط دارد و 
اتخــاذ تصمیمــات مناســب.

هـ( برنامه ریزی در امور معیشتی:

مـاده30( بررسـی و تعییـن میـزان شـهریه در هر یک از 

مقاطـع تحصیلی، شـرایط و چگونگـی پرداخت آن، جهت 
.پیشـنهاد بـه مراجع عظـام و مقام معظـم رهبری

مــاده31( بررســی و تصویــب شــیوه های ارائــه خدمــات 

ــه حوزویان. جنبــی ب
مــاده32( بررســی و تصویــب طرح هــای مناســب، برای 

ــه. ــای علمی ــی حوزه ه ــع مال ــیس مناب تأس
ــل  ــرای ح ــب، ب ــای مناس ــب طرح ه ــاده 33( تصوی م

مشــکل مســکن طــالب.
و( سایر موارد:

مــاده34( نصــب، عــزل و قبــول اســتعفای مدیــر حوزه 

. علمیه
ماده35( تدوین و تصویب تشکیالت و مدیریت و شرح 

وظایــف مدیــر و قائم مقــام و معاونت هــا.
مــاده36( تأییــد قائم مقــام و معاونین، پــس از معرفی از 

ســوی مدیــر.
مــاده37( نظــارت بــر اجــرای مصوبــات شــورای عالی و 

ــرای  ــر، ب ارزیابــی نتایــج آن و اخــذ گــزارش عملکــرد مدی
ــر. ــنهادی مدی ــای پیش ــی طرح ه ــی و بررس ارزیاب

ــی و  ــورای عال ــاالنه ش ــه س ــب بودج ــاده38( تصوی م
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ــی در  ــع آن و بررســی ترازنامــه مال مدیریــت و تعییــن مناب
ــال. ــر س ــان ه پای

آموزشــی،  مراکــز  اســاس نامه  تصویــب  مــاده39( 

تحقیقــی، تبلیغــی، پرورشــی، خدماتــی و دیگر مؤسســات 
ــه. ــوزه علمی ــه ح ــته ب وابس

مــاده40(  بررســی و تعییــن راه هــای مناســب بــرای 

برقــراری ارتبــاط حــوزه بــا دیگــر مراکــز علمــی و فرهنگــی 
ــور. ــارج کش ــل و خ داخ

ــرای  ــزی ب ــد برنامه ری ــی می توان ــورای عال ــاده41( ش م

جــذب و گزینــش، آمــوزش و اخــالق و تبلیــغ طــالب 
مراکــز  هماهنگــی  بــا  را  خواهــر  طــالب  و  غیرایرانــی 

ــرد. ــده گی ــر عه ــود آن، ب موج
مــاده42( شــورای عالــی موظــف اســت عملکــرد شــورا 

ــام  ــه مق ــر( را ب ــوی مدی ــم از س ــس از تنظی ــت )پ و مدیری
معظــم رهبــری و مراجــع عظــام، گــزارش دهــد.





فصل چهارم

 استاد و طلبه انقالبی
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استاد و طلبه انقالبی کیست؟

ــد،  ــت می کنن ــان حرک ــال اساتیدش ــًا دنب ــالب غالب ط
یعنــی بــه نظــر اســاتید و تشــخیص اســاتید و کســانی کــه 
ــق  ــد و طب ــت می دهن ــتند، اهمی ــه هس ــران مجموع مدی
ــا حــوزه علمیــه انتظــام پیــدا  آن حرکــت و کار می کننــد ت
کنــد، یــک مجموعــۀ منتظمــی باقــی بمانــد؛ اگرمنتظــم 

ــد. ــش نمی رون ــند، پی نباش
مجموعــه  روحانیــت کارش ادامــۀ کار انبیــا اســت. بــر 
ــوان  ــن اســت کــه هرچــه ت ــه ای ــن اســاس تکلیــف طلب ای
دارد، بــر اســتحکام معنوی جامعــه  علمی بیفزاید. درســی 
ــا  ــزد، ب ــده  می ری ــرای آین ــه ب ــه ای ک ــد، برنام ــه می خوان ک

ایــن نــگاه باشــد کــه دنبالــه روی کار انبیــا اســت.
حرکــت انبیــا، حرکــت بــرای توحیــد اســت. دعــوت بــه 
ــت  ــی اس ــک جهان بین ــِی ی ــۀ اساس ــه و زمین ــد پای توحی
کــه زندگــی را می ســازد. عقیــده بــه توحیــد یعنــی جامعــۀ 
مبنــای  بــر  کــه  جامعــه ای  به وجــودآوردن؛  توحیــدی 
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توحیــد شــکل گیــرد و اداره شــود؛ عقیــده بــه توحیــد ایــن 
اســت؛ اگــر ایــن نبــود، دشــمنی بــا انبیــا هــم بــه وجــود 
ــُكِلّ  ــا ِل ــَك َجَعْلَن ِل ــد: »َوَكَذٰ ــم می فرمای ــرآن کری ــد. ق نمی آم
ْنــِس َواْلِجــِنّ ُیوِحــى َبْعُضُهــْم ِإَلــٰى َبْعــٍض  ا َشــَیاِطیَن اْلِ َنِبــٍىّ َعــُدًوّ
ــَك َمــا َفَعُلــوُه ۖ َفَذْرُهــْم َوَمــا  ُبّ ُزْخــُرَف اْلَقــْوِل ُغــُروًرا ۚ َوَلــْو َشــاَء َر
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه  خاط ــمنی ها ب ــن دش ــُروَن«؛1  ای َیْفَت
ــرض  ــراض و تع ــورد اعت ــه را م ــکل جامع ــد، ش ــا آمدن انبی
خودشــان قــرار دادنــد؛ یــک شــکل جدیــد را، یک هندســه  
جدیــد را بــرای شــیوۀ زندگــی بشــر ارائــه کردنــد. آن شــیوه  
زندگــی، همــان حیــات طّیبــه اســت.  و نیــز فرمــود: » هــر 
ــا  کــس کار شایســته ای انجــام دهــد، خــواه مــرد باشــد ی
زن، درحالی کــه مؤمــن اســت، او را بــه حیاتــی پــاک 
ــی  ــن اعمال ــه بهتری ــا را ب ــاداش آن ه ــم و پ ــده می داری زن
کــه انجــام می دادنــد، خواهیــم داد«؛  یعنــی فراتــر از 
ایــن حیــات ظاهــری چیــزی وجــود دارد کــه بــه آن گفتــه 
همیــن  آن  چیســت؟  آن  طّیبــه«؛  »حیــات  می شــود 
ــه  ــی ب ــد. زندگ ــان باش ــا ایم ــه ب ــت درحالی ک ــی اس زندگ
آب و هــوا و خــوراک و علــم و فّنــاوری و بــه همه چیــز 
ــد،  ــان ش ــدون ایم ــه ب ــر چنان چ ــا اگ ــاج دارد؛ منته احتی
ــات  ــرآن حی ــن را ق ــت. ای ــرده اس ــت؛ م ــات نیس ــن حی ای
نمی دانــد. حیــات آن  وقتــی اســت کــه ایــن مجموعــه  
تحــّرکات زندگــی و عوامــل زندگــی بــا ایمــان همــراه شــود؛ 

1 . انعام، آیه112.
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ــه در آن  ــت ک ــی اس ــط ظلمان ــل محی ــد؛ مث ــدا کن ــور پی ن
نــوری تابانــده می شــود. ایــن شــأن روحانّیــت اســت. 
طلبــه می خواهــد بــه جامعــۀ بشــری حیــات بخشــد. 
ــر  ــان اج ــا را دارد، هم ــکالت انبی ــان مش ــًا هم ــن طبع ای
پیامبــران و همــان توفیقــات انبیــا را دارد؛ چــون انبیــا 
موّفــق شــدند، همــۀ انبیــا حتــی آن هایــی کــه بــه شــهادت 
ــکار  ــا را ان ــان آن ه ــه قوم ش ــی ک ــی آن های ــیدند، حت رس
ــرت  ــرف حض ــد. ح ــبز ش ــان س ــره حرف ش ــد، باألخ کردن
ــوح و حضــرت هــود و پیغمبرهــای گوناگــون کــه آن  روز  ن
ــتگاران  ــا خواس ــروز در دنی ــتند، ام ــمن داش ــه دش این هم
و طلبــکاران و عالقه منــدان و مریــدان بی شــمار دارد. 
ــا  ــد، اّم ــه ش ــکار مواج ــا ان ــران ب ــغ پیامب ــذا آن  روز تبلی ل
بعــد به تدریــج حــرف پیــروز شــد. پــس کار طــالب کار 
پیغمبــران اســت و مثــل انبیــا. بی شــک دشــمنان و مخالفــان 
ــبز  ــان س ــی حرف ش ــت، ول ــد داش ــم خواهن ــی ه و معارضان
خواهــد شــد و بی شــک پیــش خواهــد رفــت و توفیقــات 
ــدای  ــی خ ــود. یعن ــد ب ــان خواه ــامل حال ش ــم ش ــی ه اله
ذیــَن  متعــال کمک شــان می کنــد. »ِإّنــا َلَننُصــُر ُرُســَلنا َوالَّ
شــهاد« خداونــد نصــرت 

َ
َیــوَم َیقــوُم األ نیــا َو آَمنــوا ِفــى الَحیــاِة الدُّ

می کنــد. طــالب خــود را بــرای تالش کــردن و کارکــردن و 
زحمت کشــیدن آمــاده می کننــد و ان شــاءالله در پایــان ایــن 
راه، دنیــا دگرگــون خواهــد شــد و زمینــه بــرای ظهــور منجــی 

ــم بشــریت آمــاده خواهــد شــد. عال
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معنای واقعی عنصر انقالبی

1. حس باالی مسئولیت پذیری در برابر حوزه، استاد، برنامه، 

کاس، علم، اخاق، انقاب و ارزش های اسامی؛

2. پذیــرش مجموعــه کامــل احــکام اســامی و دورشــدن 

از مصــداق »نؤمــن ببعــض و نکفــر ببعــض«؛

3. همــواره بــه تکلیــف فکرکــردن و خــود را مأمــور وظیفــه 

؛ نستن ا د

ضــد  و  ناهنجاری هــا  برابــر  در  و  غیرتمندبــودن   .4

نشــان دادن؛ واکنــش  ارزش هــا 

ــا دیگــران  ــاره حــق و معامله نکــردن ب 5. عــدم تردیــد درب

ــل  ــق و باط ــای ح ــرز جبهه ه ــره م ــق و باألخ ــر ح ــر س ب

گم نکــردن؛ را 

یــدن در برابــر ســختی ها و  6. اســتقامت و صبوری ورز

ــات؛ نامایم

7. منظم بودن و سازمان پذیربودن؛

8. تقویت روحیه جهادی و شهادت طلبی؛

9. دوری از تجمات و اشرافی گری؛

پیونــد مســتحکم  بــا والیــت و نظــام اســامی   .10

برقرارکــردن؛

11. همرنــگ جماعــت نشــدن و پیوســته بــه دنبــال 

حجــت و برهــان شــرعی بــودن؛
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12. دوری از بی دردی و تنبلی و بی تفاوتی؛

13. داشــتن آرمان هــای بلنــد و تــاش بــرای رســیدن بــه 

؛ ن ها آ

ــت  ــرآن ام ــر ق ــه تعبی ــط و ب ی ــراط و تفر 14. دوری از اف

ــودن؛ ــط ب وس

15. آراستن علم با حلم و اخاق اسامی؛

16. کار و تــاش مضاعــف و دیگــران را بــه ســوی 

دعوت کــردن؛ انقابــی  و  علمــی  کارهــای 

17. و باألخــره عنصــر انقابــی عامــل تقویــت بــاور 

ــل  ــر باط ــق ب ــروزی ح ــاره پی ــی درب ــای اله ــه وعده ه ب

ــود. ــد ب خواه

ــی  ــوزه ای دارای الزامات ــن ح ــه چنی ــت یافتن ب ــه دس البت

ــود. ــم نم ــا را فراه ــد آن ه  بای
ً
ــا ــه قطع ــت ک اس

شاخصه  های انقالبی  گری از نگاه 
رهبرمعظم انقالب+

حضــرت آیت الله العظمــی امــام خامنــه ای+ بــه پنــج 
ــت  ــب اس ــه مناس ــد ک ــاره دارن ــری اش ــاخص انقالبی گ ش

ــه آن هــا اشــاره شــود: در این جــا ب
ارزش هــای  و  مبانــی  بــه  پایبنــدی  اول:  شــاخص 

اســالمی؛ انقــالب  اســالمی 
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و  انقــالب  آرمان هــای  هدف گیــری  دوم:  شــاخص 

ــا؛ ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــت بلن هم
شــاخص ســوم: پایبنــدی بــه اســتقالل همه جانبــه 

کشــور اعــم از اســتقالل سیاســی، اســتقالل اقتصــادی، 
ــی؛ ــتقالل امنیت ــی و اس ــتقالل فرهنگ اس

شــاخص چهــارم: حساســیت در برابــر دشــمن و کار 

دشــمن و نقشــه دشــمن و عــدم تبعیــت از او؛
از  کــه  سیاســی  و  دینــی  تقــوای  پنجــم:  شــاخص 

اســت. برخــوردار  واالیــی  بســیار  اهمیــت 
در ایــن راســتا بایــد گفــت کــه درجــات انقالبی بــودن 
متفــاوت اســت و براســاس آموزه هــای اســالمی، انقالبیون 
نبایــد بــه بهانه هــای غیرمنطقــی، همدیگــر را دفــع کــرده 

و وحــدت اجتماعــی خــود را زیــر ســؤال ببرنــد.
امــروز عــده ای عمــاًل مخالــف  کــه  پذیرفــت  بایــد 
هســتند؛  حوزه هــا  در  انقالبی گــری  عنصــر  تقویــت 
انقالبــی  حــوزه  از  درســتی  باورهــای  درواقــع  چراکــه 
ندارنــد و برعکــس، تصــورات و باور هــای غلطــی از حــوزه 

را پیوســته در ذهــن خــود ترســیم می کننــد.
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روش دستیابی به معیارهای انقالبی گری

1. درک صحیــح و توجــه بــه اســتانداردها و شــاخص های دیــن در هــر 

عصــر و زمــان.

نبــوت و پیامبــری  مــالک و معیــار دیــن در عصــر 
حضــرت رســول| تبعیــت و اطاعــت محض از دســتورات 
امامــان  زمــان  در  و  اســت  حضــرت  آن  منویــات  و 
معصــوم^، مــالک و معیــار دیــن، تبعیــت و اطاعــت 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــان ب ــات آن ــتورات و منوی ــق از دس مطل
همیــن جریــان در ارتبــاط بــا دیــن و دیــن داری در 
دوران غیبــت، صــادق و قابــل تطبیــق اســت؛ چراکــه 
ــت  ــن داری در دوران غیب ــاوری و دی ــور دین ب ــار و مح معی
ــت  ــات والی ــتورات و منوی ــت از دس ــت و اطاع ــا تبعی همان
فقیــه اســت کــه از جانــب ائمــه معصومیــن^ توصیــف 
ــه  ــه ک ــی فقی ــتورات ول ــی از دس ــر کس ــت  و اگ ــده اس ش
مطابــق روایــات  بــه مــردم معرفــی شــده، ســرپیچی کنــد 

ــد. ــان می باش ــًا از منحرف ــت و قطع ــص اس ــن او ناق دی
ــی در  ــالم حت ــن اس ــه گانه دی ــاد س ــه ابع ــی ب ــادی و عمل ــه اعتق 2. توج

عصــر غیبــت.

الــف( جاودانگــی دیــن اســالم و عــدم محدودیــت آن 
بــه زمــان و مــکان خــاص .

ــه  ــه هم ــه ب ــالمی و توج ــریعت اس ــودن ش ب( جامع ب
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زوایــای وجــودی انســان اعــم از فــردی، اجتماعــی، مــادی 
و معنــوی.

ــه  ــزام ب ــی و الت ــکام اله ــی اح ــودن تمام ج( اجرایی ب
ــرای تحقــق  ــی ب ــه قــدرت اجرای ــاز ب ــه نی ــوازم آن ازجمل ل

ــالمی. ــد اس ــداف بلن اه
امــور  در  تشــخیص  مرجعیــت  بــه  کامــل  نــگاه  و  هم ســویی   .3

اجتماعــی. و  حکومتــی 

امــور  در  تشــخیص  مرجعیــت  کــه  نیســت  شــکی 
حکومتــی و اجتماعــی در دوران غیبــت بایــد دارای دو 
ویژگــی شــناخت قانــون )اسالم شــناس( و عدالــت همــراه 
باشــد و ایــن همــان دلیــل عقلــی بــر والیــت فقیــه در زمــان 

غیبــت امــام معصــوم× بــه شــمار مــی رود.
والیــت فقیهــی کــه در حجیــت، لــزوم تبعیــت، حیطــۀ 
اختیــارات، البتــه در دایــره امــور اجتماعــی بــا امــام 

ــت. ــترک اس ــوم× مش معص
4. درک مقتضیات زمان

زمــان در دوران معاصــر به ســرعت در حــال تغییــر و 
تحــول اســت و بــه همیــن میــزان، انســان ها بــا متغّیر هــای 
گوناگونــی در عرصه هــای دینــی، اجتماعــی، سیاســی 
و... روبــه رو هســتند. شــناخت وضعیــت موجــود بــه همراه 
توجــه بــه متغّیرهــای هــر عصــر و مــکان از لــوازم روحانــی 
انقالبــی اســت. تغییــر ســریع در چگونگــی ارتباط گیــری 
بــا دیگــران و چینــش یادگیــری، تغییــر ســریع در وضعیــت 
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و  طوایــف  شــکل گیری  در  ســریع  تغییــر  عــزاداری، 
پــرورش  و  علمــی  رشــد  در  ســریع  تغییــر  مذاهــب، 
ــا  ــمن ب ــرد دش ــت نب ــریع در کیفی ــر س ــتعدادها، تغیی اس
ــر  ــاخص های متغّی ــارز ش ــای ب ــلمانان و... از نمونه ه مس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــر ب در دوران معاص
5. شــناخت جریان هــا و همراهــی بــا جریان هــای حــق و برائــت از 

باطــل. جریان هــای 

 ، شــرایط  اقتضــای  بــه  و  مکانــی  و  عصــر  هــر  در 
جریان هایــی شــکل می گیــرد کــه گاهــی خــودی و بعضــًا 

ــت. ــه اس بیگان
ــا  ــراه ب ــه و هم ــواًل دارای عقب ــه معم ــا ک ــن جریان ه ای
ــت از  ــرار اس ــل تک ــز قاب ــر و نی ــاص و زمان ب ــی خ پیچیدگ

ــاز و حتــی در صــدر اســالم وجــود داشــته اســت. دیرب
جریــان نفــاق در صــدر اســالم، جریــان ســقیفه و 
ســقیفه گرایی، خــوارج و عاشــورا از مصادیــق جریان هــای 
صــدر اســالم اســت کــه عمــاًل روی صحنــه و پشــت صحنــه 
دارد. همیــن جریان ســازی ها در زمــان حاضــر، یعنــی 

ــود. ــده می ش ــر دی ــی دیگ ــه صورت ــالب ب دوران انق
ماننــد جریــان روشــنفکری غربــی، جریــان غرب  گرایی 
جریــان  فراماســونری،  جریــان  غربــی،  دموکراســی  و 
اباحی گــری و ابتــذال فرهنگــی، جریــان شیطان پرســتی، 
جریــان معنویت هــای ســکوالر، جریــان نســبی گرایی و 
کثرت گرایــی دینــی و جریــان فرقه ســازی کــه تمامــی 
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ایمان گریزانــه،  فرهنگ ســتیزانه،  رویکــردی  این هــا 
دارنــد. اخالق ســتیزانه  و  عقل ســتیزانه 

6. جرئت و شهامت در اعالم مواضع همراه با شناخت کامل.

نظــام اســالمی بــر محــور والیــت مطلقــه فقیــه اســتوار 
ــه  ــی فقی ــالمی ول ــام اس ــاب در نظ ــده و فصل الخط گردی
ــرگان  ــع خب ــخیص قاط ــاس تش ــه براس ــان ک ــت. هم اس
و  سیاســت مدار  و  باتقــوا  عــادل،  دین شناســی  ملــت، 

ــت. ــر اس مدی
ــالک و  ــان، م ــر زم ــه در ه ــی فقی ــع ول ــن مواض تبیی
محــور انقالبی گــری اســت. البتــه برخــی فقــط بــه تبییــن 
ــالمی و  ــام اس ــد حقانیــت نظ ــری مانن ــی رهب ــع کل مواض

ــد. ــنده می کنن ــکیل آن بس ــرورت تش ض
امــا هویــت انقالبــی اقتضــا می کنــد کــه مواضــع 
جزئــی و خــاص رهبــری نیــز تبییــن و پیرامــون آن موضــع 

ــود. ــه ش ــفاف گرفت ــح و ش صری
ــام،  ــی، برج ــاد مقاومت ــرت، اقتص ــوذ، بصی ــد نف مانن
ــتیزی،  ــی، استکبارس ــیع انگلیس ــی، تش ــالم آمریکای اس
ــالم  ــره اع ــازی و باألخ ــای مج ــی، فض ــدار مل ــزت و اقت ع
ــئوالن. ــی از مس ــی برخ ــع انحراف ــر مواض ــع در براب موض

7. حضــور به هنــگام و همــراه بــا بصیــرت در عرصه هــای سیاســی و 

اجتماعــی.

شــناخت  و  دشــمن  برابــر  در  به موقــع  حساســیت 
ــالب  ــی انق ــی و خارج ــمنان داخل ــه های دش ــق نقش دقی
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اســالمی و ســرباز زدن از تبعیــت و اطاعــت از دشــمن 
ــود از  ــده می ش ــر« نامی ــاد کبی ــرآن »جه ــدگاه ق ــه از دی ک

انقالبی گــری اســت. بــرای  ضرورت هــای اساســی 
اســالمی،  انقــالب  پیــروزی  از  پــس  ســال  های  در 
ــا  ــوی ی ــع دنی ــظ مناف ــر حف ــه خاط ــواص ب ــی از خ برخ
ایــن  از  به وجودآمــده،  تردیدهــای  اثــر  بــر  دســت کم 
ویژگــی تهــی شــده و بعــد از حضــور قاطعانــه و همــراه بــا 
بصیــرت مــردم، چــاره ای جــز همراهــی اجمالــی، آن هــم 

دیرهنــگام را ندیدنــد.
نمونه هــای آن در جریــان فتنــه 88 کامــاًل مشــهود 
و ملمــوس گردیــد. در ایــن ماجــرا، جمعــی از خــواص 
ــار کــرده و جمعــی هــم  ــد و جمعــی ســکوت اختی لغزیدن

ــد. ــع کردن ــالم موض ــگام اع دیرهن

چالش های انقالبی  گری

ــَف  ــَر َكْی ــْم َت َل
َ
ــداق »أ ــه مص ــی ب ــوم دین ــای عل حوزه ه

ــٌت  ــا َثاِب ْصُلَه
َ
ــٍة أ َب ــَجَرٍة َطِیّ ــًة َكَش َب ــًة َطِیّ ــًا َكِلَم ــُه َمَث ــَرَب الَلّ َض

ــَماِء ...«  چونــان درختی ثابت و ریشــه دار،  َوَفْرُعَهــا ِفــي الَسّ
در همیشــه تاریــخ گذشــته خــود، ثمراتــی شــیرین و گــوارا 
عرضــه داشــته و در ســاحت علــم و تقــوا آثــاری پربهــا ارائــه 
نموده انــد. حــوزه در چ جایــگاه پایــگاه نشــر معــارف 
ــی و  ــم دانش هــای وحیان ــگاه تعلیــم و تعّل آســمانی و جای
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پــرورش گاه علمــای ربانــی، بایســته اســت کــه همــواره در 
ــت  ــد و در تقوی ــران کن ــتی ها را جب ــرد، کاس ــش بنگ خوی
ــد.  ــریع تر بکوش ــتر و س ــه بیش ــر چ ــود ه ــوت خ ــات ق جه
روحیــه انقالبــی یعنــی جمــع ارزش هــا ولــی برخــی بــاور 

ــود: ــر می ش ــه ذک ــد ک ــی دارن ــه انقالب ــی از روحی غلط

ضعف بنیه علمی
ــل  ــی عام ــه انقالب ــه روحی ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب برخ
در حــوزه  نظــام درســی  و  علمــی  بنیه هــای  تضعیــف 

. د می شــو
و  نهال پــروری  عامــل  انقالبــی  عنصــر  تقویــت 
نهال فروشــی در حوزه هــا خواهــد شــد و باعــث می شــود 
ــی و  ــل علم ــه مراح ــیدن ب ــل از رس ــوان، قب ــالب ج ــا ط ت
ــن  ــوند و ای ــذب ش ــا ج ــه ادارات و ارگان ه ــی الزم ب اخالق
حوزه هاســت. در  نهال فروشــی  و  نهال پــروری  همــان 

بی نظمی
 متأســفانه انقالبی گــری در حــوزه، مســاوی شــده 
اســت بــا  نظــم و برنامــه را زیــر پــا گذاشــتن و نافرمانــی و 
تمــرد و سرکشــی. روحیــه انقالبــی در حوزه هــای علمیــه 
بهانــه ای شــده اســت بــرای تشــنج در کالس هــای درس و 

ــران. ــا اســتادان و مدی درگیرشــدن ب
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سیاست زدگی و تفرقه
ســبب  حوزه هــا  در  انقالبــی  روحیــه  تقویــت 
شــعارهای  دادن  و  نا به جــا  تجمعــات  و  سیاســت زدگی 
تنــد و نادرســت و عامــل اختــالف و تفرقــه در بیــن طــالب 
ــای  ــکل گیری گروه ه ــث ش ــد و باع ــد ش ــاتید خواه و اس
ــا  ــی در حوزه ه ــّو انقالب ــردد و ج ــوزه می گ ــی در ح سیاس
ــرعی  ــخنرانی های غیرش ــدرو و س ــراد تن ــور اف ــث حض باع
ــا بدگویی هــا و ایجــاد ســوء ظن ها خواهــد شــد. ــراه ب هم
ــی  ــر کس ــد و ه ــد ش ــرل خواه ــل کنت ــر قاب ــوزه غی ● ح

ــه ای راهــی را جــدا کــرده و ســاز و طبــل  ــه انــدک بهان ب

ــی آورد. ــدا در م ــه ص ــتقلی را ب مس

 شــکل 
ً
● از آن جــا کــه فرهنــگ سیاســی میــان مــردم کاما

ــا،  ــی در حوزه ه ــر انقاب ــت عنص ــت، تقوی ــه اس نگرفت

ــد  ــوزه خواه ــوام از ح ــردم و ع ــن م ــل فاصله گرفت عام

شــد.

و  گرفتــه  فاصلــه  فراجناحــی،  حالــت  از  حوزه هــا   ●

تقویــت  حوزه هــا  در  گروه بــازی  و  تحزب گرایــی 

. می شــود

● روحیــه تعبــد و اخــاق و پذیــرش والیــت اهــل 

ــه  ــای آن روحی ــه ج ــد و ب ــد ش ــگ خواه ــت کم رن بی

می شــود. حاکــم  سیاســت زدگی 

باور هــای  و  باطــل  تصــورات  ایــن  خــالف  بــر  امــا 
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غلــط، روحیــه انقالبــی در فــرد یــا در یــک مجموعــه، 
عامــل تحــرک، نشــاط، پویایــی، احســاس مســئولیت، 
ــره  ــاد و باألخ ــجام و اتح ــوری، انس ــی و خدا مح خداگرای
تقویــت روحیــه علــم تــوأم بــا تقــوا در پرتــو اخــّوت و 

بــرادری خواهــد شــد.

الزامات انقالبی  گری در حوزه  های علمیه

عظــام،  مراجــع  در  انقالبــی  روحیــه  وجــود  الــف( 
مدیــران عالــی، متوســط و پاییــن حوزه هــای علمیــه ) در 

ــطوح(؛ ــه س هم
ب( وجــود روحیــه انقالبــی در اســتادان و مربیــان 
ــه آن هــا در امــور آموزشــی، تربیتــی و  حــوزه و بهــادادن ب

پژوهشــی؛
ج( ایجــاد روحیــه انقالبــی میــان طــالب و محصــالن 

حــوزوی؛
انقالبــی  اندیشــیدن،  انقالبــی  جــّو  ایجــاد  د( 
انقــالب  چارچــوب  در  انقالبی مانــدن  و  عمل کــردن 

. می ســال ا
ــتر های  ــاد بس ــه ایج ــد ب ــم بای ــیر ه ــن مس ــه در ای البت
ــع حــوزه  ــد در رفــع و دفــع موان الزم توجــه کــرد و هــم بای

ــید. ــی کوش انقالب
ــد  ــاره ش ــم اش ــاًل ه ــه قب ــه ک ــت همان گون ــی اس بدیه
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از موانــع توســعۀ عنصــر انقالبــی در میــان حوزویــان، 
ــت  ــی و درنهای ــری و اباحه گرای ــه الُابالی گ ــر و روحی تحج
بی تفاوتــی اســت کــه ممکــن اســت در حوزه هــا نفــوذ 
ــه  ــالب ب ــوزه و انق ــرای ح ــدی ب ــیبی ج ــرده و آس ــدا ک پی

ــد . ــمار آی ش
ــا  ــری ب ــورد فک ــع و برخ ــع موان ــناخت و رف ــار ش در کن
ــد در  ــدی بای ــات چن ــاف، اقدام ــان دور از انص کج اندیش
ــی،  ــه انقالب ــت روحی ــا تقوی ــا ب ــرد ت ــورت پذی ــا ص حوزه ه
انقــالب اســالمی و نیــز حوزه هــای علمیــه در امــان و 

ــد. ــوظ بمانن ــون و محف مص

تکلیف حوزویان
شناخت عمیق اسالم

اگــر در گذشــته در کســب شــناخت یقینــی نســبت بــه 
ــرکت در  ــم ش ــور می کردی ــا تص ــم، ی ــذور بودی ــالم مع اس
ــق  ــرای تحقی ــی ب ــی مجال ــی و نظام ــای سیاس فعالیت ه
در مســائل ایدئولــوژی  بــه مــا نمی دهــد، امــروز بی تردیــد 
ــالم  ــه اس ــبت ب ــود نس ــناخت خ ــد ش ــت و بای ــن نیس چنی
ــم.  ــر بپرهیزی ــن ام ــامحه در ای ــم و از مس ــر کنی را عمیق ت
ــود را محــروم  ــم خ ــالم کوتاهــی کنی اگــر در شــناخت اس
کرده ایــم و اگــر در شناســاندن آن کوتاهــی کنیــم دیگــران 

را محــروم ســاخته ایم.
تجــارب  و  بررســی ها  تأمــالت،  تفکــرات،  از  آنچــه 
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فــراوان بــه دســت آمــده؛ ایــن اســت کــه ابتــدا بایــد 
ــن  ــا یافت ــم ب ــیم و بتوانی ــًا بشناس ــالم را دقیق ــول اس اص
پاســخ های صحیــح نســبت بــه اشــکاالتی کــه بــه اســاس 
ــران و  ــبهه های منک ــل ش ــا را در مقاب ــود آن ه ــن می ش دی

ــم. ــه کنی ــدان بیم ملح
ســپس ســایر قســمت های اســالم، ازجملــه نظــام 
ــا  ــه دنی ــیم و ب ــت بشناس ــی آن را درس ــادی و سیاس اقتص
معرفــی کنیــم تــا برتــری نظــام اســالمی و ابعــاد گوناگــون 
ــِن  ــى الّدی ــَرُه َعَل ــود؛ »ِلُیْظِه ــن ش ــا روش ــام آیین ه ــر تم آن ب

ــِه« . ُكلِّ

هدایت مردم
بزرگ تریــن وظیفــه ای کــه بــر دوش روحانیــون اســت، 
هدایــت مــردم و جلوگیــری از انحرافــات عقیدتــی و فکــری 
ــرای خــود  و اخالقــی آن هــا می باشــد و بایــد ایــن کار را ب
یــک جهــاد بداننــد. امــام معصــوم× میفرماید: »ارشــاد 
ــت« .  ــر اس ــت کاف ــیر از دس ــات اس ــل از نج ــل افض جاه
ــوان  ــه عن ــه ب ــد ک ــاب می  آی ــه حس ــدس ب ــی مق کار وقت
ــرباز  ــود را س ــی، خ ــد. یعن ــی باش ــی و دین ــاد فرهنگ جه
اســالم در مقابــل ابلیــس و لشــکریانش بداننــد. تنهــا 
دولت هــای خارجــی نیســتند کــه در مبــارزه فرهنگــی بــا 
اســالم بــا یکدیگــر متفــق شــده اند، در داخــل کشــور نیــز 
ــده  ــرون ران عناصــری هســتند کــه از میــدان سیاســت بی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

79 طرح جامع حوزه انقالبی

شــده و مخفیانــه بــه مبــارزات فرهنگــی پرداخته انــد. 
و  دارنــد  انقــالب هنــوز وجــود  گروهک هــای مخالــف 
در مــدارس و دانشــگاه ها مشــغول کارهــای فرهنگــی 
ــام را از  ــن نظ ــدت ای ــه در درازم ــد ک ــتند و در صددن هس
ــه  ــت ک ــن نیس ــز ای ــاره ای ج ــس چ ــد. پ ــی کنن درون ته
بیشــتر احســاس مســئولیت کنیــم و خــود را در حــال 
ــا  ــی م ــم. زندگ ــای او بدانی ــیطان و عفریت ه ــا ش ــگ ب جن
بایــد سراســر جهــاد باشــد. فقــط بــه انــدازه ای کــه بتوانیــم 
ــت  ــا اهمی ــی دنی ــه زندگ ــد ب ــم بای ــم و کار کنی ــده بمانی زن
دهیــم. اگــر در فکــر رفــاه و توســعه زندگــی باشــیم نه تنهــا 
بــه وظیفــه خــود عمــل نکرده ایــم، بلکــه بــه خون شــهدای 
عزیــز نیــز خیانــت ورزیده ایــم. زیــرا بقــای اســالم در گــرو 

فعالیت هــای اسالم شناســان و مربیــان اســالم اســت.

تخصصی بودن رشته های درسی
ــه  ــود. ب ــی ش ــیم م ــا تقس ــدن، کاره ــع متم در جوام
ــا  ــته های آن ه ــوع رش ــی وتن ــوم دین ــترش عل ــل گس دلی
و بــرای باالرفتــن کیفیــت کارهــا، بایــد در حوزه هــای 
علمیــه نیــز، بــا توجــه بــه نیازهــای موجــود در ســطح 
جهــان، علــوم دینــی بــه طــور تخصصــی بررســی، تحقیــق 
ــه  ــد ب ــه، بای ــر زمین ــر آن، در ه ــالوه ب ــردد. ع ــغ گ و تبلی

ــود.  ــت ش ــد تربی ــغ کارآم ــی مبّل ــداد کاف تع
ــئوالن  ــای مس ــا تالش ه ــرورت دارد، ب ــن ض ــم چنی ه
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و طــالب کمبودهایــی کــه در زمینه هــای علــوم اســالمی 
بــه جــا مانــده مرتفــع گــردد و در آینــده، شــاهد شــکوفایی 

ــیم. ــه باش ــای علمی ــتر حوزه ه بیش

بصیرت
ــه خطراتــی  یکــی از وظایــف طــالب ایــن اســت کــه ب
کــه ایمــان و اعتقــاد مــردم را تهدیــد می کنــد توجــه 
ــود  ــه خ ــا را وظیف ــه آن ه ــخ گویی ب ــند و پاس ــته باش داش
بداننــد؛ نبایــد منتظــر دیگــران بنشــینند. در ایــن صورت، 

ــد. ــد ش ــل نخواه ــکلی ح مش
ــود  ــا وج ــراف م ــه در اط ــائلی ک ــد از مس ــن، بای بنابر ای
ــه  ــن، ک ــس و ج ــیاطین ان ــروز ش ــیم. ام ــر باش دارد باخب
دشــمن فکــر و اندیشــه مــا هســتند، در همــه جــا گــرد مــا 
هســتند. برخــی از آن هــا ممکــن اســت حتــی در لبــاس 
ــت  ــان نیس ــی انس ــّرف واقع ــاس مع ــند. لب ــت باش روحانی
ــی و...  ــه انقالب ــم، روحی ــان، قل ــر، بی ــد کار فک ــه بای بلک
ــه کار  ــر نتیج ــه اگ ــد وگرن ــالم باش ــت اس ــت تقوی در جه
روحانــی ایجــاد ضعــف در ایمــان مــردم، ایجــاد شــک 
و شــبهه در دیــن، سســتی در انجــام نمــاز و عبــادات 
باشــد،  اســالمی  نظــام  بــه  نســبت  بدبینــی  ایجــاد  و 
ــوردار  ــی برخ ــّدس و احترام ــچ تق ــاس او از هی ــا لب نه تنه
نیســت، بلکــه خــود او نیــز روحانــی بــه حســاب نمی آیــد؛ 
شــیطانی انســی اســت کــه قــرآن از او ســخن گفتــه اســت. 
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مــا بــا چنیــن دشــمنانی روبــه رو هســتیم. هــر روز شــبهه و 
ــرای  ــا بخواهیــم ب مطلــب جدیــدی عنــوان مــی شــود و ت
ــار آن  آن پاســخی بیندیشــیم، ده هــا مســئله دیگــر در کن

ــه وجــود مــی آیــد. ب
ــا ایــن دشــمنان و تأمیــن  بایــد خــود را بــرای مقابلــه ب
کــه  کاری  بــه  تنهــا  نمی تــوان  کنیــم.  آمــاده  نیازهــا 
ــت  ــان و وضعی ــد زم ــرد، بای ــا ک ــد اکتف ــتگان کرده ان گذش
ــه،  ــه مطالع ــذا ب ــم. ل ــود را درک کنی ــای خ ــی و نیازه فعل
هم فکــری و بحث هــای صادقانــه دور از خط بازی هــا و 
تفرقه افکنی هــا و تعصبــات خشــک  و درواقــع بــه بصیــرت 
ــد اشــخاصی وجــود داشــته  ــم. بای و هوشــیاری نیــاز داری
ــاک  ــت پ ــی، نی ــه انقالب ــت، روحی ــا صداق ــه ب ــند ک باش
ــا راه  ــع آن ه ــرای رف ــی و ب ــکالت را بررس ــوزی مش و دل س

ــد. ــب ارائــه کنن ــای مناس حل ه

شناخت نیازها
بــرای شــناخت وظایــف و مســئولیت ها، بایــد از جامعــه 
و نیازهــای آن آگاهــی کافــی داشــته باشــیم. بــا توجــه بــه 
وضعیــت موجــود، نْفــس درس خوانــدن موضوعیــت ندارد 
ــش  ــواب دارد. پی ــتاد ث ــور در درس اس ــم؛ حض ــه بگویی ک
ــا  ــد، صده ــی برس ــن ثواب های ــه چنی ــت ب ــه نوب ــن ک از ای
واجــب بــر گــردن ماســت کــه بایــد اهــّم آن هــا را تشــخیص 
دهیــم. اکنــون دیگــر زمــان درس خوانــدن مســتحبی 
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نیســت. اگــر تمــام وقــت خــود را صــرف انجــام واجبــات 
کنیــم، کــم اســت و نوبــت بــه مســتحبات نخواهــد رســید. 
اگــر در گذشــته افــراد وقــت خــود را صــرف درس خوانــدن 
مــی کردنــد ایــن چنیــن مــوج کفــر به کشــورهای اســالمی 

راه پیــدا نکــرده بــود.
به هرحــال، چنیــن واقعیتــی وجــود دارد و روحانیــون، 
اســالمی  عقایــد  مرزهــای  از  حفاظــت  پرچمــدار  کــه 
امــام  امــوال  از  آن هــا  پوســت  و  گوشــت  و  هســتند 
ــع  ــود را مداف ــت و خ ــرده اس ــدا ک ــرورش پی ــان# پ زم
اســالم می داننــد، بــه حکــم وظیفــه نبایــد بــه دروس فقــه 
و اصــول و تقریــرات فــالن اســتاد اکتفــا کننــد و فقــط 
ــد،  ــرکت کنن ــارج ش ــواب در درس خ ــب ث ــل کس ــه دلی ب
بلکــه احســاس وظیفــه آن هــا را مکلــف میکنــد کــه 
ــا توطئه هــای عمیــق فرهنگــی  ــی ب ــرای رویاروی خــود را ب
ــرم در  ــالح گ ــی، س ــگ فرهنگ ــن جن ــد. در ای ــاده کنن آم
ــز  ــکا نی ــا و آمری ــگاه های اروپ ــط از دانش ــت و فق کار نیس
هدایــت نمی شــوند، بلکــه بعضــی از افــراد در داخــل 

ــد. ــز آن را هدایــت میکنن ــور نی کش
مــا مکلفیــم بــرای دفاع از عقایــد اســالمی و ارزش های 
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــویم، ت ــز ش ــم مجّه ــالح عل ــه س ــی، ب مکتب
ایــن گونــه افــراد، منطقــی برخــورد کنیــم، وگرنــه ایــن کار 
تنهــا بــا شــعار عملــی نمیشــود. گفتــن »مــرگ بــر فــالن« 
نمیتوانــد ذهــن دانشــجویی کــه بــا ایــن شــبهات آلــوده 
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ــن  ــالمی مؤم ــد اس ــه عقای ــد و او را ب ــالح کن ــده را اص ش
گردانــد. کســی را کــه بــه شــک و شــبهه مبتال شــده اســت 
بــا هیجانــات و احساســات و موعظــه نمیتــوان قانــع کــرد 
تــا از شــک خــود دســت بشــوید. دشــمنان مــا نقشــه های 
خــود را خــوب طراحــی و اجــرا میکننــد، بــرای درک 
ــر و دل  ــم بصی ــه چش ــی، ب ــا و چاره اندیش ــرات آن ه خط

ــم. آگاه نیازمندی

مسائل اجتماعى و سیاسى
مــا بایــد بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی کشــور خــود 
و ســایر کشــورها آگاهــی داشــته باشــیم. ایــن بدیــن معنــا 
نیســت کــه همــه وقــت خــود را صــرف خوانــدن روزنامــه و 
مجلــه یــا شــنیدن رادیــو کنیــم، بلکــه منظــور ایــن اســت 
ــد از مســائل سیاســی در حــد اطالعــات عمومــی  کــه بای
ــه  ــی بیگان ــانه های گروه ــا رس ــیم و ب ــته باش ــی داش آگاه
می گــذرد  کشــور  در  کــه  مســائلی  از  نبایــد  نباشــیم. 
و  سیاســی  آگاهی هــای  کســب  بمانیــم.  بی خبــر 
ــم  ــه مزاح ــدازه ای ک ــه ان ــرورت، ب ــدر ض ــه ق ــی ب اجتماع
ــی  ــه انقالب ــای روحی ــت. اقتض ــد، الزم اس ــل نباش تحصی
اطــالع از جریان هــای سیاســی داخــل و خــارج از کشــور 
و چاره جویــی اســت. یــک حــوزوی بایــد از ظلــم بــه مــردم 
ــته  ــی داش ــن و... آگاه ــن، یم ــار، بحری ــطین، میانم فلس
باشــد. حــوزه انقالبــی درد آشــنا بــه فریــاد ملت ســیل زده، 
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زلزلــه زده و جنــگ زده و آســیب دیده اجتماعــی می رســد، 
ــا  ــه آن ه ــردم را ب ــود و م ــوی خ ــادی و معن ــای م و کمک ه
ــن  ــه آگاهی یافت ــر ب ــت مگ ــن نیس ــن ممک ــاند و ای می رس
از مســائل سیاســی و اجتماعــی کشــور و جهــان اســالم.

صدور انقالب
زنــده،  ملــت  یــک  عنــوان  بــه  بخواهیــم،  اگــر 
انقالب مــان را بــه جهــان صــادر کنیــم و اثبــات نماییــم کــه 
نظــام سیاســی اســالم از ســایر نظام هــا برتــر اســت، بایــد 
ــالمی را  ــام اس ــان و نظ ــی جه ــای سیاس ــام ه ــدا نظ ابت
بشناســیم؛ ســپس آن هــا را بــا یکدیگــر تطبیــق و آن گاه از 
نظــام اســالمی دفــاع کنیــم. چــاره ای غیــر از ایــن نیســت 
کــه هــر دو نــوع ایــن معلومــات را داشــته باشــیم، تــا 
قضــاوت صحیــح و منصفانــه ای را بــه جهــان ارائــه دهیــم.



فصل پنجم

 نتایج  و دستاوردها
و آثار حوزه انقالبی
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نتایج، دستاوردها و آثار حوزه انقالبی

در این جــا مناســب اســت تــا بــه برخــی از آثــار و 
نمــود: اشــاره  انقالبــی  حــوزه  پیامدهــای 

1. حفظ و صیانت حوزه از نفوذ بیگانگان؛

2. انجــام رســالت هدایــت دینــی و خدمــات اجتماعــی 

نســبت بــه نظــام و جامعــه؛

ــام  ــامیت نظ ــت و اس ــتیبانی در تقوی ــت و پش 3. حمای

ــامی؛ اس

4. اطاعت و تبعیت از والیت مطلقه فقیه؛

ــائل روز و  ــه مس ــبت ب ــی نس ــات منطق ــتن مطالب 5. داش

ــه؛ جامع

6. پایبنــدی عملــی و ترویــج اســام اصیــل یعنــی اســام 

نــاب محمــدی|؛

7. تــوکل و اتــکا بــه خداونــد و اظهــار مواضــع انقابــی 

بــه تناســب زمــان و مــکان؛

ــای  ــوزه در عرصه ه ــر ح ــئولیت در براب ــاس مس 8. احس
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ــی؛ ــی و تبلیغ ــی ، تهذیب علم

9. اســتقال فکــری و مشــی سیاســی بــه دور از افــراط و 

یــط، امــا در مســیر حــق؛ تفر

ــکار  ــا اف ــوزه ای ب ــا ح ــکوالر ی ــوزه س ــدن از ح 10. دورش

لیبرالیســتی و اباحی گــری؛

ــی  ــی در تمام ــامی و انقاب ــای اس ــاع از ارزش ه 11. دف

عرصه هــای مــورد نیــاز در قالــب دعــوت بــه خیــر، 

نهی ازمنکــر؛ و  امربه معــروف 

ــرای  ــه ب ــام کلم ــای ع ــه معن ــی ب ــه سیاس ــن فق 12. تبیی

ــام؛ ــان اس ــمندان جه ــه اندیش هم

ــب  ــر مذاه ــی دیگ ــای علم ــرای حوزه ه ــدن ب 13. الگوش

اســامی؛

ــردن  ــامی و مأیوس ک ــاب اس ــداوم انق ــن ت 14. تضمی

ــور؛ ــن و کش ــمنان دی دش

15. رشد مطابق با نیازهای روز دنیا؛ 

16. کادرســازی بــرای نظــام اســامی و تربیــت صحیــح 

نیروهــای کارآمــد.


