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�پیشگفتار

انقــالب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر 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 �پیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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جهت دهنــدۀ  اخــاق،  و  »معنویــت 

همــه  حرکت هــا و فعالیت هــای فــردی و 

اجتماعــی و نیــاز اصلــی جامعــه اســت؛

ــا  ــی ب ــی را حت ــط زندگ ــا، محی ــودن آن ه ب

و  می ســازد  بهشــت  مــادی،  کمبودهــای 

نبــودن آن حتــی بــا برخــورداری مــادی، 

ینــد«. می آفر جهنــم 

رهبر معظم انقاب، 

بیانیه گام دوم انقاب 22 بهمن 1397
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مقدمه

بیانیــۀ گام دوم انقــاب اســامی، راهبــردی 
دولت ســازی،  خودســازی،  راســتای  در 
جامعه پــردازی و تمدن ســازی اســامی اســت کــه 
اخــاق و معنویــت مایــه  اصلــی ایــن حرکــت عظیــم 
ــی  ــری در بخش ــم رهب ــام معظ ــد. مق می باش
از ایــن بیانیــه گران ســنگ، انقــاب اســامی را 
»منشــأ بــرکات بــزرگ« می شــمارند کــه یکــی از 
ایــن بــرکات، »افزایــش چشــم گیر عیــار معنویــت و 
اخــاق در فضــای عمومــی جامعــه« اســت. رهبــر 
معظــم ایــن محصــول پــرارزش را حاصــل »رفتــار و 
ــول دوران  ــی& در ط ــام خمین ــرت ام ــش حض من

مبــارزه و پــس از پیــروزی انقــاب« می داننــد.
از ســوی دیگــر، قــم بــه عنــوان شــهر علــم، 
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ــری  ــت فک ــز و پایتخ ــه مرک ــرت،1 ک ــاد و بصی جه
کــه  شــهری  اســت؛2  اســام  دنیــای  علمــی  و 
قطــب زیارتــی و معنــوی اســت؛3 و انقــاب از ایــن 
شــهر جوشــید، آمــاج شــدید شــبیخون فرهنگــی 
دشــمنان اســام واقــع شــده اســت و  بــه فرمــوده 
ــه انقــاب، دشــمنان انقــاب و جبهــۀ  ــر فرزان رهب
دشــمن بــا اســتفاده از کارشــناس های ایرانــی 
ــت  ــد و آن سیاس ــی کردن ــتی را طراح ــک سیاس ی
انقــاب درســت  آنتی تــز  قــم  از  بــود کــه  ایــن 

ــد.4 کنن
و  اعتــا  راســتای  در  اســت  الزم  بنابرایــن 
ــم  ــتان ق ــت در اس ــاق و معنوی ــازی اخ نهادینه س
طــرح جامعــی در تمامــی ابعــاد آمــاده و در دســتور 

ــرد. ــرار گی کار ق
طــرح حاضــر بــا عنــوان »طــرح جامــع اعتــا و 
نهادینه ســازی اخــاق و معنویــت در اســتان قــم«، 

در چهــار زمینــه  ذیــل تنظیــم گردیــده اســت:
1. بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم، 1389/۰۷/2۷.

دی،   19 قیــام  ســالروز  در  قــم  مــردم  از  جمعــی  دیــدار  در  بیانــات   .2
.1 3 ۷ 9 /1 ۰ /1 9

3. بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم، 1389/۰۷/2۷.
4. بیانات در دیدار دانشجویان و جوانان استان قم، 1389/۰8/۰4.
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ــی،  ــردی، خانوادگ ــاق ف ــاخص های اخ 1. ش
اجتماعــی و اداری؛ 

2. عوامل و موانع؛ 
3. راهبردها و راهکارها؛ 

4. تقسیم کار بین دستگاه های استان قم. 

تعریف طرح
ــاق  ــازی اخ ــا و نهادینه س ــع »اعت ــرح جام ط
و معنویــت در اســتان قــم«، طرحــی فرهنگــی 
بیانیــه گام  بــا محوریــت  – اخاقــی اســت کــه 
و  رشــد  راســتای  در  اســامی،  انقــاب  دوم 
تمامــی  در  معنویــت  و  اخــاق  نهادینه ســازی 
ســطوح فــردی، خانوادگــی، اجتماعــی و اداری 
نهایــت  در  و  زمینه ســازی  هــدف  قــم  اســتان 
ــود. ــرا می ش ــامی اج ــدن اس ــه تم ــت یابی ب دس

اهداف
1. زمینه ســازی بــرای اجــرای دقیــق و صحیــح 

دوم؛ گام  بیانیــۀ 

ــاد  ــوی در ابع ــی و معن ــاختار اخاق ــاح س 2. اص
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ــم؛ ــتان ق ــی و اداری اس ــی، اجتماع ــردی، خانوادگ ف

ــئون  ــی ش ــری در تمام ــه  انقابی گ ــای روحی 3. اعت

فــردی، خانوادگــی، اجتماعــی و اداری اســتان قــم؛

روحیه هــای  بــا  انســان هایی  به وجودآمــدن   .4

جهــاد، ایثــار و شــهادت و زمینه ســاز بــرای تشــکیل 

ــی؛ ــت جهان حکوم

کاهــش  نتیجــه  در  و  بی اخاقی هــا  حــذف   .5

ســنگین   هزینه هــای  برداشته شــدن  و  جرایــم 

انتظامــی، قضایــی، حقوقــی و مالــی از دوش مــردم 

ــام اســامی. و نظ

مخاطبان
تمامی مدیران، مسئوالن و مردم شهر قم.

توضیح طرح
1. شــاخص های اخــالق فــردی، خانوادگــی، اجتماعــی و 

اداری

ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــاق و معنوی ــام مســائل اخ نظ
کام مقــام معظــم رهبــری شــامل بایســته های 
و  اداری  صنفــی،  خانوادگــی،  فــردی،  اخــاق 
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اجتماعــی می باشــد کــه بــه شــرح زیــر می باشــد:1

الف( بایسته های اخالق فردی

1. التــزام بــه عبــادت و نمــاز اول وقــت و جماعــت 

ــاوت  ــم و ت ــر دائ ــل، ذک ــد و نواف ــه، تهج و جمع

ــی؛ ــم دین ــور در مراس ــرآن و حض ق

2. اخــاص در عبــادات به ویــژه شــعائر دینــی ماننــد 

برگــزاری مراســم عــزاداری و جشــن و پذیرایی هــا و 

مداحی؛

3. عبادت شمردن خدمت به خلق؛

4.  شــروع و التــزام بــه تهجــد و ادای نوافــل و قرائــت 

ــه و ذکــر دائم؛ ادعی

یســتی و زهــد و بی رغبتــی بــه ظواهــر  5. ساده ز

ــروت؛ ــر ث ــرص و تکاث ــز از ح ــوی و پرهی دنی

6. توجــه ویــژه بــه فرصــت جوانــی برای خودســازی، 

اخــاق، معنویــت و تقوا؛

ــتعمال  ــز از اس ــمی، ورزش و پرهی ــامت جس 7. س

ــاد؛ ــات و دوری از اعتی دخانی

8. التــزام بــه اصالت هــای دینــی و رهنمودهــای 

1. ر.ک: حوزه و روحانیت در نگاه مقام معظم رهبری، ج2، ص15۷-82.
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ــم  ــات در مراس ــز از خراف ــع و پرهی ــری و مراج رهب

ــی؛ ــوم اجتماع ــا رس ــی ی دین

ب( اخالق خانوادگی

1. نسبت به فرزندان:

الف( توجه به عواطف و شخصیت فرزندان؛

ب( اظهار محبت و مالیمت؛

ج( مــدارا، عفــو و گذشــت نســبت بــه رفتارهــای 

نامطلــوب؛

ــتان  ــا و دوس ــوی محیط ه ــه  س ــا ب ــوق دادن آن ه د( س

ــد؛ ــای ب ــتان و محیط ه ــات از دوس ــوب و نج خ

ــ ( عــادت دادن آن هــا بــه عبــادت از کودکــی و شــرکت  ه

در مجالــس دینــی؛

ــادی و  ــای عب ــالش و موفقیت ه ــر ت ــویق در براب و( تش

اخالقــی؛

فضــای  از  بهــره وری  در  طبیعــی  محدودســازی  ز( 

مجــازی.

2. نسبت به همسر:

الف( تکریم و احترام؛
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ب( تأمین نیازها؛
ج( تفاهم و توافق در اختالف نظرها؛1

د( عفو و گذشت از تندی ها؛

ه ( مشارکت در عبادات؛

و( مراقبت و صیانت از آسیب های اجتماعی.

ج( بایسته های اخالق صنفی و اداری

1. تعهد در حسن انجام کار برای خدا؛

2. پرهیز از هدررفتن وقت در ساعات کار؛

3. پرکاری و شتاب؛

ــوآوری در  ــد ن ــت و تولی ــکار، خاقی ــداع، ابت 4. اب

ــا؛ کاره

5. همکاری، محبت و تواضع با همکاران؛

یان؛ یم مراجعه کنندگان و مشتر 6. تکر

7. صداقت و پرهیز از پنهان کاری؛

و  یفات  تشــر و  اســراف  از  پرهیــز  و  قناعــت   .8

غیرضــروری؛ هزینه هــای 

9. پرهیز از استفاده شخصی از بیت المال؛

10. نهادینه سازی عبادات در مراکز شغلی؛

نــزد  و همــکاران، »بررســی اصــول اخــاق خانوادگــی  فرزیــن ســلیمی   .1
ص21-6.  ،91 زمســتان  پــرگار،  نقطــه  ویژه نامــه  پیامبــر|«، 
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د: بایسته های اخالق اجتماعی

1. اظهار محبت به همگان در جامعه؛

2. همکاری با بستگان و همکاران و همسایگان؛

3. صله رحم؛

4. رسیدگی به مستضعفان و...؛

برابــر  در  شــجاعت  و  مظلومــان  از  حمایــت   .5

مفســدان؛ و  ســتمگران 

6. عفو و گذشت از خطاها؛

7. وحـدت ملی و اسـامی و پرهیز از جناح بندی های 

سیاسی؛

8. توجــه و ارتبــاط ســازنده بــا نســل جــوان و 

نوجــوان؛

9. امربه معروف و نهی از منکر؛

و  بــازار  کار،  محیــط  شــخصی،  پاکیزگــی   .10

جامعــه.

2. عوامل و موانع: 

از نــگاه رهبــر معظــم انقــاب، موانعــی بــر ســر 
ــه  ــه از جمل ــد ک ــود دارن ــاق وج ــت و اخ راه معنوی
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ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت آن ه
1. کانون های ضد معنویت؛ 

2. غفلت از معنویت؛ 
3. گرایش به سوی مادی گری و مادی پرستی؛ 

4. تکبر و سرکشی ناشی از خودبرتربینی.
عوامــل و موانــع اخــاق و معنویــت در یــک 
ــه  ــل ارائ ــل قاب ــودار ذی ــق نم ــدی1 طب ــیم بن تقس

اســت:

الف( عوامل و موانع درونی:

 عوامل و موانع بینشی
1. عوامل بینشی:

● شناخت جامع و درست دینی؛

● بصیرت و آگاهی.

2. موانع بینشی:
● افکار و وساوس شیطانی؛

● غفلت و فراموشی.

1. فصل چهارم نظام نامه تربیتی حوزه های علمیه.
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 عوامل و موانع گرایشی
1. عوامل گرایشی:

● امید؛

● بلندهمتی؛

● اخالص.

2. موانع گرایشی:
● هوای نفس و حب نفس؛

● ضعف انگیزه؛

● ضعف اراده، سستی و تنبلی.

 عوامل و موانع توانشی و رفتاری
1. عوامل توانشی:

● ایمان؛

● تقوا؛

● صبر و استقامت؛

● شکر و رضا؛

● توکل؛

● مناعت طبع؛
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● عمل به دانسته ها؛

● تعظیم و تکریم علم و معلم؛

● ورزش؛

● تفریح سالم.

2. موانع توانشی:
● شرک و ریا؛

● گناه؛

● اهمال کاری و تسویف.

ب( عوامل و موانع بیرونی:

 عوامل و موانع معنوی
1. عوامل معنوی:

● خدای متعال؛

● انبیا، اوصیا و اولیای الهی^ و کتب آسمانی؛

● زیارت، توجه و توسل به ساحت اهل بیت؛

● توفیق الهی؛

● توبه و استغفار.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح اعتالء و نهادینه سازی اخالق و معنویت در استان قم20

2. موانع معنوی:
● بی توفیقی؛

● شیطان.

 عوامل و موانع انسانی
1. عوامل انسانی:

● مدیران و سایر مسئوالن؛

● استاد؛

● همکار، هم کالسی و همنشین؛

● خانواده.

2. موانع انسانی:
● مدیران و سایر مسئوالن؛

● استاد؛

● همکار، هم کالسی و همنشین؛

● خانواده.

 عوامل و موانع غیرانسانی )طبیعی(
1. عوامل غیرانسانی:

● فضای کار و آموزش؛
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● تغذیه؛

● امکانات ورزشی و تفریحی؛

● عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛

2. موانع غیرانسانی:
● فضای کار و آموزش؛

● تغذیه؛

● امکانات ورزشی و تفریحی؛

● عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.

بیــن  کار  تقســیم  و  راهکارهــا  راهبردهــا،  3و4.    
قــم1 دســتگاه های 

بــه  دســت یابی  راهبردهــای  بــه  توجــه  بــا 
از دیــدگاه مقــام  معنویــت و اخــاق در جامعــه 
معظــم رهبــری راهبردهــا و راهکارهــای اعتــا 
و نهادینه ســازی اخــاق و معنویــت در اســتان قــم 

از:  عبارتنــد 

ــن  ــه ممک ــری ک ــوارد دیگ ــی م ــوارد و تمام ــن م ــود ای ــادآوری ش ــت ی 1 . الزم اس
ــه فکرهــا خطــور کنــد، ماننــد چرخ دنده هــای ســاعت در کنــار  اســت بعدهــا ب
ــته  ــرب آراء داش ــل و ض ــر تعام ــا یکدیگ ــم ب ــوازی کاری دائ ــدون م ــر و ب یکدیگ
ــه نتیجــه حاصلــه عمــل نماینــد.  باشــند و در نهایــت تحــت امــر رهبــری واحــد ب
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1.بهکارگیریافرادیصالحوکارآمد

دررأسامور

تمامدستگاهها

2.نظارتبراجرایدرستآیپین

نامههایگزینش،یااصالح

نواقصآنها

استانداریفرمانداریوتمامی

اداراتاستانقم

3.بوجودآوردنسازوکاری

مناسبدرگزینشافرادوایجاد

شورایصیانتجهتتشویق

دادنوبرخورد افرادمتخلقوتذکر

مناسبباخاطیان

تمامیدستگاهها
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4.حضورروحانیونوارستهدر

کارویژههایروحانیت)بهویژهدر

مساجدونمازخانههابهعنوان

�پیشنماز
ً

امامومربی،نهصرفا

وسخنران(

حوزهعلمیه،)معاونتتبلیغ

وتهذیب(

5.اجرایطرحاعتالیاخالقدرمراکز

ونهادهایاستانقم)�پیوست(

تمامیدستگاههابانظارت

معاونتتهذیبحوزهعلمیهقم

6.ایجادسازوکارنظارتیدقیقبر

اجرایطرح
معاونتتهذیبحوزهعلمیهقم

7.معرفیالگوهایاخالقیو

معنویمناسباینطبقه)مرجع(

معاونتتهذیبحوزهعلمیه
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علمیه

3.ساختفیلمبااستفادهاز

بازیگرانخوشناموسالم

ادارهکلارشاداستانقمبا

همکاریمعاونتتبلیغحوزه

هایعلمیه
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3.تشویقبهمعنایواقعیاز
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ادارهکلارشاداستانقمبا
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4.ایجاداندیشکدهاخالقو
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محتویاتتولیداتدشمنوایجاد

جریانهایکپنشگر.

ادارهکلارشاداستانقمبا

همکاریمعاونتتبلیغوتهذیب

حوزهعلمیه

شبکههایقویملی 4.استفادهاز

راستایترویجمحتویاتصحیح در

اخالقاصیل

صداوسیما،ادارهکلارشاد

اسالمیاستانقم
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�پیوست1: دستگاه های استان قم

1. قوه قضائیه و مراکز و سازمان های وابسته به آن

2. ادارات و سازمان های دولتی و نیمه دولتی:

●  استانداری؛

●  فرمانداری؛

●  نیروی انتظامی؛

●  عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح؛

●  وزارت اطاعات؛

●  دادگستری؛

●  آموزش و پرورش؛

●  امور اقتصادی و دارایی؛

●  جهاد کشاورزی؛

●  صنعت، معدن و تجارت؛

یست؛ ●  سازمان حفاظت محیط ز

●  ستاد حوادث غیر مترقبه استان؛

●  بانک ها؛

●  راه و شهرسازی:

▪ سازمان هواشناسی؛
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▪ شرکت هواپیمایی کشوری؛

▪ شرکت حمل و نقل پایانه ها؛ 

▪ سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای؛

▪ راه آهن جمهوری اسالمی ایران؛ 

▪ بنیاد مسکن؛

▪ شرکت عمران و بهسازی.

●  وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات:

▪ شرکت مخابرات ایران؛ 

▪ پست بانک؛ 

▪ مرکز سنجش از راه دور؛

▪ شرکت ارتباطات سیار؛ 

▪ شرکت ارتباطات زیرساخت؛ 

یع نیروی برق: ●  توز

▪ شرکت مدیریت منابع آب ایران؛

▪ شرکت توانیر؛ 

▪ شرکت آبفا. 

●  پخش فرآورده های نفتی:

▪ شرکت ملی گاز ایران؛ 

▪ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی.

●  تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
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▪ موسسه کار و تأمین اجتماعی؛ 

▪ سازمان آموزش فنی وحرفه ای؛

▪ سازمان بازنشتگی کشوری؛ 

▪ سازمان بیمه خدمات درمانی؛

▪ سازمان بهزیستی؛

▪ سازمان ثبت احوال؛

▪ سازمان ثبت اسناد و امالک.

●  اداره کل ورزش و جوانان؛

●  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی:

▪ سازمان میراث فرهنگی؛

▪ انتشارات؛

▪ نشریات و مطبوعات؛

▪ سایت های خبری، علمی و فرهنگی؛

▪ اوقاف و امور خیریه؛

▪ حج و زیارت.

●  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

▪ سازمان انتقال خون ایران؛

▪ سازمان نظام پزشکی؛

▪ هالل احمر.
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3. سازمان ها و نهادها

●  سازمان تبلیغات اسامی و مراکز وابسته:
▪ ادارات سازمان تبلیغات؛

▪ دارالقرآن ها؛

▪ کانون های فرهنگی مساجد؛

▪ حوزه هنری؛

▪ پژوهشکده باقرالعلوم×؛

▪ دارالقرآن الکریم؛

▪ مؤسسه سوره؛

▪ سازمان مدارس معارف اسالمی؛

▪ مؤسسه تبیان؛

▪ انتشارات.

●  نهضت سوادآموزی؛

●  صدا و سیما؛

●  مرکز رسیدگی به امور مساجد؛

●  نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها؛

●  کمیته امداد امام خمینی&؛

●  بنیاد شهید و امور ایثارگران؛

●  سازمان بسیج مستضعفین؛
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●  بنیاد ملی نخبگان؛

●  جهاد دانشگاهی؛

یارت؛ ●  سازمان حج و ز

●  سازمان فرهنگ و ارتباطات؛

●  سازمان میراث فرهنگی؛

●  نهاد کتابخانه های عمومی؛

●  پارک علم و فناوری؛

●  انتقال خون؛

●  گمرک؛

●  استاندارد و تحقیقات صنعتی.

4. شورای اسالمی شهر و روستا

ســازمان های  و  دهیاری هــا  شــهرداری ها،    ●

وابســته.

5. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان

●  دانشگاه قم؛

●  دانشگاه مفید قم؛

●  دانشگاه فرهنگیان؛

●  دانشگاه آزاد اسامی؛
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●  دانشگاه پیام نور؛

●  دانشگاه پردیس فارابی تهران؛

●  دانشکده صدا و سیما؛

●  دانشگاه علوم پزشکی؛

●  دانشگاه علمی کاربردی؛

●  دانشکده اصول الدین قم؛

●  مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی پویش؛

●  مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکمت؛

غیرانتفاعــی  عالــی  آمــوزش  مؤسســه    ●

؛ ’ میــه معصو

●  مؤسســه آمــوزش عالــی غیرانتفاعــی شــهاب 

دانــش.


