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بـا توجـه بـه تحـوالت گسـترده داخلـی و خارجـی و در ابعـاد فرهنگـی، اجتماعی، 
سیاسـی و اقتصـادی، امـروزه بـرای مدیریـت سـنتی و اتخـاذ تدابیـر عملیاتـی در 
سـازمان ها و نهادهـای كشـور، خصوصـًا نهادهـای فرهنگـی جایی نمانده اسـت. 
مدیریتـی كـه دیگر قادر به حل مسـائل و مشـكات كشـور نخواهد بود و اسـتمرار 
غفلـت نسـبت بـه تغییر این نـوع مدیریت، پیامدهـای غیرقابل جبران مـادی و معنوی 
در پی خواهد داشـت. فقدان مدیریت راهبردی، تمام سـازمان ها و نهادهای كشـور از جمله 
نهـاد حوزه هـای علمیـه را دچـار تهدیـد جـدی می كنـد. مدیریـت راهبردی بـا دو مؤلفـه تفكـر و برنامه ریزی 
راهبـردی بـه اجـرای راهبردهـا و ارزیابـی آن ها می پردازد و سـازمان را در جهت مناسـب قـرار می دهد. در این 
مقالـه سـعی شـده اسـت تحـول حوزه های علمیـه كه بارها مـورد تأكید مقـام معظم رهبری قرار گرفته اسـت، 
در پرتـو مدیریـت راهبـردی در مقطع زمانی دوره پنجم شـورای عالی حوزه هـای علمیه )1387ـ   1391( مورد 
بررسـی و ارزیابـی قـرار گیـرد. در این راسـتا ضمن توصیف و تحلیـل مدیریت راهبردی شـورای عالی حوزه های 
علمیـه در امـر تحـول حـوزه، تـاش كردیم با اسـتفاده از تعاریف مذكور در متن مقاله سـیر اقدامات این شـورا 
در دوره پنجم بررسـی شـود، تا نگاه راهبردی ایشـان به حوزه های علمیه روشـن گردد. براین اسـاس نوشـتار 

پیـش رو ماهیت توصیفـی، تحلیلی دارد.

فراسوی مدیریت راهبردی
و نقش آن در تحول حوزه علمیه

  مقدمه
شلورای عاللی حوزه هلای علمیله به عنلوان 

عالی تریلن جایلگاه در نظلام حلوزوی کشلور، 

مأموریت و وظیفه حسلاس و پیچیده مدیریت 

راهبلردی حوزه هلای علمیله را برعهلده دارد. بله 

غیلر از ایلن نهلاد، هیچ جایگاه و مرکز دیگری در 

کشلور درخصلوص سیاسلت گذاری حوزه هلای 

علمیله وجلود ندارد.

مهم تریلن کارکلرد ایلن شلورا در مرحلله اول، 

سیاسلت گذاری در حوزه هلای علمیله اسلت که 

ابعلاد گوناگونلی دارد.1 یکی از وظایف این نهاد 

تدوین چشلم انداز بیست سلاله برای حوزه های 

علمیله اسلت. ضملن آن که این شلورا می تواند 

نقلش ناظلر و بلازرس بلرون دسلتگاهی را نیلز 

ایفلا کند.2

حوزه هلای  عاللی  شلورای  کله  آن جلا  از 

مدیریلت  و  سیاسلت گذاری  مرکلز  علمیله 

راهبردی حوزه های علمیه محسلوب می شلود، 

نیازمنلد داشلتن نگاهلی دوراندیلش و بصیرتی 

راه گشاسلت تا بتواند سیاسلت های کان حوزه 

را هدایت نماید. الزمه این امر دو راهکار است:

1. تشکیل شورایی متشکل از دوازده یا پانزده 

نفلر از فضلای تلراز اول حلوزه کله درخصلوص 

سیاسلت های کان حوزه هلای علمیله بلا هلم 

تبادل نظلر نمایند.3

2. بهره گیری از نتایج تاش  های کارشناسانه 

در حوزه های علمیه و دراختیارداشتن اطاعات 

جاملع از حوزه هلای علمیله تملام کشلور. البته 

امکان تجزیه و تحلیل و بهره گیری از این نتایج 

و اطاعات زمانی فراهم خواهد بود که شلورای 

عالی حوزه های علمیه دارای پشلتوانه علمی و 

فکلری مناسلب  بلرای تأمیلن دانلش و بصیرت 

مدیریلت راهبلردی حوزه های علمیه باشلد. لذا 

این شلورا باید مجموعه ای کارشناسلی داشلته 

باشلد کله مسلائل گوناگلون را اولویت بنلدی، 

مطالعله و تحلیلل کنند و طرح هلای بلندمدت، 
میان ملدت و کوتاه ملدت را آملاده نمایند.4

ایلن مقالله سلعی دارد رویکلرد راهبلردی 

شلورای حوزه هلای علمیه تحت نظارت حضرت 

آیلت اهلل یلزدی در دوره پنجلم را مورد مطالعه 

و جمع بنلدی قلرار دهلد. در نخسلتین گام بلا 

توجله بله این کله ادبیلات موجلود مدیریلت 

راهبلردی از انسلجام الزم برخلوردار نمی باشلد 

عاللی،  شلورای  رویکلرد  بهتلر  فهلم  بلرای  و 

سلعی شلده اسلت مفاهیلم تفکلر اسلتراتژیک 

)راهبردی(، برنامه ریزی اسلتراتژیک )راهبردی( 

و مدیریلت اسلتراتژیک از یک دیگلر بازشلناخته 

شلوند؛ هم چنین اقتضائات و لوازم آن ها بیان 

شلود تلا بتلوان مدللی را کله تحلول حوزه هلای 

علمیه براسلاس آن در دوره پنجم شلورای عالی 

حوزه هلای علمیله طراحلی و برنامه ریلزی شلد، 

بهتلر درک کلرد. به نظلر می رسلد شلناخت ابعاد 

و اضلاع کارهلای انجلام شلده در دوره پنجلم 

ایلن شلورا، بتوانلد راه گشلای تحلول حوزه های 

علمیله باشلد.

  تفکر راهبردی
در زبان فارسلی واژه اسلتراتژی از نظر لغوی 

»راهبرد« معنا شلده اسلت. )داوری، 1380: 79( 

تفکلر اسلتراتژیک یلا راهبلردی، جهت گیلری 

مناسلب و اصللی سلازمان را مشلخص می کنلد 
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و کارکلرد اصللی آن ایجلاد فرصت هلای رقابتلی 

بلرای سلازمان اسلت؛ جوهلره تفکلر راهبلردی، 

نگلرش سیسلتمی اسلت، یعنی تفکلر راهبردی 

بلر مبنلای نگلرش سیسلتمی شلکل می گیلرد. 

نگلرش سیسلتمی نگرشلی کل نگلر، منسلجم و 

سلازوار از سیسلتم ارائله می دهلد. در پرتلو این 

تفکلر می تلوان تصلوری یکپارچه و منسلجم از 

محیلط و سیسلتم پیلدا نملود و جهت مناسلب 

سلازمان را تعییلن کلرد.

درواقلع نگرش سیسلتمی، یک نگاه معرفت 

شناسلانه درجله دو )کل نگر( اسلت که به عنوان 

ابلزار تجزیله و تحلیلل سیسلتم بله کار می رود. 

به وسلیله ایلن نگلرش می توان عللل و عوامل و 

موانع رسیدن به اهداف سازمان را مشخص کرد 

و نسلبت به مهندسلی مجدد، ارتقا یا نوسلازی 

آن اقلدام نملود. بنابراین تفکر اسلتراتژیک یک 

بصیلرت و فهلم سلازمانی اسلت که بلا تصویری 

سلازوار و منسلجم از سلازمان، مسلیر مناسلب 

سلازمان را مشلخص می کنلد. حاصلل تفکلر 

به معنلای  مأموریت هلا  تدویلن  اسلتراتژیک، 

تدویلن فلسلفه وجلودی سلازمان خواهلد بلود. 

یعنی تدوین اموری که یک سلازمان را از سلایر 

سلازمان ها و نهادهای مشلابه متمایز می سلازد 

و مزیلت رقابتلی آن را روشلن می کنلد. 

اصللی  »کار  اسلت:  معتقلد  »دراکلر« 

مدیریلت اسلتراتژیک ایلن اسلت کله از زاویله 

کنلد.  نلگاه  سلازمان  بله  شلرکت،  مأموریلت 

یعنلی مطرح کلردن ایلن پرسلش کله کار اصلی 

ملا چیسلت؟ باعلث می شلود کله هدف هایلی 

تعییلن گلردد، اسلتراتژی ها تدویلن شلوند، و 

تصمیماتلی املروز گرفتله شلوند کله نتیجه آن 

فلردا به دسلت می آیلد. تردیدی نیسلت که این 

کار باید به وسلیله بخشلی از سازمان انجام شود 

کله می توانلد بلا دیدی گسلترده به کل سلازمان 

نلگاه کنلد، و بیلن هدف هلا و نیازهلای املروز 

و نیازهلای فلردا تلوازن و تعلادل برقلرار کنلد. 

)پارسلاییان و اعرابلی، 1391(

  برنامه ریزی راهبردی
برنامه ریلزی راهبلردی بله فرایند تعریف یک 

سلازمان بلا توجله بله قوت هلا و ضعف هلای 
محیطلی،2  تهدیلدات  و  فرصت هلا  داخللی،1 

و براسلاس مأموریت هلای مصلوب سلازمان 

برنامه ریلزی  خروجلی  می شلود.  اطلاق 

اسلتراتژیک: تهیله و تدویلن اهلداف بلندمدت 

سلازمان )چشلم انداز(، برنامه هلای بلندملدت 

)برنامله پنج سلاله( و برنامه هلای میان ملدت 

و کوتاه ملدت، بازنگلری سلاختارها، تدویلن و 

اصاح قوانین، تدوین شلرح وظایف سلازمانی، 

اصلاح نظلام بودجله و اعملال بودجه ریلزی 

عملیاتلی خواهلد بلود. ایلن نلوع برنامه ریلزی 

در سلطوح عاللی سلازمان شلکل می گیلرد و 

ماننلد چتلری تملام سلازمان را در بلر می گیرد.5 

ایلن برنامه هلا مدیلران ارشلد سلازمان را قلادر 

می سلازد تلا انلرژی سلازمان را در انتخلاب راه 

و هلدف مشلترک، صلرف کننلد، و هملواره خود 

را بلا مأموریت هلای سلازمان محلک بزننلد. در 

پیوسلته سله  بایلد  اسلتراتژیک  برنامه ریلزی 

سلؤال ملّد نظلر مدیلران اسلتراتژیک باشلد: 

1. جامعله مخاطلب ایلن سلازمان و نهلاد 

کیسلت؟ بلرای چله کسلانی کار می شلود؟

2. چله خدماتلی بله جامعله هلدف داده 

می شلود؟ انجلام  کاری  چله  می شلود؟ 

3. چگونله می تلوان بله برتلری در حلوزه 

مأموریتلی دسلت پیلدا کلرد؟

در این جاسلت کله یلک برنامله راهبلردی 

می توانلد نه تنهلا درک مدیلران را از اهلداف 

سازمان بیشتر کند، بلکه می تواند همگان را به 

سلمت تحقق اهداف بسلیج نماید؛ و همکاری 

میلان مدیران یک سلازمان )بلا پیش فرض های 

مشلترک( را بسلیار اثربخلش نمایلد.

اسلتراتژیک  برنامه ریلزی  اصللی  خروجلی 

مجموعله  کله  اسلت  اسلتراتژی  جنلس  از 

جهت گیری هلا، حلرکات و اقداملات منجربله 

اهداف را در قالب سند چشم انداز و برنامه های 

بلنلد و میلان و کوتاه ملدت، ترسلیم می نمایلد.

البته در اثنای این برنامه ریزی چهار مسلئله 

دیگر نیز تبیین می شلود:

1. حوزه هلای راهبلردی؛ قلمروهای اساسلی 

را مشلخص می کنلد کله نقش عملده و محوری 

در ارتقلا سلازمان دارند.

2. راهکارهلا؛ کله مجموعله ای از بدیل هلا به 

منظلور پیملودن یک راه هسلتند.

کله  سیاسلت ها؛  یلا  خط مشلی ها   .3

رهنمودهایلی هسلتند کله در تعیین اولویت ها 

و انتخلاب اهلداف بله کار می رونلد.

4. الزاملات؛ مجموعله ای از بایدها و نبایدها 

کله مراجلع تصمیم گیری بایلد تدوین کنند.

  مدیریت راهبردی
پلس از تبییلن و توضیلح دو مؤلفله اصللی 

برنامه ریلزی  و  )تفکلر  راهبلردی  مدیریلت 

مدیریلت  مفهلوم  بله  می تلوان  راهبلردی(، 

راهبلردی پرداخلت. مدیریلت راهبلردی فراینلد 

تفکلر  براسلاس  کله  اسلت  تصمیم گیلری 

راهبلردی بله برنامه ریلزی راهبلردی، اجلرا و 

ارزیابلی راهبردهلا می پلردازد؛ و درواقلع، حلقله 

اتصلال تفکلر راهبلردی با برنامه ریلزی راهبردی 

اسلت. در ایلن نوع مدیریت بیلن مأموریت ها و 

برنامه هلای یک سلازمان پیوند برقرار می شلود، 

و ساختارها و شرح وظایف آن ها به صورت یک 

انلدام هارمونیلک در خدمت این مأموریت ها و 

اهلداف قلرار می گیرند و سلاماندهی می گردند. 

می تلوان ویژگی هلای مدیریلت راهبلردی را 

این گونله برشلمرد: 

ل مدیریلت راهبلردی وظیفله مدیریلت عالی 

هلر سلازمان و نهادی اسلت؛

ل مدیریلت راهبلردی معطوف به آینده اسلت 

و هملواره بایلد درحلال ارزیابلی بلا رسلالت و 

مأموریت هلای از پیلش تعییلن شلده باشلد؛

ل مدیریلت راهبلردی سلازمان را بله صلورت 

یلک سیسلتم و کل نلگاه می کنلد، البتله همراه 

بلا توجله بله اجزای سلازمان؛

ل مدیریت راهبردی سلازمان را یک سیسلتم 

بلاز می دانلد کله پیوسلته درحلال تعاملل بلا 

محیلط اسلت؛

ل مدیریلت راهبلردی دائملًا درحلال هدایلت 

مدیریت هلای سلازمانی خلود، در جهلت تحقلق 

اهلداف و موزون کلردن سیسلتم بلا اهلداف 

اسلت؛

منابلع  توزیلع  در  راهبلردی  مدیریلت  ل 

هوشلمندانه عمل می کند و منابع محدود خود 
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را در حوزه هلای غیرراهبلردی هزینله نمی کنلد؛

ل مدیریت راهبردی ارتباط وثیق و تنگاتنگی 

بلا مفهلوم بهلره وری بلا سلازمان دارد. دو عنصر 

کارآیلی و اثربخشلی از مفاهیلم مورد تأکید این 

نوع مدیریت هسلتند.

بنابرایلن الزامات مدیریت راهبردی می تواند 

موارد زیر باشلد:

حوزه هلای سلتادی و راهبلردی از حوزه های 

صفی جدا شوند و ساختار و وظایف آن ها کامًا 

تفکیلک گلردد. تلا مدیلران سلتادی و راهبلردی 

بتواننلد خلود را از فرایندهلا و بحران های روزمره 

مدیریتلی جلدا سلازند، فعالیت هایلی صفلی را 

بله مراکلز صفلی محلول نماینلد و بله راهبلری 

سیسلتم اکتفلا نمایند.

کلیله اجلزای یک سلازمان رابطله ارگانیک و 

تعریف شلده داشلته باشلند؛ و اصل همبستگی 

و پیوسلتگی صف و سلتاد براساس مأموریت ها 

رعایلت گردد.

اقداملات سلتادی و راهبلردی متمرکلز شلود 

)ماننلد تدویلن مأموریت هلا، سلند چشلم انداز، 

برنامه هلای پنج سلاله(؛ و املور غیرسلتادی بله 

سلطوح پایین تلر و یلا اسلتانی واگلذار گلردد.

تداخلل وظایلف، ملوازی کاری سلازمانی و 

هم پوشلانی ها رفع شود و براساس مأموریت ها 

اجلزا سلازمان هم افلزا گردند.

عاوه بلر تحدیلد وظایلف، اختیلارات به طور 

کاملل تبیین شلود.

افزون بلر تحدیلد وظایلف، تحدیلد راهبلردی 

وظایلف سلطوح مختللف سلازمان مشلخص 

شلود.

اصلل ارتبلاط و تجانلس مأموریت ها با سلند 

چشلم انداز و برنامه هلا رعایلت گردد.

بلا  انلدازه سلاختارها  و  در حجلم  تعلادل 

گلردد. رعایلت  محولله  مأموریت هلای 

و  آن هلا  قوانیلن و شفاف سلازی  تدویلن 

فرایندهلای سلازمانی، براسلاس مأموریت هلا و 

اسلناد باالدسلتی تعریلف مجلدد شلود.

هرم نیروی انسلانی براسلاس مأموریت های 

محولله اصاح گردد.

به طلور طبیعلی انجام ایلن امور، به منظم تر، 

معقول تلر و منطقی تر شلدن سلازمان کملک 

خواهلد کلرد و بلر انسلجام سیسلتم در رسلیدن 

بله اهلداف در چارچلوب مأموریت هلا تعّیلن 

می بخشلد.

تمام نکات پیش گفته را می توان در جدول ذیل ترسیم کرد:
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خروجیویژگی هامؤلفه ها ف

تفکر

راهبردی

تصویلری  کله  کل نگلر  تفکلر 
یکپارچله و منسلجم از محیلط و 
سیسلتم می دهلد و جهت گیلری 
براسلاس  را  سلازمان  مناسلب 
ضعف هلا و قوت هلا تهدیدهلا و 

می کنلد تعییلن  فرصت هلا، 

مأموریت سازمان )فلسفه وجودی(

برنامه ریزی

راهبردی

سلازمان  یلک  تعریلف  فرآینلد 

براسلاس مأموریت هلا یلا فراینلد 

عینی سلازی تفکلر راهبلردی در 

سلازمان

ل راهبردها شامل:

1. سند چشم انداز

2. برنامه های بلند، میان و کوتاه مدت

ل ساختار

ل تدوین و اصاح وظایف

ل تدوین و اصاح قوانین و مقررات 

ل تدوین و اصاح فرایندها

ل بودجه ریزی عملیاتی

ل اصاح هرم نیروی انسانی

و...

اجرای

راهبردها

برنامه هلای  انجلام  فرآینلد 

ی د هبلر ا ر

ارزیابی

راهبردها
فرآیند نظارت و ارزیابی راهبردها

ل مهندسی مجدد سازمان

ل ارتقا یا نوسازی سیستم
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  تحول
مسلئله تحلول در حوزه هلای 

علمیله هنلوز فاقلد یلک عقبله 

تئوریلک، جاملع و بوملی اسلت؛ 

آن کله  عاوه بلر  املر  ایلن  و 

دسلت یابی بله الگلوی بایسلته 

را دچلار مشلکل کلرده، افلراط و 

تفریط هلای زیلادی را بله دنبلال 

پرسلش های  داشلت.  خواهلد 

اساسلی ماننلد فضلای تحلول، اصلول حاکلم بر 

تحلول، متولیلان تحلول، عرصه هلای تحلول، 

پیلش نیاز هلا و بسلترهای تحول و آسلیب های 

تحلول از جملله مهم ترین مسلائل در این عرصه 

. هسلتند

معنای لغوی تحول، تغییر و دگرگونی همراه 

با نوآوری اسلت. )علیرضا اعرافی، 1387( نکته 

مهلم، متعللِق تحلول اسلت: تحول چله چیزی؟ 

تحلول چله کسلی؟ تحلول در مدیریلت، تحلول 

در مأموریلت، تحلول در برنامه هلا، سلاختارها، 

منابلع انسلانی یلا تحلول در بودجه ریلزی و ...؟ 

آنچله مّدنظلر صاحلب ایلن مقالله اسلت، تحول 

به معنلای تحول در اندیشله و نگرش هاسلت؛ و 

بله تبلع آن تحلول در رفتارهلا و تعاملات درون 

و برون سیسلتمی. اگلر تحلول در اندیشله پدیلد 

آملد، تحلول در همله اجلزا و اضاع سلازمان رخ 

خواهد داد: »چو صد آید، نود هم پیش ماست« 

تحلول در اندیشله، یعنلی تغییلر تفکر سلنتی و 

کاسلیک در اداره سلازمان، به تفکر راهبردی که 

جوهلره آن نگرش سیسلتمی اسلت.

براین اسلاس تحلول در حوزه هلای علمیله 

به معنلای تغییلر و جایگزینلی 

حوزه هلای  بله  سلنتی  نلگاه 

علمیله، به نلگاه و تفکر راهبردی 

اسلت.  علمیله  حوزه هلای  بله 

حوزه هلای  اگلر  نمونله  بلرای 

علمیله نسلبت بله محیلط اعم از 

جامعله، نظام اسلامی و جامعه 

باشلند،  مسلئول  بین المللل 

ماموریت هلا و وظایلف آن هلا به 

یلک صلورت خواهد بود؛ و اگر مسلئول نباشلند 

وظایلف آن صلورت دیگلری خواهلد داشلت.

رهبلری  معظلم  مقلام  فرمایلش  اسلاس 

مبنلی بلر »تحلول یعنلی به روزبودن، بله هنگام 

جلورفتلن و از حلوادث عقب نبودن« )خامنه ای، 

1386( همین تفکر راهبردی است. چراکه الزمه 

به روزبلودن و به هنگام بلودن، تفکلر راهبلردی و 

کل نگلری نسلبت بله حوزه هلای علمیله اسلت. 

سلازمان حلوزه را بلا مأموریت هلا ارزیابی کلردن 

و از آن هلا عقب نمانلدن اسلت. و الزمله تفکلر 

راهبلردی آینده نگلری اسلت. »ایلن آینده نگری 

اگلر املروز در حلوزه قلم انجام نگیلرد و به وضع 

موجلود راضلی باشلیم و همین کله »حاال حوزه 

را یک جلوری اداره کنیلم« بله ایلن اگلر قناعلت 

کنیلم، یلا حلوزه ای نداریلم یلا حلوزه ای رو بله 

انحطلاط خواهیلم داشلت.« )هملو( بنابرایلن 

از تحلول نمی تلوان سلر بلاز زد، زیلرا اول آن کله 

تغییلرات محیطی به شلدت روزافزون هسلتند، 

و بله تبلع آن تقاضاهلای محیطلی از حوزه های 

علمیله دو چنلدان اسلت؛ دوم نگلرش و بینلش 

طلاب و دانش پژوهلان حلوزوی تغییلر کلرده 

در  امــروز  گــر  ا آینده نگــری  ایــن 
حــوزه قــم انجــام نگیــرد و بــه وضــع 
موجــود راضــی باشــیم و همیــن کــه 
»حــاال حــوزه را یک جــوری اداره 
گــر قناعــت کنیــم،  کنیــم« بــه ایــن ا
یــا حــوزه ای نداریــم یــا حــوزه ای 
رو بــه انحطــاط خواهیــم داشــت.

اسلت و طبیعتلًا بلا سلازوکارهای سلنتی چه به 

لحلاظ محتلوا و چله به لحاظ اجرا تطابقی ندارد. 

للذا صرف نظلر از این کله عاملل ایجلاد تغییلر و 

تحلول در حوزه هلای علمیله درونلی باشلد یلا 

بیرونلی، تحلول املری اجتناب ناپذیلر اسلت و 

مقاوملت در مقابلل آن موجلب انلزوا و انحطاط 

خواهد شلد. درحالی که شلناخت عوامل تحول، 

و مدیریلت و هدایلت آن به گونله ای منطقلی، 

باعلث اثربخشلی نهلاد حلوزه خواهد شلد.

 »تحلول رخ خواهلد داد و اگلر موجلودی 

تلن بله تحلول ندهلد یلا خواهلد مرد یلا منزوی 

خواهد شلد. و حوزه علمیه اگر از تحول بگریزد، 

منلزوی خواهد شلد چون مایله دین مانع مردن 

اوسلت.« )هملو( »البتله بایلد ایلن تحلول در 

جهت صحیح و درسلت مدیریت شلود.« )همو( 

چراکله اگلر تحلول خلوب مدیریلت نشلود، این 

فرصلت تبدیلل بله تهدید می شلود. البتله ایجاد 

تحلول نیازمنلد بله رهبلری تحلول اسلت، که در 

حلوزه علمیله سلتاد ایلن رهبلری شلورای عالی 

حوزه هلای علمیله تعییلن شلده اسلت.

  مدیریت تحول حوزه های علمیه
تحول در حوزه های علمیه که جز با نگرش 

جامع، کل نگر، منسجم و سازوار )تفکر راهبردی( 

و ناظر به همه ابعاد و بایستگی های حضور 

روحانیت در عینیت جامعه، امکا ن پذیر نیست؛ 

با توجه به گستردگی این عرصه نقشه راه تحول 

حوزه های علمیه در دوره پنجم شورای عالی 

حوزه های علمیه براساس دو محور تنظیم شد:

1. بخش زیربنایی
ملراد از ایلن بخش تحول در زیرسلاخت های 

حوزه های علمیه است، که جنبه مقدماتی برای 

تحلول اصللی دارد. مانند: تدوین مأموریت ها و 

سلند چشم انداز، بازتعریف سلاختارها براساس 

مأموریت هلای جدیلد، تحدیلد وظایلف در دو 

سلطح موضوعلی و راهبلردی، تدوین و بازنگری 

قوانیلن و مقلررات و تنقیح آن هلا، بودجه ریزی 

عملیاتلی و مانند آن.

2. بخش روبنایی
آملوزش،  در  تحلول  بخلش  ایلن  از  ملراد 

پژوهلش، تبلیلغ و تهذیلب حوزه هلای علمیله 

اسلت، که درواقع هدف اصلی تحول می باشلد. 

طبلق مصوبله شلورای عاللی حوزه هلای علمیه6 

نقطله عزیملت و کانونلی تحلول در حوزه هلای 

علمیله، نظلام آموزشلی- تربیتلی حوزه هلای 

علمیله اسلت.

علمیله  حوزه هلای  عاللی  شلورای  البتله 

در دوره پنجلم بله لحلاظ منطقلی ابتلدا ایجلاد 

زیرسلاخت های سلازمانی تحول را در دستور کار 

خود قرار داد، و سلپس تحول در بخش روبنایی 

را. )محملد یلزدی، 1390( کله گام های تحول در 

بخلش زیربنایی به شلرح ذیلل قابل جمع بندی 

است:

  1. تدوین مأموریت های حوزه علمیه
اولیلن گام و مهم تریلن اقلدام انجلام شلده 

در ایلن دوره تهیله و تدویلن مأموریت هلا بلوده 

اسلت. براین اسلاس مأموریت هلای حوزه هلای 

علمیله به شلرح ذیلل تعییلن گردید:

1. اسلتنباط، تبییلن و تعمیلق آموزه هلای 

اسلام و مکتلب تشلیع در عرصه هلای مختلف 

عللوم و معلارف اسلامی به ویلژه فقله.
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2. صیانت هوشمندانه و روش مند از اسام و 

مکتب اهل بیت در برابر شلبهات، بدعت ها، 

خرافات، التقاط و اندیشه های انحرافی.

3. هدایلت جامعله اسلامی بلا تکیله بلر 

تعلیلم، و گسلترش معنویلت، اخلاق و رفتلار 

اسلامی.

4. اهتمام به تحقق تمدن اسامی براساس 

.آموزه هلای قلرآن کریم و مکتب اهل بیت

5. هدایت، پشلتیبانی و حمایت از تحکیم، 

تقویلت و اعتای نظام اسلامی.

6. نظریه پلردازی و تولیلد عللم در حوزه هلای 

مختلف علوم اسلامی و انسلانی.

7. تربیلت نیروی انسلانی برای رفع نیازهای 

دینلی جامعله، نظلام اسلامی و حوزه هلای 

علمیله.

8. تبلیغ و ترویج معارف اسلامی در سلطح 

مللی و فراملی.

تدبلر در مأموریت هلای مصلوب، حکایلت از 

عملق و دقلت در انتخلاب واژگان دارد. بله علت 

محدودیلت مقالله، در این جا به نکات برجسلته 

آن، اشلاره می کنیلم:

1. توجله بله تفاوت واژگان اسلتنباط، تبیین 

و تعمیلق و للزوم رعایلت آنهلا در تملام عللوم 

حلوزوی )ماننلد فلسلفه، کام، تفسلیر و البتله 

تأکید ویژه بر فقه اسلت.( این مأموریت نشلان 

می دهلد، مأموریلت حوزه هلای علمیله منحصر 

در فقله و فقاهلت نیسلت، بلکله تملام عللوم 

حلوزوی در متلن مأموریلت قلرار دارنلد و هیلچ 

علملی در حاشلیه نیسلت. للذا خروجی هلای 

حوزه هلای علمیله عاوه بلر تربیلت فقهلا، بایلد 

مفسلران، متکلملان، فاسلفه، عرفلا و... را نیلز 

شلامل شود.

2. توجله بله تفلاوت واژگان هوشلمند و 

روش منلد کله رابطله عملوم و خصلوص ملن 

وجله دارنلد. صیانلت هوشلمندانه یعنلی حفظ 

و حراسلت از اسلام و مکتلب اهلل بیلت بدون 

آن که بهانه دست مخالفان داده شود. روش مند 

به معنلای آن کله از فعالیت هلای هم پوشلان 

و ملوازی جلوگیلری شلود، ضملن آن کله از 

چارچلوب علملی خلارج نشلویم. در ایلن بنلد، 

تفلاوت مفاهیلم شلبهه، بدعت، خرافله، التقاط 

و اندیشله های انحرافلی مّدنظلر بلوده اسلت.

3. در مأموریلت سلوم بله افعلال جوارحلی و 

جوانحلی توجه شلده اسلت.

علمیله  حوزه هلای  وظایلف  از  یکلی   .4

تمدن سلازی اسلت،7 کله در مأموریلت چهلارم 

ملورد توجله قلرار گرفلت.

5. یکلی از مأموریت هلای حلوزه هدایلت و 

پشلتیبانی نظام اسامی است. البته پشتیبانی 

به معنلای حقیقلی کلمله، یعنی خلوراک فکری 

نظام را بدهد و آن را توجیه دینی بکند.8 ضمن 

آن کله مأموریلت دیگلر آن حمایلت از نظلام 

اسلامی در سله بعلد تحکیلم، تقویت و اعتای 

نظام اسلت.

6. نظریه پلردازی و تولیلد عللم در دو حلوزه 

علوم اسلامی و انسلانی از مأموریت های جدی 

حلوزه علمیله اسلت و همواره ملورد تأکید مقام 
معظلم رهبلری قرار گرفته اسلت.9

7. کادرسلازی بلرای سله بخلش: 1. نیازهلای 

دینلی ملردم مثلل مبّللغ، مفسلر، 2. نیازهلای 

نظلام اسلامی مثلل اسلتادان دانشلگاه، ائمله 

جمعله، مدیلران اجرایلی، 3. نیازهلای حلوزه 

علمیله ماننلد ملدّرس، مجتهلد.

8. در مأموریلت هشلتم، نکتله مهلم واژه 

از  یکلی  یعنلی  اسلت؛  وحیانلی«  »معلارف 

مأموریت هلای حلوزه علمیله تبییلن، ترویلج 

و دفلاع از معلارف حقله همله ادیلان وحیانلی 

اعم از مسلیحیت، یهودیت و اسلام می باشلد. 

اختصاصلی بله معارف اسلامی نلدارد. درواقع 

مأموریتلی جهانلی بلرای حوزه هلای علمیله در 

نظلر گرفتله شلده اسلت.

بین الملللی  مأموریلت  بله  دارد  اشلاره   .9

حوزه هلای علمیله، کله وظیفله ترویلج و تبلیغ 

دیلن را بلر عهلده دارنلد.

  2. تعیین ساختارها کالن
بازتعریلف سلاختار کان حوزه هلای علمیله 

براسلاس مأموریت هلای مصلوب، دومیلن گام 

در عرصه تحوالت زیربنایی محسلوب می شلود؛ 

زیلرا الزمله تحقلق مأموریت هلا و چشلم انداز، 

سلاختار متناسلب با آن هاسلت. سلاختاری که 

میلزان انعطاف پذیلری را در مقابلل تحلوالت 

بیشلتر کند. 

ضملن آن کله قصلور در تعریف دقیلق روابط 

سلازمانی، موجب کاهش کارآیی و بروز ابهام و 

سلردرگمی در سلازمان می شلود. بنابراین هرچه 

وظایلف و فعالیت هلای افراد و گروه های کاری 

سلازمان بله طلور دقیلق تلری تعریلف شلوند، 

سلازماِن کارا و اثربخش تلری وجلود خواهلد 

داشت.

براسلاس مصوبله شلورای عاللی،10 »شلورای 

عاللی حلوزه علمیله قلم« بله »شلورای عاللی 

اول  سلطح  عنلوان  بله  علمیله«  حوزه هلای 

مدیریلت راهبلردی حوزه هلای علمیله تغییلر 

نلام یافلت؛ و در پلی آن »مرکلز مدیریلت حلوزه 

علمیله قلم« بله »مرکلز مدیریلت حوزه هلای 

علمیه« به عنوان سلطح دوم مدیریت راهبردی 

تغییلر عنلوان پیلدا کرد.11 سلطح سلوم مدیریت 

راهبلردی، حوزه هلای علمیله اسلتانی به عنوان 

مراکلز صفلی بر اسلاس مصوبله12 شلورای عالی 

قلرار گرفلت. سلطح چهارم مدیریلت، واحدهای 

آموزشلی و پژوهشلی )ملدارس علمیله، مراکلز 

آموزشلی، مؤسسلات آموزش عالی( قرار گرفت، 

سیاست گذاری کالن ـ تصمیم گیری راهبردی در امور حوزه های علمیه
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آملوزش و  املر  بله  به صلورت مسلتقیم  کله 

پژوهلش طلاب می پردازنلد. سلطوح مدیریلت 

حلوزه علمیله را بله صورت شلکل ذیلل می توان 

نمایلش داد:

  3. تحوالت در شورای عالی حوزه های علمیه
اقداملات  مجموعله  از  اقلدام  سلومین 

انجام شلده در تحلوالت زیرسلاختی، تغییلرات 

در سلطح اول مدیریلت راهبلردی حوزه هلای 

علمیه )شلورای عالی حوزه های علمیه( اسلت؛ 

کله عبارتنلد از:

عاللی  شلورای  وظایلف  بازخوانلی13  3ل1. 

مأموریت هلای  براسلاس  علمیله  حوزه هلای 

مصلوب. ادبیاتلی کله در ایلن بازخوانلی ملورد 

اسلتفاده قلرار گرفلت بله منزلله تجدیدنظلر در 

وظائلف شلورای عاللی حوزه های علمیه اسلت؛ 

و تحلول شلگرف از منظلر تفکلر راهبلردی در 

سلطح اول مدیریت راهبلردی حوزه های علمیه 

را نشلان می دهلد. زیرا مفاهیلم و ادبیات به کار 

رفتله در ایلن وظایلف، نشلان از فهلم جدیلد 

اعضلای شلورای عاللی، از حوزه هلای علمیله و 

مأموریت هلای آنلان دارد. مهم تریلن نکاتلی 

کله در ایلن بازخوانلی ملورد توجله قلرار گرفلت 

عبارتنلد از:

1. تعییلن حوزه های راهبردی تحول. شلامل 

نظلام جاملع آموزش، پژوهلش، تبلیغ، تهذیب، 

خدماتلی و معیشلتی طلاب، گزینلش و اداری 

و مالی.

2. معرفی شلورای گسلترش و شورای اعطای 

مجوزهلا و امتیازهلای علملی به عنلوان مراجلع 

قانونلی ارائله مجوز در حلدود وظایف خود.

3. توجله ویلژه بله مأموریلت بین الملللی 

علمیله. حوزه هلای 

نظام هلای  تولیلد  بله  جلدی  عنایلت   .4

انسلانی. عللوم  نیلاز  ملورد  معرفتلی 

5. توجله ویلژه بله نخبلگان و اسلتعدادهای 

. برتر

6. تأکیلد بلر گفت وگوهلای علملی، تقریبلی 

و بیلن ادیانلی.

7. توجه ویژه به تربیت نیروی انسانی.

3ل2. تغییلر و تکمیلل آیین نامله داخللی 

شلورای عاللی از کارهلای اساسلی دوره پنجلم، 

حلوزه  راهبلردی  مدیریلت  تسلهیل کننده  و 

بلود. از ویژگی هلای ایلن آیین نامله تشلکیل 

هیئت رئیسله شلورا بود، برای تعیین هندسله 

مباحثلی کله باید در شلورای عاللی مطرح گردد 

و از اولویلت برخلوردار باشلد. ایجاد کمیته های 

اقملاری کله مصوبه آنلان مصوبه شلورای عالی 

محسلوب می شلد، بازنگری شلرح وظایف دبیر 

و مسلئول دبیرخانله شلورای عاللی، اشلاره بله 

یک یا دو شلوری بودن دسلتور جلسلات و نحوه 

مطرح شلدن طرح هلای علادی، یک فوریتلی و 

دوفوریتی، بحث سلؤال، تذکر، برکناری و قبول 

اسلتعفای مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

و بحلث فوق العلاده مهم تنقیلح قوانین از دیگر 

مباحلث جدیلد در ایلن آیین نامله می باشلد.

راهبلردی  مطالعلات  دفتلر  ایجلاد  3ل3. 

براسلاس مصوبله شلورای عاللی،14 بلا وظایفی15 

چلون: آینده پژوهلی حوزه هلای علمیه، بررسلی 

بلا  علمیله  حلوزه  تعاملل  الگلوی  تعییلن  و 

نظلام اسلامی، ترویلج فرهنلگ کان نگلری، 

تحول خواهلی، جامع نگلری و تفکلر راهبلردی، 

رصلد دائلم نیازهلای جامعله و نظلام اسلامی 

)مرتبلط بلا مأموریت هلای حلوزه( و انطبلاق آن 

بلا خروجی هلای حلوزه، تهیله و تنظیلم سلند 

چشلم انداز و برنامه های راهبردی حوزه علمیه.

شلورای  از  اجرایلی  املور  واگلذاری  3ل4. 

عاللی به سلطوح بعلدی مدیریت حلوزه علمیه. 

ماننلد واگلذاری مدیریلت کتابخانه هلا16 و مرکز 

مدیریلت مطالعات و پاسلخ گویی به شلبهات17 

به مدیریت حوزه علمیه استانی قم، و واگذاری 

مرکلز آملار و اطاعلات حوزه های علمیه به مرکز 

مدیریلت حوزه هلای علمیله.18 ایلن واگذاری ها 

در پلی تأکیلدات مقلام معظم رهبلری مبنی بر 

علدم ورود شلورای عاللی حوزه هلای علمیله در 
کارهلای اجرایلی بود.19

3ل5. عاوه بلر شلورای گسلترش حوزه هلای 

علمیله )کله وظیفله20 بررسلی و تصویلب ایجاد 

یلا توسلعه رشلته های تحصیللی را داراسلت( 

شلورای اعطلای مجوزهلا به عنوان یکلی دیگر از 

شلوراهای اقماری، وظیفله21 اعطای مجوز برای 

مجات علمی، تأسلیس انجمن ها و قطب های 

کرسلی های  بله  امتیلازات  اعطلای  علملی، 

نظریه پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشلی را بر 

عهلده دارد. درواقلع یکلی از راهبردهای شلورای 

عالی، تفویض امور به شلوراهای اقماری جهت 

تسلهیل در فرآیند تصمیم گیری های حوزوی و 

رفع انسلداد سلازمانی اسلت.

در همین راسلتا و برای نظم بخشلی در انجام 

مأموریت های شلورای گسترش، آیین نامه های 

مختلفی تهیه و تنظیم شده است که در بخش 

تحوالت در واحدهای آموزشی ذکر خواهد شد. 

براسلاس مصوبه شلورای عالی انقاب فرهنگی، 

شلورای گسلترش حوزه هلای علمیله صاحیت 

تصمیم گیلری در شلش  رشلته از رشلته های 

حلوزوی مثلل فقله، اصلول، تفسلیر، تاریلخ و... 

را دارا بلود؛ اّملا براسلاس پی گیلری انجام شلده 

در دوره پنجلم، براسلاس مصوبله جلسله 644 

ملورخ 1388/3/5، صاحیلت تصمیم گیلری 

و تصویلب کلیله رشلته های حلوزوی و عللوم 

انسلانی مرتبلط بلا مأموریت هلای حلوزه بله 

شلورای گسلترش حوزه هلای علمیله تفویلض 

داده شلد. ایلن اقلدام جلزء مهم تریلن تحلوالت 

زیرسلاختی در عرصه ایجاد و توسلعه رشته های 

تحصیللی حوزوی اسلت.

پیلرو ایلن مجلوز رشلته های متعلددی در 

مقطلع سلطح سله حلوزه )کارشناسلی  ارشلد( 

ملورد تصویلب قرار گرفت. مانند: رشلته فلسلفه 

اسلامی،22 رشلته اخلاق و تربیلت اسلامی،23 

مطالعلات  رشلته  اسلام،24  تاریلخ  رشلته 

زنان،25رشلته مدرسلی عللوم عقللی،27 رشلته 

اصلول،29  و  فقله  مدرسلی  رشلته  اماملت،28 

رشلته مدرسلی ادبیلات علرب،30 رشلته اماملت 

و مهدویلت،31 رشلته تبلیلغ بلا گرایلش حلج،32 

رشلته مذاهلب اسلامی،33 رشلته مطالعلات 
اسلامی،34 رشلته مشلاوره اسلامی.35

هم چنین در مقطع سطح دو حوزه )کارشناسی( 

چندین رشته مورد تصویب قرار گرفت:

رشلته کام اسلامی،36 رشته تبلیغ،37 رشته 

فلسلفه اسلامی،38 رشلته تاریخ اسام،39 رشته 
علوم حدیث.40
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مجوزهللا  اعطللای  شللورای  بخللش  در 

نیللز آیین ناملله داخلللی شللورا،41 تشللکیل 

کمیسللیون های واحدهللای پژوهشللی و 42 

نشللریات علمللی،43 انجمن هللا و قطب هللای 

الگللوی  اسللاس نامه45  نیللز  و  علمللی،44 

انجمن هللای علمللی بلله تصویللب رسللید.

3ل6. تثبیلت جایلگاه مدیریلت ذی حسلابی 

در حوزه هلای علمیله46 و اعملال بودجه ریلزی 

عملیاتلی.

4. تحوالت در مرکز مدیریت حوزه های علمیه
مجموعلله اقدامللات انجام شللده در سللطح 

دوم مدیریللت راهبللردی حوزه هللای علمیلله در 

چنللد بخللش قابللل دسللته بندی اسللت:

4ل1. مهندسی مجدد ساختارها

در دوره جدیللد ایللن مرکللز دارای نلله معاونللت 

تبلیللغ49،  پژوهللش48،  آمللوزش47،  اسللت: 

تهذیللب50، امللور طللاب و دانش آموختللگان51، 

امللور حوزه هللای علمیلله52 )امللور اسللتان ها(، 

بین الملللل53، آمللار و بررسللی )گزینللش(54 و 

اداری مالللی.55 عاوه بللر ایللن معاونت هللا 

شللش واحللد مدیریتللی دیگللر شللامل دفتللر 

نخبللگان  مرکللز  نظللارت56،  و  برنامه ریللزی 

تدویللن  مرکللز  برتللر57،  اسللتعدادهای  و 

متللون درسللی58، مرکللز فنللاوری اطاعللات و 

ارتباطللات59، مرکللز آمللار و اطاعللات60 و باألخللره 

حللوزه ریاسللت61، بللرای انجللام مأموریت هللا 

سللامان دهی شللد. البتلله از اقتضائللات و لللوازم 

مدیریللت راهبللردی، وجللود سللتاد چابللک و 

فعللال و متناسللب بللا مأموریت هاسللت؛ کلله 

بارهللا مللورد تأکیللد مقللام معظللم رهبللری قللرار 

گرفللت62 و در نهایللت مقللرر شللد63 نسللبت بلله 

چابک سللازی اقدامللات الزم صللورت گیللرد.

در ایلن بیلن نکتله مهلم آن اسلت کله بلرای 

اولین بلار سلاختار حوزه هلای علمیله براسلاس 

قواعلد و ضوابلط خاصلی تدویلن شلد. در ابتلدا 

ضوابلط سلاختار سلازمانی شلامل چگونگلی 

توزیع وظایف، تعداد سلطوح مدیریتی و تعداد 

واحدهلای سلازمانی و تعاریلف آن ها براسلاس 

مصوبه64 شلوای عالی مشلخص شلد، و سلپس 

سلاختارهای مختللف تصویلب شلدند.

4ل2. تعیین وظائف ستادی

تعییلن وظایلف مرکلز حوزه هلای علمیله 

به عنلوان سلطح دوم سلتاد مدیریلت راهبلردی 

حلوزه علمیله، از مهم تریلن اقداملات ایلن دوره 

بلود. عمده تریلن وظایلف مقرره بلرای این مرکز 

بله شلرح ذیلل مقرر شلد:

4ل2ل1. تهیله و تنظیلم نظام هلای جاملع 

آملوزش، پژوهلش، تبلیلغ و تهذیلب کله مقلرر 

شلد نظام سلازی اولین اقدام سلتاد راهبردی65 

حوزه هلای علمیله قلرار گیلرد.

ملراد از نظلام، کلیتلی جاملع از فرآیندهلای 

دارای  فعالیت هلای  اسلت.  مرتبلط  پیوسلته 

تعاملل، هم بسلتگی، وابسلتگی، پیوسلتگی و 

هلدف مشلترک که در قاللب یک موضوع واحد، 

داده هایی را به عنوان ورودی پذیرفته و بر روی 

آن پلردازش کلرده و نتیجله را به عنلوان خروجی 

بله محیلط ارائله دهد )نیکلوکار، 1387(

براین اسلاس هلر نظاملی دارای چهلار عنصر 

اساسلی اسلت، ورودی، فراگلرد، خروجلی و 

بازخلور و هلر نظاملی یلک یلا چنلد از اهلداف 

و مأموریت هلای سلازمان را تأمیلن می کنلد. 

براین اسلاس در هلر نظاملی بله هفلت سلؤال 

پاسلخ مشلخص داده شلود.

1. ورودی های نظام چیست و از چه نوعی 

است؟ )ورودی های زنجیره ای، تصادفی، بازخور(

2. خروجی های مورد انتظار از نظام چیست؟

3. این نظام کدام یک از وظایف اساسی 

نظام باالتر از خود را )دادوستد با محیط، رصد 

و مدیریت( انجام می دهد؟ و چگونه؟ آیا برای 

از  انتظار  مورد  از خروجی های  تأمین هریک 

نظام، فراگرد مشخصی تعریف شده است؟

4. بازخورد نظام چگونه برقرار می شود؟

5. محیط از چه عواملی تشکیل شده و هریک 

از این عوامل چه تأثیری بر روی آن می گذارد؟

6. نظام با چه نظام های دیگری و چگونه 

ارتباط دارد؟ چه سازوکارهایی برای هماهنگی 

بین آن ها الزم است؟

7. در درون نظام چه نظام های دیگری وجود 

دارد؟

با پاسخ به این سؤاالت هفت گانه، می توان 

نظام سازی های مورد نظر را انجام داد. 

4ل2ل2. تعیین خط مشی ها و سیاست های 

کان حوزه های علمیه.

برنامه های  و  سیاست ها  تعیین  4ل2ل3. 

دینی  آموزش  برنامه ریزی  در  حوزه  مشارکت 

کشور.

سامان دهی  جهت  در  برنامه ریزی  4ل2ل4. 

پاسخ گویی به شبهات مختلف در حوزه دین.

4ل2ل5. ایجاد جریان های علمی و فرهنگی 

زمینه ساز تحقق معارف و ارزش های اسامی.

از  صیانت  جهت  در  برنامه ریزی  4ل2ل6. 

حوزه های علمیه به عنوان نهاد علمی دین محور، 

ریشه دار و برخوردار از الگوی مطلوب و قابل ارائه.

برنامه های  و  سیاست ها  تعیین  4ل2ل7. 

نهادهای  با  علمیه  حوزه های  تعامل  تقویت 

علمی و فرهنگی.

برنامه های  و  سیاست ها  تعیین  4ل2ل8. 

مشارکت حوزه در تدوین نظام جامعه فرهنگی 

کشور.

برنامه های  و  سیاست ها  تعیین  4ل2ل9. 

توسعه آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی و 

رشته ها.

4ل2ل10. برنامه ریزی در جهت تربیت اساتید 

سطوح مختلف.

ارتقا و  4ل2ل11. آیین نامه تبدیل وضعیت، 

ترفیع اساتید تمام وقت.

توسعه  سیاست های  تعیین  4ل2ل12. 

با  بنیادین و کاربردی متناسب  پژوهش های 

نیازهای حوزه علمیه، نظام اسامی و جهان 

اسام.

واحدهای  توسعه  برنامه های  4ل2ل13. 

پژوهشی حوزوی و طرح آمایش سرزمینی آن

راه اندازی و  برنامه ریزی در جهت  4ل2ل14. 

توسعه قطب ها، انجمن های علمی، کرسی های 

آزاداندیشی، نقد و مناظره و مجات علمی.

4ل2ل15. تعیین اولویت های پژوهشی.

4ل2ل16. تعامل با سایر دستگاه ها برای ایجاد 

هماهنگی در امور پژوهش های دینی کشور.

4ل2ل17. برنامه های حمایت از پژوهشگران 

حوزوی.
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و  تقویت  جهت  در  برنامه ریزی  4ل2ل18. 

تعمیق رویکرد دینی در علوم انسانی.

از  حمایت  برای  برنامه ریزی  4ل2ل19. 

نظریه پردازی برای پشتیبانی از نظام اسامی.

4ل2ل20. برنامه ریزی برای کارآمدسازی نظام 

تبلیغ دینی.

4ل2ل21. تهیه نقشه جامع اعتقادی کشور

مقابله  جهت  در  برنامه ریزی  4ل2ل22. 

و  درون  انحرافی  و  الحادی  اندیشه های  با 

برون مذهبی.

بلرنللامه های  و  سلیاسلت هلا  4ل2ل23. 

سامان دهی تولید و عرضه محصوالت علمی و 

فرهنگی حوزوی.

و  سیاست ها  تدوین  و  تهیه  4ل2ل24. 

برنامه های ارتقای سطح معنوی، اخاقی و رفتار 

اسامی حوزویان و خانواده های ایشان.

و  سیاست ها  تدوین  و  تهیه  4ل2ل25. 

برنامه های افزایش مشارکت و آگاهی سیاسی 

و اجتماعی حوزویان.

4ل2ل26. تهیه و تدوین برنامه های غنی سازی 

اوقات فراغت طاب و خانواده های ایشان.

و  قوانین  تمام  اخاقی  ممّیزی  4ل2ل27. 

مقررات حوزه های علمیه.

برنامه های  و  سیاست ها  تعیین  4ل2ل28. 

توانمندی های  از  بهینه  استفاده  با  مرتبط 

حوزویان.

4ل2ل29. تهیه و تدوین ضوابط اساسی امور 

طاب در بخش معاضدت های حقوقی، بیمه، 

وام، تغذیه، مسکن و تربیت بدنی.

احیای  برنامه های  و  سیاست ها  4ل2ل30. 

حوزه های علمیه استانی.

4ل2ل31. آمایش سرزمینی واحدهای آموزشی 

و پژوهشی.

برنامه های  و  سیاست ها  تعیین  4ل2ل32. 

تأمین مالی غیردولتی حوزه های علمیه.

4ل2ل33. برنامه ریزی برای رفع آسیب های 

سیاسی، اجتماعی و اخاقی وارده به طاب.

نفوذ  از  جلوگیری  برنامه های  4ل2ل34. 

بیگانگان، عناصر وابسته و جریانات منحرف در 

میان روحانیون و طاب .

4ل2ل35. برنامه های کنترل ارتباطات عناصر 

بیگانه با حوزویان.

تقویت  برای  برنامه ریزی  4ل2ل36. 

همکاری های علمی و فرهنگی حوزه های علمیه 

با حوزه های علمیه شیعی خارج از کشور.

تسهیل  جهت  در  برنامه ریزی  4ل2ل37. 

همکاری های علمی و فرهنگی حوزه با سایر 

نهادها و مراکز بین المللی.

4ل2ل38. برنامه ریزی برای حمایت از مراکز و 

مؤسسات ایرانی فعال در خارج از کشور.

4ل2ل39. برنامه ریزی برای رشد و شکوفایی 

استعدادهای برتر.

4ل2ل40. برنامه ریزی در جهت حمایت مادی 

و معنوی از استعدادهای برتر.

4ل2ل41. برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح 

علمی، معنوی و مهارتی استعدادهای برتر.

استعدادهای  و  نخبگان  هدایت  4ل2ل42. 

برتر به سوی تولید علم و پاسخ گویی به نیازهای 

جامعه اسامی و حوزه های علمیه. 

معیارهای  و  شاخص ها  تعیین  4ل2ل43. 

نخبگی و استعدادهای برتر.

  5. ایجاد مدیریت حوزه های استانی
یکلی از عمیق تریلن تحلوالت زیربنایلی کله 

تاکنون سلابقه نداشلته است، تأسیس مدیریت 

حلوزه علمیله در هر اسلتان )31 اسلتان( اسلت، 

به عنلوان یکلی از راهکارهای تحول با دو هدف: 

1- تمرکلز زدایلی از مدیریلت اجرایی حوزه علمیه 

و تفکیلک صلف از سلتاد و واگلذاری مسلائل 

اجرایلی حلوزه علمیله هلر اسلتان بله مدیریلت 

حلوزه علمیله همان اسلتان. 2- حفلظ یا احیای 

هویلت علملی حوزه هلای اسلتانی کله دارای 

حیلات تاریخلی و بسلیار پررونلق و منشلأ اثر 

بوده اسلت. 

ایلن تمرکززدایلی و تفویلض املور اجرایی به 

علت خطری اسلت که تمرکز دارد: »خطر تمرکز 

ایلن اسلت کله به طلور طبیعلی ایلن مجموعله 

متمرکلزی کله در یلک نقطله نشسلته، نتوانلد 

به وقلت بله اجلزای ایلن انلدام عظیلم برسلد و 

خون رسلانی کنلد و فرصت هلا ضایع شلود، این 

عیلب تمرکلز اسلت، حسلن تمرکلز، یکی بلودن 

یکی بلودن  و  یکی بلودن معیارهلا  برنامه هلا، 

نتایلج اسلت. کاری کنیلم کله هلم محسلنات 

از معایلب تمرکلز  پیلدا کنلد و هلم  تحقلق 

بپرهیزیلد.«66 بلا تأسلیس مدیریلت حوزه هلای 

اسلتانی کله در طلول سلتاد راهبلردی تشلکیل 

شلده اسلت، مشلکلی کله مقلام معظلم رهبری 

فرمودنلد برطلرف شلد، ضملن آن کله ُحسلن 

آن هلم باقلی مانلده اسلت. زیلرا همان طلور که 

در نملودار نشلان داده شلد؛ مدیریلت اسلتانی 

در طلول سلتاد راهبلردی حوزه هلای علمیله و 

بله  صلورت نظلام مخروطلی قلرار گرفته اسلت؛ 

کله دو وظیفله عملده دارد: 1. سیاسلت گذاری 

اجرایلی متناسلب بلا اقتضائلات هلر اسلتان بلا 

توجله بله سیاسلت های کان مصلوب شلورای 

عاللی حوزه هلای علمیله؛ 2. اجلرای راهبردهای 

اباغلی. 

در ایلن بخلش اقداملات فراوانی انجام شلده 

اسلت کله مهم تریلن آن هلا عبارتنلد از: قانلون 

تأسلیس مدیریلت حلوزه علمیله اسلتانی،67 

شلرح وظایف مدیریت حوزه علمیه اسلتانی68، 

شلاخص های رتبه بندی حوزه علمیه اسلتانی69 

آیین نامله مدیریلت حلوزه علمیله اسلتانی،70 

سلاختار سلازمانی حوزه هلای علمیله اسلتانی 

براسلاس چهار رتبه،71 تعیین مدیران اسلتان ها 

و شلوراهای اسلتانی.

  6. ایجاد انضباط در تأسیس واحدهای آموزش 
حوزوی

در این بخش متقاضیان تأسلیس واحدهای 

آموزشلی حلوزوی اعلم از ملدارس علمیه، مراکز 

آموزشلی حلوزوی و مؤسسلات آموزش هلای 

حلوزوی، به صلورت روش منلد می تواننلد در 

جریلان فراینلد تأسلیس، مدیریت و انحال این 

واحدها قرار گیرند. در همین راسلتا می توان به 

تصویلب آیین نامله تأسلیس و انحلال مدارس 

علمیله، مراکلز تخصصلی و مؤسسلات آملوزش 

عاللی حلوزوی،72 آیین نامله مدیریلت آن ها73 و 

اسلاس نامه الگلوی آن هلا74 اشلاره کرد.

  7. ایجاد انضباط در بخش منابع انسانی، مالی 
و کالبدی

یکلی از مهم تریلن اقداملات انجام شلده در 
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بخلش زیربنایلی تحلول، برقلراری انضبلاط در 

حوزه هلای اداری، ماللی و کالبلدی حوزه هلای 

علمیه اسلت. نکته مهم در این بخش آن اسلت 

کله: تملام مصوبلات این بخلش در کمیته های 

اقملاری شلورای عاللی حوزه هلای علمیله بله 

تصویلب رسلیده اسلت کله مصوبلات آن هلا، 

مصوبله شلورای عاللی محسلوب می گلردد و 

زمان جلسلات شلورای عالی حوزه مصروف این 

قبیلل آیین نامه هلا نشلده اسلت.

7ل1. بخش منابع انسانی

حوزه  کارمندان  استخدام  قانون  7ل1ل1. 
علمیه75

7ل1ل2. آیین نامه آزمون عمومی و تخصصی 
استخدام76

7ل1ل3. آیین نامه گزینش کارمندان حوزوی77
7ل1ل4. آیین نامه حقوق و مزایا78

7ل1ل5. آیین نامه حضور و غیاب کارمندان79
7ل1ل6. آیین نامه انتقال و مأموریت کارمندان80

کارمندان  ارزش یابی  آیین نامه  7ل1ل7. 
واحدهای حوزوی81

8-1-7. قانون رسیدگی به تخلفات اداری82

9-1-7. دستورالعمل اجرایی قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری83

10-1-7. آیین نامه خدمات رفاهی کارمندان84

11-1-7. آیین نامه مرخصی کارمندان حوزه های 
علمیه85

12-1-7. آیین نامه فوق العاده بدی آب و هوا86
13-1-7. آیین نامه حق مأموریت87

به کارگیری  و  جذب  آیین نامه   .7-1-14
نیروهای ساعتی88

15-1-7. آیین نامه لباس کارمندان89
16-1-7. آیین نامه حق التدریس اساتید90

17-1-7. آیین نامه جامع نرخ ها و دستمزدها91
18-1-7. آیین نامه مکاتبات اداری92

19-1-7. ماده واحده درخصوص نحوه پذیرایی 
واحدهای حوزوی93

20-1-7. آیین نامه نحوه استفاده از خدمات 
نقلیه94

7ل2. بخش مالی
7ل2ل1. آیین نامه مالی واحدهای حوزوی95

واحدهای  معاماتی  آیین نامه  7ل2ل2. 
حوزوی96

واحدهای  حساب رسی  آیین نامه  7ل2ل3. 
حوزوی97

7ل3. بخش کالبدی

در این بخش سیاسلت های کان حوزه های 

علمیله در اسلتقرار، تأمیلن فضلا، امکانلات و 

تجهیلزات واحدهلای حلوزوی98 بله تصویلب 

رسلید.

  8. تنظیـم روابـط حوزه هـای علمیـه بـا سـایر 
دستگاه ها

یکلی دیگلر از رویکردهلای جدیلد در شلورای 

عاللی حوزه هلای علمیله، نظام منلد سلاختن 

روابلط حوزه هلای علمیه با سلایر دسلتگاه های 

حاکمیتی اسلت. دراین خصلوص اقدامات ذیل 

صلورت گرفت:

حوزه هلای  اسلتقال  سلند  تصویلب  8ل1. 

علمیله.99 در ایلن سلند مفهلوم اسلتقال بله 

و  مأموریلت  حلوزه  در  تصمیم گیلری  »حلق 

جلوگیلری از ورود دسلتگاه های بیلرون از حوزه 

علمیله در تصمیم گیری هلا، در عیلن ارتبلاط 

اثرگلذار و سلازنده بلا محیلط پیراملون« تعریف 

شلده اسلت )ارتبلاط فعلال بلا محیلط براسلاس 

شلناخت آگاهانله از جریان هلا و نقش آفرینلان 

فرهنلگ  اقتصلاد،  سیاسلت،  عرصه هلای  در 

و ماننلد آن(. در ایلن سلند »محیلط« تعریلف 

شلده اسلت بله: »کلیله عوامللی کله خلارج از 

نهلاد حلوزه علمیله هسلتند و می تواننلد بلر کل 

یلا اجلزای حلوزه علمیله بالقلوه یا بالفعلل تأثیر 

بگذارنلد، ماننلد ارکان سله گانه حاکمیتی نظام، 

سلازمان های  ملردم،  اجرایلی،  دسلتگاه های 

ملردم نهلاد و ماننلد آن«.

در  حلوزه  نهلاد  اواًل،  براین اسلاس 

تنفیلذ  نیازمنلد  تصمیم گیری هایلش 

در  ثانیلًا،  و  نیسلت؛  بیرونلی  دسلتگاه های 

هماهنگلی  نیازمنلد  تصمیم گیری هایلش 

بلا هیلچ دسلتگاهی نیسلت یعنلی صرفلًا اراده 

اسلت. حاکلم  املور  بلر  خلودش 

8ل2. تصویلب نحلوه ارتبلاط بلا مراجع عظام، 

علملا و اسلاتید به منظلور سلاماندهی و تعاملل 

مؤثر و مسلتمر شلورای عالی حوزه های علمیه.

8ل3. تصویلب شلورای تخصصلی حلوزوی100 

به عنلوان خلط ارتباطلی و تعاملل حوزه هلای 

علمیله بلا شلورای عاللی انقلاب فرهنگلی.

موقوفلات101  املور  کمیتله  تشلکیل  8ل4. 

به منظلور سلامان دهی املور اوقلاف حوزه هلای 

علمیله بلا هملکاری سلازمان اوقلاف و املور 

خیریله بلا توجله به مصوبه شلورای عاللی.102 که 

موقوفلات راهبلرد اصللی تأمیلن منابلع ماللی 

حوزه هلای علمیله محسلوب شلده اسلت.

8ل5. تعاملل نظام منلد حوزه هلای علمیله با 

دوللت و مجللس شلورای اسلامی در مسلائل 

کان حوزه هلای علمیله به صلورت انحصلاری از 

سلوی شلورای عاللی حوزه هلای علمیله صلورت 

می گیلرد بلا توجله بله تأکیلدات مقلام معظلم 

رهبلری مبنلی بلر واحدبلودن کانلال ارتبلاط بلا 

دولت. در همین راسلتا در برنامه پنجم توسلعه 

کشلور قبلل از تصویلب در مجللس شلورای، 

علمیله103  حوزه هلای  درخصلوص  اسلامی 

پیشنهادسلازی الزم انجلام شلد.

برنامله  قانلون  ظرفیت یابلی  و  مطالعله 

پنج سلاله به عنلوان ایجلاد بسلتر قانونلی بلرای 

تعاملل دوللت و حوزه هلای علمیله، دومیلن 

اقلدام در ایلن قسلمت اسلت. ایلن تعامات در 

چهلار بخش زیر دسلته بندی شلد و بله معاونت 

ارسلال  جمهلوری  رئیلس  راهبلردی  نظلارت 

گردیلد:

1. ملواد تکلیفلی: مأموریت هایلی که به نهاد 

حوزه علمیه محول شلده اسلت.

2. مواد مأموریتی: مواردی که مسلتقیمًا به 

حوزه علمیه محول نشلده اسلت ولی در ارتباط 

بلا مأموریت های حوزه علمیه می باشلد.

3. ملواد مشلارکتی: مجموعله گسلترده ای 

از ملواد مرتبلط کله دسلت یابی مطلوب تلر بله 

اهلداف ملورد نظلر قانون گذار، منلوط به حضور 

و مشلارکت حوزه هلای علمیله اسلت.

دوللت  کله  ملوادی  حمایتلی:  ملواد   .4

به عنلوان حاملی بعضلی از دسلتگاه ها نقلش 

بلازی می کنلد و ایلن ملواد می توانلد شلامل 

باشلند. علمیله  حوزه هلای 
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  9. سایر اقدامات 
از جملله اقداملات دیگلر در بخلش زیربنایی 

می تلوان بله ایلن ملوارد اشلاره کلرد: تدویلن 

از  و تصویلب اسلاس نامه صنلدوق حمایلت 

پژوهش گلران حلوزوی،104 آیین نامله جشلنواره 

کتلاب  همایلش  آیین نامله  حّللی،105  عامله 

سلال،106 آیین نامله انضباطلی طلاب حوزه های 

علمیله،107 آیین نامله تشلکیل شلورای فنلاوری 

اطاعلات.108 

  اصاحات روبنایی

همان طلور کله گفتله شلد از دیدگاه شلورای 

عاللی حوزه هلای علمیله، اصاحلات زیربنایی، 

علمیله  حوزه هلای  تحلول  بلرای  الزم  شلرط 

محسلوب می شلود و شلرط کافی نیست. تحول 

اساسی زمانی رخ می دهد که در بخش روبنا در 

حوزه هلای راهبردی آملوزش، پژوهش، تبلیغ و 

تهذیب و ... نظام سلازی شلود، مسلئله ای که در 

دوره پنجلم شلورای عاللی بله عللت حجم باالی 

تحلوالت زیرسلاختی نوبلت به آن نرسلید.

البتله در ایلن دوره و بلرای اولین بلار برنامله 

آموزشلی حوزه هلای علمیله، براسلاس منطلق 

خاصی برنامه ریزی شلد.109 یعنی آموزش طاب 

براسلاس سله مرحله: 1. آشنایی، 2. شناخت، 3. 

تسللط، صورت بنلدی شلد و مقلرر گردید دروس 

در ایلن قاللب ارائله گردنلد. به عنلوان مثلال در 

آملوزش فقله، در ابتلدا دروسلی بلرای طاب در 

حّد آشلنایی با آن علم تدوین می شلود، سلپس 

دروسلی بلرای شلناخت کاملل بلا آن عللم، و در 

نهایلت دروسلی بلرای تسللط بیشلتر. که طاب 

طی 10 سلال، دروس مختلف را برهمین اسلاس 

طلی می کننلد. ضملن آن کله کتب حلوزوی نیز 

براسلاس همیلن منطق دسلته بندی می شلوند 

و متلون آموزشلی تدویلن می گردند.

مرحله دوم:
شناخت

اهداف شناختی

1. فهم اصطالحات و مفاهیم اساسی علم با تکیه بر مبادی تصوریهمفاهیم
2. آشنایی با مفاهیم فرعی و جزئی علم

1. فهم مسائل و قواعد اساسی علم با استناد به مبادی تصدیقیهگزاره ها
2. فهم مسائل و قواعد فرعی و پرکاربرد علم

ساختار
1. فهم ساختار و خرد و تفصیلی علم در قالب کتاب

2. فهم و تحلیل روابط )علت ترتب مباحث بر یکدیگر(

اهداف مهارتی

توانایی بازگویی

1. توانایی مبانی مطالب متن به زبان خود
2. توانایی تلخیص از طریق تشخیص عناصر اصلی از فرعی 

       و توانایی توضیح از طریق ارائه نمونه ها و شاهدها
3. توانایی ترجمه از زبان عربی به فارسی در حد جمالت

توانایی کاربرد

1. توانایی تطبیق قواعد جزئی بر موارد
2. توانایی قرائت متن با اعراب صحیح

3. توانایی فهم متون متوسط عربی
4. توانایی تطبیق انواع استدالل ها

مرحله سوم:
تسلط

اهداف شناختی

مفاهیم
1. فهم تعاریف مختلف مفاهیم اساسی علم

2. نقد تعاریف با هدف دستیابی به تعریف برگزیده
3. فهم کامل مفاهیم جزئی

گزاره ها

1. فهم اقوام مختلف در مورد مسائل اساسی
2. آشنایی با مبانی اقوال مختلف

3. فهم کامل قواعد فرعی و جزئی )باقیمانده از مرحله دوم(
4. فهم موارد استثناء

ساختار
1. فهم ساختارهای دیگر آن علم

2. فهم نقد ساختارهای علم

3. فهم ساختار بهتر همراه با دلیل آن

اهداف مهارتی

توانایی بازگویی
1. ترجمه متون علمی هم تراز کتاب آموزشی

2. توانایی تبیین دیدگاه های مختلف به صورت نقل قول غیر مستقیم

3. توانایی نوشتن مقاله علمی ترویجی

توانایی کاربرد

1. توانایی تشخیص وجوه اقوال مختلف
2. توانایی فهم متون پیچیده

3. توانایی تحلیل منطقی متون علمی

4. توانایی تشخیص مغالطات و جدل از برهان

مراحل، اهداف و شاخص های این سه مرحله را در جدول ذیل می توان مشاهده کرد:

شاخص هاحوزه هااهدافمراحل

مرحله اول:
آشنایی

اهداف شناختی

آشنایی با اصطالحات و مفاهیم اساسی علم به صورت اجمالیمفاهیم

آشنایی با مسائل و قواعد کلی علمگزاره ها

آشنایی با ساختار کالن علم، بدون دانستن تحلیل روابطساختار

اهداف مهارتی

توانایی بازگویی عین مباحث ارائه شده )یادگیری در حد حافظه(توانایی بازگویی

توانایی تطبیق مفاهیم و قواعد مهم و اساسی بر مصادیق و مواردتوانایی کاربرد
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  جمع بندی
آنچلله بللر اهمیللت نقش آفرینللی حوزه هللای 

علمیلله بعللد از انقللاب اسللامی می افزایللد، 

تغییللر دائمللی فرهنگللی و فضللای بین المللللی 

اسللت. هرچلله شللدت و گسللترش تغییللر 

سللازمان های  و  نهادهللا  باشللد،  افزون تللر 

به هنگام تللر  و  هوشللیارتر  بایللد  فرهنگللی 

اقللدام نماینللد. حوزه هللای علمیلله نیللز الزم 

اسللت بللا درک زمللان و حتللی پیش بینللی 

تغییللرات آینللده، بللا اسللتقبال از به سللازی 

الزم از درون، بللر تأثیرگللذاری خللود در بیللرون 

بیافزایللد. درسللت همین جاسللت کلله لللزوم 

تحللول حوزه هللای علمیلله به عنللوان یللک 

ضللرورت رخ می نمایللد. بللا تعریللف سللابق از 

حوزه هللای علمیلله و تطبیللق بللا شللرایط قبللل 

از انقللاب نمی تللوان بلله نیازهللای دائمللی 

جامعلله، نظللام اسللامی، جامعلله بین المللللی 

و حتللی نیازهللای اختصاصللی حوزه هللای 

علمیلله پاسللخ داد. نگاه هللا و تفکللرات بایللد 

تغییللر کنللد و حوزه هللای علمیلله به عنللوان 

نهللاد پاسللخ گو بلله نیازهللای زمانلله دیللده 

شللود. ایللن مهللم میسللر نیسللت جللز بللا تغییللر 

بینش هللا. و  نگرش هللا 

تغییللر نگرش هللا یعنللی اتخللاذ تفکللر 

راهبللردی و بلله تبللع آن برنامه ریللزی راهبللردی، 

اجللرای راهبردهللا و ارزیابللی آن هللا. مسللئله ای 

کلله در دوره پنجللم شللورای عالللی حوزه هللای 

افتللاد و  اتفللاق  علمیلله و در اعضللای آن 

حللوزه علمیلله را به عنللوان نهللادی تأثیرگللذار 

و پاسللخ گو بلله محیللط در تمللام ابعللاد آن، 

محسللوب کردنللد و براسللاس آن بلله اصاحللات 

و تحللوالت زیربنایللی و روبنایللی پرداختنللد. 

آنچلله در ایللن دوره اتفللاق افتللاد تحللوالت از 

سللنخ زیربنایللی به عنللوان شللرط الزِم تحللول 

حوزه هللای علمیلله بللود. اعضللای شللورا تحللول 

اساسللی را تحللول در کارکردهللای اصلللی حللوزه 

علمیلله مثللل آمللوزش، پژوهللش، تبلیللغ و 

تهذیللب می دانسللتند و نقطلله عزیمللت ایللن 

تحللول را در نظللام آموزشللی تربیتللی حوزه هللای 

علمیلله قللرار دادنللد.

پی نوشت: 
* عضـو هیئـت علمـی گـروه معـارف اسـامی دانشـگاه 
باقرالعلـوم  و مدیـر دفتـر طرح و برنامه شـورای عالی 

حوزه هـای علمیـه در دوره پنجـم.

بـا طـاب  دیـدار  در  رهبـری  مقـام معظـم  بیانـات   .1
.1386/9/8 علمیـه،  حوزه هـای 

2 . بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا اعضـای 
.1388/11/16 علمیـه،  حوزه هـای  عالـی  شـورای 
3 . بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا علمـا و 

.1377/11/30 علمیـه،  حوزه هـای  مدرسـان 
4 . بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا اعضـای 

.1379/2/22 علمیـه،  حوزه هـای  عالـی  شـورای 
برنامه ریـزی  اجرایـی  راهنمـای  بیلوپاتریـک،   .5
نشـر  تهـران،  شـریفی،  منصـور  ترجمـه  اسـتراتژیک، 

.1376 آرویـن، 
6. مجموعـه تصمیمـات شـورای عالـی حـوزه علمیـه، 

تاریـخ 1390/1/21. جلسـه شـماره 187، 
7. بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا طـاب و 

.1389/7/14 علمیـه،  حوزه هـای  فضـای 

بـا علمـا و  بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار   .8
.1370/11/30 علمیـه،  حوزه هـای  مدرسـان 

9. بیانـات مقام معظم رهبری در پاسـخ به نامۀ جمعی از 
دانش آموختگان حوزه های علمیه، 1381/11/16.

حوزه هـای  عالـی  شـورای  مصوبـات  مجموعـه   .10
.1387/10/20  ،599 مصوبـه  علمیـه، 

11. همان، مصوبه 622، 1388/3/29.

12. همان، مصوبه 642، 1388/4/21.
13. همان، مصوبه 608، 1387/11/20.

14. همان، مصوبه 612، 1388/2/4.

15. همان، مصوبه 774، 1390/4/3.
16. همان، مصوبه 615، 1388/2/18.
17. همان، مصوبه 607، 1387/12/9.

حوزه هـای  عالـی  شـورای  تصمیمـات  مجموعـه   .18
.1389/8/9  ،148 جلسـه  علمیـه 

19. همان، مصوبه 469.
حوزه هـای  عالـی  شـورای  مصوبـات  مجموعـه   .20

.1389/8/9  ،572 مصوبـه  علمیـه، 
21. همان، مصوبه 585، 1387/6/24.
22. همان، مصوبه 620، 1388/3/10.
23. همان، مصوبه 633، 1388/6/19.
24. همان، مصوبه 638، 1388/7/24.
25. همان، مصوبه 659، 1389/1/15.
26. همان، مصوبه 780، 1390/6/22.

27. همان، مصوبه 781، 1390/6/2.
28. همان، مصوبه 784، 1390/6/30.
29. همان، مصوبه 788، 1390/7/19.
30. همان، مصوبه 800، 1390/6/22.
31. همان، مصوبه 801، 1390/6/29.
32. همان، مصوبه 803، 1390/7/19.

33. همان، مصوبه 808، 1390/9/6.
34. همان، مصوبه 812، 1390/10/30.

35. همان، مصوبه 849، 1391/2/24.

36. همان، مصوبه 782، 1390/6/29.

37. همان، مصوبه 783، 1390/6/30.

38. همان، مصوبه 779، 1390/6/22.

39. همان، مصوبه 802، 1390/6/30.

40. همان، مصوبه 809، 1390/9/20.

41. همان، مصوبه 601، 1387/11/4.

42. همان، مصوبه 602، 1387/11/4.

43. همان، مصوبه 603، 1387/11/4.

44. همان، مصوبه 604، 1387/11/4.
45. همان، مصوبه 647، 1388/9/8.

46. همان، مصوبه 712، 1389/9/14
47. همان، مصوبه 715، 1389/10/5.
48. همان، مصوبه 710، 1389/9/14.
49. همان، مصوبه 993، 1389/8/19.
50. همان، مصوبه 708، 1389/9/12.

51. همان، مصوبه 722، 1389/11/13.
52. همان، مصوبه 694، 1389/8/9.

53. همان، مصوبه 736، 1389/12/6.

54. همان، مصوبه 738، 1389/12/6.
55. همان، مصوبه 719، 1389/10/26.

56. همان، مصوبه 687، 1389/7/2.
57. همان، مصوبه 709، 1389/9/14.
58. همان، مصوبه 757، 1390/1/21.
59. همان، مصوبه 681، 1389/6/14.
60. همان، مصوبه 711، 1389/9/14.

61. همان، مصوبه 769، 1390/3/1.
62. بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا اعضـای 

شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه، 1389. 
حوزه هـای  عالـی  شـورای  تصمیمـات  مجموعـه   .63
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منابع: 
و  تحـول  علمیـه،  »حوزه هـای  علیرضـا،  اعرافـی،  ـ 
نـوآوری«، فصل نامـه پژوهـش کوثـر معـارف، شـماره 7، 

.1387
برنامه ریـزی  اجرایـی  راهنمـای  پاتریـک،  بیلـو،  ـ 
نشـر  تهـران،  شـریفی،  منصـور  ترجمـه  اسـتراتژیک، 

.1376 آرویـن، 
ـ حـوزه و روحانیـت در نـگاه رهبـری از 1368 تـا 1388، 

قـم، دبیرخانه شـورای عالی حوزه هـای علمیه، 1389.
داوری، دردانه و سـاغرزاده، شانه، مدیریت استراتژیک، 

تهران، نشـر آشنا، 1380.
ـ صالحـی، رضـا، مجموعـه مقاالت مدیریت اسـتراتژیک 
فرهنگـی، تهـران، مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، 

.1391
علمیـه  حـوزه  عالـی  شـورای  تصمیمـات  مجموعـه  ـ 

.)1390/1/21 و   148 و   187 شـماره  )جلسـه 

حوزه هـای  عالـی  شـورای  مصوبـات  مجموعـه  ـ 
و   89/10/26 در   599 و   720 )مصوبـه  علمیـه 

. )1 3 8 7 /1 0 /2 0
نیکـوکار، غامحسـین، طراحـی و تبیین الگـوی کنترل 
اسـتراتژیک، دبیرخانـه شـورای عالی انقـاب فرهنگی، 

.1387
ـ یـزدی، محمـد )آیت الّلـه(، مصاحبـه بـا نشـریه خبـری 
شـورای عالی حوزه های علمیه، سـال اول، شـماره اول، 

.1390


