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در دهمین سال  گشـت سـفر رهبر معظم انقاب به شـهر قم، »مجله 
حـوزه« بـرای پاس  داشـت آن ایـام شـریف و تأثیراتی كـه حضور و 
رهنمودهای ایشـان در مسـائل حوزه داشـت، ویژه   شـماره    ای در 
بزرگ  داشـت آن ایـام منتشـر كنـد. بـا مـروری گذرا بـر رهنمودها 
و مطالبـات مقـام معظـم رهبری)مدظله  العالـی( در سـفر ده روزه، 
سـال1389، به شـهر قـم، می توان مجموعـه   رهنمودهای معظم له 
را در پنـج محـور اساسـی در قالب یک حوزه تحول  یافته و پیشـرفته 

طبقه بنـدی كرد.

براسلاس مطالعلات انجلام گرفتله و نكتله 

نظرات علما و فضای حوزه، در خصوص تبیین 

وضعیلت آرمانلی حلوزه و نیلز بایسلتگی های 

حوزه هلای علمیله، پنلج ویژگلی برجسلته برای 

حلوزه مطللوب، ترسلیم شلده کله عبارتنلد از:

1. حوزه برنامه ریز و آینده نگر؛
2. حوزه دانش بنیان؛

3. حوزه هویت ساز؛
4. حوزه مسئولیت گرا؛
5. حوزه جهانی اندیش.

بدین  ترتیلب، پی  گیلری تحقلق مطالبلات در 

محورهلای پنج گانه مذکلور به صورتی مفهومی 

و موضوعلی در حوزه هلای علمیله، قابل تحقیق 

و بررسلی خواهلد بلود و ذهلن گزارش  گلر را از 

درگیرشلدن با گزارشلات صلوری و فعالیت های 

رسلمی نهادهلای حوزه مصلون می دارد و ماک 

سنجش و ارزیابی را در میزان پیشرفت حوزه در 

محورهلای پنج گانه یادشلده، بله صورت واقعی 

نمایان می سلازد.

  تقسـیم رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری بـه 
تأسیسی و تأکیدی 

معظلم  مقلام  مطالبلات  و  رهنمودهلا 

رهبری)مدظلله العاللی( در ایلن سلفر، در عیلن 

تازگلی و نوبلودن، در ملواردی نیلز بله تأکیلد و 

یلادآوری مطالبلات گذشلته اختصلاص یافتله، 

علدم  و  موضلوع  ضلرورت  نشلان دهنده  کله 

پیشلرفت ملورد انتظلار بلود، بلر این اسلاس، در 

یلک طبقه بنلدی دیگلر، می تلوان رهنمودهلا و 

مطالبات را در سفر اخیر به دو قسم »تأسیسی« 

و »تأکیلدی«، بله ملوارد زیلر تقسلیم نملود:

2.  رهنمودهلای تأسیسلی: ملراد آن اسلت، 

كله  مطالباتلی در خصلوص مخاطبلان خلاص، 

بله صلورت صریح و مسلتقیم، در سلخنان مقام 

سلابقه  دارای  رهبری)مدظله العاللی(  معظلم 

نبلوده اسلت. به عنلوان نمونه یکی از بحث های 

مهلم معظم لله در دو دهله  گذشلته در خصوص 

حوزه ها »امر تحول« بوده که ابعاد مختلف این 

مسلأله در سلخنرانی ها و ماقات هلای مختلف 

حوزه  ای تبیین گردیده اسلت، اما در سلفر اخیر 

مقلام معظلم رهبری، محور مورد اشلاره ایشلان 

در ماقلات نخبلگان و فضلای حوزه »هدایت و 

مدیریلت تحلول« بود که می توانلد نقطه عطفی 

در رهنمودهای ایشلان باشلد.

2. رهنمودهلای تأکیلدی: بدان  گونله اسلت، 

كله محورهایلی از رهنمودهلای مقلام معظلم 

رهبلری کله دارای دو ویژگلی خلاص هسلتند: 

اللف( در اکثلر یلا تمام دیدارها و سلخنرانی ها و 

ماقات هلای حلوزه ای مورد توجه و تأکید مکرر 

ایشلان بوده انلد؛ ب( ملاک دیگلر در انتخلاب 

رهنمودهلای تأکیلدی، لحلن، ادبیلات و نلوع 

اسلتدالل ایشلان می باشلد، کله نشلان دهنده، 

تأکیلد، اصلرار و اهتملام معظم له در یک محور 

کان یلا موضلوع خلاص اسلت، از جملله   ایلن 

محورهلا، تأکیلد بلر املر اساسلی تحلول حوزه و 

بلر مسلائلی همچلون اهتملام حلوزه بلر »علوم 

عقلی و فلسفه« و نیز »اخاق و تهذیب« است.

از آن  جلا کله محورهلای تأکیلدی بله لحلاظ 

تاریخلی و ذهنلی مقدم بر محورهای تأسیسلی 

هسلتند و اسلاس تفکلر و طلرح جاملع رهبلر 

معظم انقاب را در خصوص تحول حوزه نشلان 

ده*
رزا

 نظ
اهللا

عبد
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می  دهنلد، ابتلدا محورهلای تاکیلدی و سلپس 

محورهای تأسیسلی را از رهنمودهای ایشان در 

ماقلات حوزویلان در سلال 1389، بر پنج محور 

حلوزه مطللوب می  آوریم:  

  الـف( محورهـای تأکیـدی رهنمودهـای مقـام 
معظم رهبری

1. حوزه آینده  نگر و برنامه  ریز
ل تدویلن چشلم انداز، یلا بیانیله  مأموریلت 

حلوزه  علمیله؛

 ل ضروت تدویِن برنامه های راهبردی حوزه 

جهت برنامه ریزی و هدف  گذاری  های مقطعی

 طبقه بندی و اولویت بندی علوم حوزوی؛

 ل تدوین نظام جامع در زمینه های آموزش، 

پرورش، تبلیغ و رشته های مختلف دیگر؛

ل تهیه  نظام جامع در زمینه  

تهذیب و اخاق؛

 ل تعریلف نظلام پژوهشلی 

متناسلب و حرکلت بله سلوی 

ی؛ ر وهش محلو پژ

ل برنامه ریلزی کوتاه ملدت و 

بلند ملدت بلرای تحقلق اهلداف 

عمللی.

2. حوزه دانش بنیان
شللیوه های  بلله  توجلله  ل 

آمللوزش؛  در  جدیللد 

در  جّدیللت  ضللرورت  ل 

تحصیللل متللون فعلللی تللا قبللل 

از تهیلله متللون درسللی جدیللد؛

عللدم  دقللت،  ضللرورت  ل 

در  اغمللاض  و  سللهل انگاری 

امتحانللات؛ و  ارزشللیابی 

ل توجله ویلژه به دروس سلطح)فقه و اصول( 

پیلش از درس خارج؛

 ل ضلرورت کار تخصصلی در هلر یلک از علوم 

حوزوی  )تفسلیر و کام و ...(؛

ل توجه به فلسفه در کنار فقه و اصول، با 

توجه به پیدایش افکار و شبهات جدید در دنیا؛

اسلامی«  انسلانی  »عللوم  جایگزینلی  ل 

غربلی«؛  انسلانی  »عللوم  به  جلای 

 ل پایه ریلزی  عللوم انسلانی اسلامی در حوزه 

علمیله مبتنلی بلر تفکر و جهان بینی اسلام.

3. حوزه هویت  ساز 
ل للزوم تکریلم اسلاتید در نظلام رفتلاری و 

اخاقلی حلوزه؛

ل اهتملام بله مسلئله  تهذیب 

در حوزه علمیله  قلم؛

 ل توجه به تهذیب و معنویت 

در نظام رفتاری و اخاقی حوزه؛

یلا  حلال  شلرح  انتشلاِر  ل   

مکتوبلاِت بلزرگان اهلل تهذیلب 

اسلتفاده از درس اخاِق اسلاتید 

َنفلس؛ صاحلب 

ل علدم اتکا بله تدریس عرفان 

نظلری و سلوق  دادن طلاب بله 

عرفلان عملی؛

نصیحت طاب  و  موعظه   ل 

توسط اساتید و توجه  دادن آن  ها 

به تفکر، تامل، ذکر موت و ... .

4. حوزه مسئولیت  گرا
و  صریلح  موضلع  اعلان  ل 

معظــم  مقــام  ســخنان  در   
دارای  رهبری)مدظله العالــی( 
ســابقه نبــوده اســت. بــه عنــوان 
نمونــه یکــی از بحث هــای مهــم 
گذشــته  دهــه   دو  در  معظم لــه 
»امــر  حوزه هــا  خصــوص  در 
کــه ابعــاد مختلــف  تحــول« بــوده 
و  ســخنرانی ها  در  مســأله  ایــن 
مالقات هــای مختلــف حــوزه  ای 
تبییــن گردیــده اســت، امــا در ســفر 
اخیــر مقــام معظــم رهبــری، محــور 
مــورد اشــاره ایشــان در مالقــات 
حــوزه  فضــالی  و  نخبــگان 
»هدایــت و مدیریــت تحــول« بــود 
در  عطفــی  نقطــه  می توانــد  کــه 

باشــد. ایشــان  رهنمودهــای 

برخلورد بلا هر گونله تظاهلر علیله خلط املام و 

انقلاب در سلطح حلوزه و کشلور؛

دیدگاه  هلای  ورود  برابلر  در  مقاوملت  ل 

سلکوالری به حوزه   نظریه پردازی و شلبهه زدایی 

تقویلت ایملان دینلى؛

و  جلوان  نسلل  سلؤال  های  بله  پاسلخ  ل   

پاسلخ  گویی دائلم و بله روز بله شلبهات توسلط 

علمیله؛ حوزه هلاى  و  روحانیلت 

 ل مواجه  شدن به سؤال  ها با روی گشاده؛

 ل ایجاد فرصت برای طرح سؤال و شبهه؛

ل برخورد علمی با سؤال  ها؛ 

ل آزاد اندیشلی  و املکان بیلان نظرات مخالف 

و پرهیلز از تحجر؛

ل تربیت نیرو برای اداره  معنوی و جهت دهی 

به برنامه های صدا و سلیما؛ 

ل باالبلردن سلطح فکرِدینلی و تزریلق ایملان 

دینلی و منطقلی در بدنه هلای صنلوف مختللف 

صداوسلیما و سلینماگران؛

 ل توجله ویلژه بله »تربیلت و اخلاق« و ایجاد 

آمادگلی در حلوزه، بلا تربیلت متخصلص در 

ایلن رشلته بلرای بهره گیلری از عرصله  گسلترده  

آموزش وپلرورش؛

 ل آماده  شلدن روحانیت برای تأثیر گذاری در 

نقطله  مرکزی آموزش و پرورش؛

ل تولید آثار علمی کارآمد و مناسلب با سلطح 

مخاطبلان عموملی بله عنلوان راهلکار مقابله با 

رشلد نحله ها و مذاهلب انحرافی.

5. حوزه جهانی  اندیش
ل ارتبلاط بلا مجاملع علملی و دینلی موجلود 

در دنیلا؛

ل حضلور فعلال حلوزه در صحنله  فقهلی، 

املروز؛ دنیلای  کاملی  و  فلسلفی 

 ل حضلور فعلال در صحنه هلای مختللف 

چالشلی. و  سیاسلی  جهانلی، 

تأسیسـی رهنمودهـای مقـام  ب( محورهـای    
معظم رهبری 

1. حوزه آینده  نگر و برنامه  ریز
ل هدایت و مدیریت تحول در حوزه ها؛

ل ضرورت تحقق تّحول صحیح در حوزه؛

ل تدویلن بیانیله و چشلم  انداز در راسلتای 

روحانیلت؛ مأموریلت 

ل ضللرورت افزایللش کمیللت حوزه هللا و 

جللذب افللراد بللا اسللتعداد بللا اسللتفاده از 

روز؛ شللیوه های 

ل تشللکیل اتللاق فکللر در جامعلله  مدرسللین 

جهللت نواندیشللی و تحلیللل مسللائل گوناگللون؛

فربه  شلدن  و  گسلترش  از  جلوگیلری  ل 

حلوزه؛ مدیریلت  در  تشلکیات 

ل علدم اصلرار بلر تمرکلز مدیریلت حوزه هلای 

کشلور در قلم؛

ل رعایت عدالت در تقسلیم بودجه  دولتی در 

بین حوزه هلای علمیه.

2. حوزه دانش  بنیان
ل تلاش شلتابنده در جهلت پیشلرفت عللم 

و حركلت در جهلت نقشله  جاملع علمى كشلور؛

ل تقویت و اصاح ارتباطات جامعه  مدرسین 

با ارکان اساسی حوزه؛

ل سازماندهی اساتید سطح؛

ل   افزایلش و ارتقلا  پایبنلدی طلاب بله درس 

از طریلق تشلویق طلاب ممتاز )نظیر جشلنواره 
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3. حوزه هویت  ساز
ل بله رسمیت  شلناختن شلیوه های سلنتی 

تدریلس و درس خوانلدن؛

ل تدبیلر در ملورد دوره هلای تبلیغلی کوتلاه 

ملدت ماننلد »سلفیران هدایلت«؛

ل پرهیز و خودداری حوزه از ورود در مسلائل 

اقتصادی.

4. حوزه مسئولیت  گرا
ل حفلظ حرکت هلای انقابلی طلاب از افراط 

و تفریلط.

5. حوزه جهانی  اندیش
ل تلاش بلرای تربیلت و رشلد طلاب خارجی 

و بازگشلت بله موطلن خلود برای نشلر معارف؛

ل ارتبلاط و تعاملل طلاب خارجی با یک  دیگر 

بلا هلدف کسلب جامعیلت و فراگیلری اهلداف 

بلنلد هم  دیگر.

  طرح پیشنهادی تحقق »تحول در حوزه «
بله طلور منطقلی، ترسلیم چارچوبلی بلرای 

حلوزه«  در  تحلول  »مهندسلی  اجرایی  کلردن 

شلامل حداقلل سله مرحلله  ملی شلود:

الگوسلازی جاملع: در بخلش مفاهیلم   .1

نظلری، راهبلردی و برنامله ریلزی؛

2. نمونه  سلازی محلدود: در یلک یلا چنلد 

بخلش از سلاختار و یلک یلا چنلد مجموعله 

محلدود و نمونله حلوزه؛

3. عملیاتی  سلازی فراگیلر:در همه بخش ها 

و محیلط عام حوزه.

البتله بهتریلن ایلده و برنامه  ریزی، بدون یک 

ملدل مدیریتلی- اجرایی کارآمد و جهادی امکان 

تحقلق نملی یابلد، پیشلنهاد تشلکیل »دفتلر 

پی  گیلری تحلوِل حلوزه« تحت اشلراف شلورای 

عاللی حلوزه، زمینه تعامل سلازنده و نیز تعیین 

گسلتره  تعاملل را بلا دیگلر مراکلز هم سلو بلکله 

نهادهلای مشلابه فراهلم می سلازد و درآملدی 

مؤثلر در ترسلیم »الگلوی ارتباطلات درونلی و 

بیرونلی حلوزه« محسلوب می شلود. 

مللدل تشللکیل قطب  هللای فکللری فرهنگللی 

کلله مقللام معظللم رهبللری در دیللدار رمضانللی 

بللا دانشللجویان مطللرح سللاختند و در دفتللر 

تبلیغللات اسللامی نیللز عملیاتللی شللده اسللت، 

بهتریللن الگللو بللرای تشللکیل »دفتللر پی  گیللری 

تحللول حللوزه« اسللت کلله بللا گللرد هللم آوردن 

حوزه  هللای  اندیش  منللدان  و  فرهیختللگان 

مختلللف تحولللی و بهره  گیللری از عقللل جمعللی 

آن  هللا بللا تشللکیل پنج  قطللب در پنج  محللور 

حللوزه مطلللوب، بسللته  های جامللع و نقشلله راه 

تحللول را در هللر یللک از قطللب هللا تدویللن و بللا 

نگاشللت  نهادی دقیللق مسللیر تحولللی حللوزه را 

تقویللت و اسللتحکام بخشللد.

نگاشت  نهادی براساس شاخصه  های اصلی حوزه مطلوب 

ف
نگاشت نهادیبرنامه ها و فعالیت هامشخصات حوزه مطلوبردی

1
حوزه آینده  نگر و 

برنامه  ریز
برنامه  ریـزی ، آینده  پژوهـی، رصـد محیطی و 
تدوین اسـناد باالدسـتی و برنامه های مبتنی 

بـر آن بـه صورت کوتاه، میـان و بلندمدت

حـوزه،  مدیریـت  مرکـز  حـوزه،  عالـی  شـورای 
مرکـز مطالعـات راهبـردی حـوزه، طـرح و برنامـه 
نهادهـای حـوزوی، نهادهـای سـنجش میدانـی 

و رصـدی

حوزه دانش  بنیان2

تقویـت جریـان آزاداندیشـی و نظریـه پردازی 
نظـام  تقویـت  و  سـازی  دانـش  حـوزه،  در 
معرفتـی و آموزشـی حـوزه، رصـد معرفتـی 
فضـای علمی و معرفتی حوزه و سـایر مجامع 
علمـی، تولیـد دانـش هـای عصـری در حوزه 

معاونت پژوهش و آموزش حوزه
مؤسسات پژوهشی و آموزشی حوزوی

نهادهای سنجش میدانی و رصدی 

حوزه هویت  ساز3

تقویـت  حـوزه،  اخاقـی  نظـام  طراحـی 
اخاقـی  تربیـت  کاربـردی،  اخـاق 
تـراز  طلبـه  تعریـف  روحانیـون،  و  طـاب 
اخاقـی، تقویـت دروس اخـاق در حـوزه، 

حـوزه  بصیرت  افزایـی 

معاونت تهذیب حوزه، مدارس علمیه حوزه
مرکز مطالعات راهبردی، اساتید اخاق حوزه

بسیج اساتید حوزه

حوزه مسئولیت گرا4

تعامـل اثربخـش حـوزه و نظـام، وظیفه حوزه 
و  نظـام  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  قبـال  در 
مـردم. سـاماندهی ارتباطـات حـوزه و دولـت 

اسـامی
تعریف طلبه تراز حوزه انقابی

مرکزمدیریت حوزه، نهادهای حوزوی 
نهادهای تبلیغی، انجمن های علمی حوزه

مشاور امور روحانیت ریاست جمهوری

حوزه جهانی اندیش5

مطالعـات اسـتغراب و نقـد منابـع مطالعاتـی 
استشـراق در حـوزه دیـن پژوهـی و معنویـت 
گرایـی، ارتباطـات و تعامـات بیـن المللی با 
حـوزه هـای شـیعی،  اسـامی و سـایر ادیان، 
معرفتـی در جهـان، شـبهه  تحـوالت  رصـد 

شناسـی و پاسـخ  گویی جهانـی 

مرکز مدیریت حوزه، جامعه مدرسین 
جامعه المصطفی، مجمع التقریب، 

مجمع جهانی اهل بیت

پی نوشت:
* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.
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