عالی تریـن جایـگاه در نظـام حـوزوی کشـور،

مدیریـت راهبـردی حوزه های علمیه باشـد .لذا

مأموریت و وظیفه حسـاس و پیچیده مدیریت

این شـورا باید مجموعهای کارشناسـی داشـته

راهبـردی حوزه هـای علمیـه را برعهـده دارد .بـه

باشـد کـه مسـائل گوناگـون را اولویت بنـدی،

غیـر از ایـن نهـاد ،هیچ جایگاه و مرکز دیگری در

مطالعـه و تحلیـل کنند و طرح هـای بلندمدت،

کشـور درخصـوص سیاسـت گذاری حوزه هـای

میان مـدت و کوتاه مـدت را آمـاده نمایند.

علمیـه وجـود ندارد.

فراسوی مدیریت راهبردی
و نقش آن درتحول حوزه علمیه

بـا توجـه بـه تحـوالت گسـترده داخلـی و خارجـی و در ابعـاد فرهنگـی ،اجتماعی،
سیدغالمرضا موسوی*

سیاسـی و اقتصـادی ،امـروزه بـرای مدیریـت سـنتی و اتخـاذ تدابیـر عملیاتـی در
ً
سـازمانها و نهادهـای کشـور ،خصوصـا نهادهـای فرهنگـی جایی نمانده اسـت.
مدیریتـی کـه دیگر قادر به حل مسـائل و مشـکالت کشـور 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 سـازمانها و نهادهای کشـور از جمله
نهـاد حوزه هـای علمیـه را دچـار تهدیـد جـدی می کنـد .مدیریـت راهبردی بـا دو مؤلفـه تفکـر و برنامه ریزی
راهبـردی بـه اجـرای راهبردهـا و ارزیابـی آن ها می پردازد و سـازمان را در جهت مناسـب قـرار میدهد .در این
مقالـه سـعی شـده اسـت تحـول حوزه های علمیـه که بارها مـورد تأکید مقـام معظم رهبری قرار گرفته اسـت،
در پرتـو مدیریـت راهبـردی در مقطع زمانی دوره پنجم شـورای عالی حوزه هـای علمیه ( 1387ـ  )1391مورد
بررسـی و ارزیابـی قـرار گیـرد .در این راسـتا ضمن توصیف و تحلیـل مدیریت راهبردی شـورای عالی حوزه های
علمیـه در امـر تحـول حـوزه ،تلاش کردیم با اسـتفاده از تعاریف مذکور 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.
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ایـن مقالـه سـعی دارد رویکـرد راهبـردی

مهمتریـن کارکـرد ایـن شـورا در مرحلـه اول،

شـورای حوزه هـای علمیه تحت نظارت حضرت

سیاسـت گذاری در حوزه هـای علمیـه اسـت که

آیـت اهلل یـزدی در دوره پنجـم را مورد مطالعه

ابعـاد گوناگونـی دارد 1.یکی از وظایف این نهاد

و جمع بنـدی قـرار دهـد .در نخسـتین گام بـا

تدوین چشـم انداز بیست سـاله برای حوزههای

توجـه بـه این کـه ادبیـات موجـود مدیریـت

علمیـه اسـت .ضمـن آن که این شـورا می تواند

راهبـردی از انسـجام الزم برخـوردار نمی باشـد

نقـش ناظـر و بـازرس بـرون دسـتگاهی را نیـز

و بـرای فهـم بهتـر رویکـرد شـورای عالـی،

ایفـا کند2.

سـعی شـده اسـت مفاهیـم تفکـر اسـتراتژیک

از آن جـا کـه شـورای عالـی حوزه هـای

(راهبردی) ،برنامه ریزی اسـتراتژیک (راهبردی)

علمیـه مرکـز سیاسـت گذاری و مدیریـت

و مدیریـت اسـتراتژیک از یک دیگـر بازشـناخته

راهبردی حوزه های علمیه محسـوب می شـود،

شـوند؛ هم چنین اقتضائات و لوازم آن ها بیان

نیازمنـد داشـتن نگاهـی دوراندیـش و بصیرتی

شـود تـا بتـوان مدلـی را کـه تحـول حوزه هـای

راه گشاسـت تا بتواند سیاسـتهای کالن حوزه

علمیه براسـاس آن در دوره پنجم شـورای عالی

را هدایت نماید .الزمه این امر دو راهکار است:

حوزه هـای علمیـه طراحـی و برنامه ریـزی شـد،

 .1تشکیل شورایی متشکل از دوازده یا پانزده

بهتـر درک کـرد .به نظـر می رسـد شـناخت ابعاد

نفـر از فضلای تـراز اول حـوزه کـه درخصـوص

و اضلاع کارهـای انجـام شـده در دوره پنجـم

سیاسـت های کالن حوزه هـای علمیـه بـا هـم

ایـن شـورا ،بتوانـد راه گشـای تحـول حوزه های

تبادل نظـر نمایند3.

علمیـه باشـد.

 .2بهره گیری از نتایج تالشهای کارشناسانه

تفکر راهبردی

در حوزه های علمیه و دراختیارداشتن اطالعات

در زبان فارسـی واژه اسـتراتژی از نظر لغوی

جامـع از حوزه هـای علمیـه تمـام کشـور .البته

«راهبرد» معنا شـده اسـت( .داوری)79 :1380 ،

امکان تجزیه و تحلیل و بهره گیری از این نتایج

تفکـر اسـتراتژیک یـا راهبـردی ،جهت گیـری

و اطالعات زمانی فراهم خواهد بود که شـورای

مناسـب و اصلـی سـازمان را مشـخص می کنـد
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شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه به عنـوان

فکـری مناسـب بـرای تأمیـن دانـش و بصیرت

شماره هشتم و نهم

مقدمه

عالی حوزه های علمیه دارای پشـتوانه علمی و
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نگـرش سیسـتمی اسـت ،یعنی تفکـر راهبردی

کار باید به وسـیله بخشـی از سازمان انجام شود

بـر مبنـای نگـرش سیسـتمی شـکل میگیـرد.

کـه می توانـد بـا دیدی گسـترده به کل سـازمان

 .3چگونـه می تـوان بـه برتـری در حـوزه
مأموریتـی دسـت پیـدا کـرد؟

تصمیم گیـری اسـت کـه براسـاس تفکـر
راهبـردی بـه برنامه ریـزی راهبـردی ،اجـرا و

نگـرش سیسـتمی نگرشـی کل نگـر ،منسـجم و

نـگاه کنـد ،و بیـن هدفهـا و نیازهـای امـروز

در این جاسـت کـه یـک برنامـه راهبـردی

ارزیابـی راهبردهـا می پـردازد؛ و درواقـع ،حلقـه

سـازوار از سیسـتم ارائـه می دهـد .در پرتـو این

و نیازهـای فـردا تـوازن و تعـادل برقـرار کنـد.

می توانـد نه تنهـا درک مدیـران را از اهـداف

اتصـال تفکـر راهبـردی با برنامه ریـزی راهبردی

تفکـر می تـوان تصـوری یکپارچه و منسـجم از

(پارسـاییان و اعرابـی)1391 ،

سازمان بیشتر کند ،بلکه می تواند همگان را به

اسـت .در ایـن نوع مدیریت بیـن مأموریتها و

سـمت تحقق اهداف بسـیج نماید؛ و همکاری

برنامه هـای یک سـازمان پیوند برقرار می شـود،

میـان مدیران یک سـازمان (بـا پیش فرضهای

و ساختارها و شرح وظایف آن ها به صورت یک

مشـترک) را بسـیار اثربخـش نمایـد.

انـدام هارمونیـک در خدمت این مأموریت ها و

محیـط و سیسـتم پیـدا نمـود و جهت مناسـب
سـازمان را تعییـن کـرد.

برنامهریزی راهبردی

برنامه ریـزی راهبـردی بـه فرایند تعریف یک

درواقـع نگرش سیسـتمی ،یک نگاه معرفت

سـازمان بـا توجـه بـه قوتهـا و ضعف هـای

شناسـانه درجـه دو (کل نگر) اسـت که به عنوان

داخلـی1،

محیطـی2،

خروجـی اصلـی برنامه ریـزی اسـتراتژیک

اهـداف قـرار می گیرند و سـاماندهی میگردند.

ابـزار تجزیـه و تحلیـل سیسـتم بـه کار میرود.

و براسـاس مأموریت هـای مصـوب سـازمان

از جنـس اسـتراتژی اسـت کـه مجموعـه

می تـوان ویژگی هـای مدیریـت راهبـردی را

به وسـیله ایـن نگـرش می توان علـل و عوامل و

اطلاق

برنامه ریـزی

جهت گیری هـا ،حـرکات و اقدامـات منجربـه

موانع رسیدن به اهداف سازمان را مشخص کرد

اسـتراتژیک :تهیـه و تدویـن اهـداف بلندمدت

اهداف را در قالب سند چشم انداز و برنامه های

و نسـبت به مهندسـی مجدد ،ارتقا یا نوسـازی

سـازمان (چشـم انداز) ،برنامه هـای بلندمـدت

بلنـد و میـان و کوتاه مـدت ،ترسـیم می نمایـد.

آن اقـدام نمـود .بنابراین تفکر اسـتراتژیک یک

(برنامـه پنجسـاله) و برنامه هـای میان مـدت

البته در اثنای این برنامه ریزی چهار مسـئله

بصیـرت و فهـم سـازمانی اسـت که بـا تصویری

و کوتاه مـدت ،بازنگـری سـاختارها ،تدویـن و

سـازوار و منسـجم از سـازمان ،مسـیر مناسـب

اصالح قوانین ،تدوین شـرح وظایف سـازمانی،

 .1حوزه هـای راهبـردی؛ قلمروهای اساسـی

سـازمان را مشـخص می کنـد .حاصـل تفکـر

اصلاح نظـام بودجـه و اعمـال بودجه ریـزی

را مشـخص می کنـد کـه نقش عمـده و محوری

اسـتراتژیک ،تدویـن مأموریتهـا به معنـای

عملیاتـی خواهـد بـود .ایـن نـوع برنامه ریـزی

در ارتقـا سـازمان دارند.

تدویـن فلسـفه وجـودی سـازمان خواهـد بـود.

در سـطوح عالـی سـازمان شـکل می گیـرد و

یعنی تدوین اموری که یک سـازمان را از سـایر
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ماننـد چتـری تمـام سـازمان را در بـر می گیرد.

فرصت هـا و تهدیـدات
می شـود.

خروجـی

دیگر نیز تبیین می شـود:

 .2راهکارهـا؛ کـه مجموعـه ای از بدیل هـا به
منظـور پیمـودن یک راه هسـتند.

اینگونـه برشـمرد:
ـ مدیریـت راهبـردی وظیفـه مدیریـت عالی
هـر سـازمان و نهادی اسـت؛
ـ مدیریـت راهبـردی معطوف به آینده اسـت
و همـواره بایـد درحـال ارزیابـی بـا رسـالت و
مأموریت هـای از پیـش تعییـن شـده باشـد؛
ـ مدیریـت راهبـردی سـازمان را بـه صـورت
یـک سیسـتم و کل نـگاه می کنـد ،البتـه همراه
بـا توجـه بـه اجزای سـازمان؛
ـ مدیریت راهبردی سـازمان را یک سیسـتم

سـازمانها و نهادهای مشـابه متمایز میسـازد

ایـن برنامه هـا مدیـران ارشـد سـازمان را قـادر

 .3خط مشـی ها یـا سیاسـتها؛ کـه

بـاز می دانـد کـه پیوسـته درحـال تعامـل بـا

و مزیـت رقابتـی آن را روشـن می کنـد.

می سـازد تـا انـرژی سـازمان را در انتخـاب راه

رهنمودهایـی هسـتند کـه در تعیین اولویت ها

«دراکـر» معتقـد اسـت« :کار اصلـی

و هـدف مشـترک ،صـرف کننـد ،و همـواره خود

و انتخـاب اهـداف بـه کار میرونـد.

محیـط اسـت؛
ً
ـ مدیریـت راهبـردی دائمـا درحـال هدایـت

مدیریـت اسـتراتژیک ایـن اسـت کـه از زاویـه

را بـا مأموریت هـای سـازمان محـک بزننـد .در

 .4الزامـات؛ مجموعـه ای از بایدها و نبایدها

مدیریت هـای سـازمانی خـود ،در جهـت تحقـق

مأموریـت شـرکت ،بـه سـازمان نـگاه کنـد.

برنامه ریـزی اسـتراتژیک بایـد پیوسـته سـه

یعنـی مطرح کـردن ایـن پرسـش کـه کار اصلی

سـؤال ّ
مـد نظـر مدیـران اسـتراتژیک باشـد:

مـا چیسـت؟ باعـث می شـود کـه هدف هایـی
تعییـن گـردد ،اسـتراتژی ها تدویـن شـوند ،و

 .1جامعـه مخاطـب ایـن سـازمان و نهـاد
کیسـت؟ بـرای چـه کسـانی کار می شـود؟

کـه مراجـع تصمیم گیری بایـد تدوین کنند.

مدیریت راهبردی

اهـداف و موزون کـردن سیسـتم بـا اهـداف
اسـت؛

پـس از تبییـن و توضیـح دو مؤلفـه اصلـی

ـ مدیریـت راهبـردی در توزیـع منابـع

مدیریـت راهبـردی (تفکـر و برنامه ریـزی

هوشـمندانه عمل می کند و منابع محدود خود
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

بـرای سـازمان اسـت؛ جوهـره تفکـر راهبـردی،

فـردا به دسـت می آیـد .تردیدی نیسـت که این

می شـود؟ چـه کاری انجـام می شـود؟

راهبـردی پرداخـت .مدیریـت راهبـردی فراینـد

شماره هشتم و نهم

و کارکـرد اصلـی آن ایجـاد فرصتهـای رقابتـی

تصمیماتـی امـروز گرفتـه شـوند کـه نتیجه آن

 .2چـه خدماتـی بـه جامعـه هـدف داده

راهبـردی) ،می تـوان بـه مفهـوم مدیریـت
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بـا مفهـوم بهـره وری بـا سـازمان دارد .دو عنصر
کارآیـی و اثربخشـی از مفاهیـم مورد تأکید این
نوع مدیریت هسـتند.
موارد زیر باشـد:
حوزه هـای سـتادی و راهبـردی از حوزه های

اصـل ارتبـاط و تجانـس مأموریتها با سـند
چشـم انداز و برنامه هـا رعایـت گردد.
تعـادل در حجـم و انـدازه سـاختارها بـا
مأموریتهـای محولـه رعایـت گـردد.
تدویـن قوانیـن و شفاف سـازی آن هـا و

ً
کامال
صفی جدا شوند و ساختار و وظایف آن ها

فرایندهـای سـازمانی ،براسـاس مأموریت هـا و

تفکیـک گـردد .تـا مدیـران سـتادی و راهبـردی

اسـناد باالدسـتی تعریـف مجـدد شـود.

بتواننـد خـود را از فرایندهـا و بحرانهای روزمره
مدیریتـی جـدا سـازند ،فعالیتهایـی صفـی را
بـه مراکـز صفـی محـول نماینـد و بـه راهبـری

محولـه اصالح گردد.
به طـور طبیعـی انجام ایـن امور ،به منظم تر،
معقول تـر و منطقی تر شـدن سـازمان کمـک

کلیـه اجـزای یک سـازمان رابطـه ارگانیک و

خواهـد کـرد و بـر انسـجام سیسـتم در رسـیدن

تعریف شـده داشـته باشـند؛ و اصل همبستگی

بـه اهـداف در چارچـوب مأموریتهـا تعیّ ـن

و پیوسـتگی صف و سـتاد براساس مأموریت ها

می بخشـد.

رعایـت گردد.
اقدامـات سـتادی و راهبـردی متمرکـز شـود
(ماننـد تدویـن مأموریت هـا ،سـند چشـم انداز،
برنامه هـای پنجسـاله)؛ و امـور غیرسـتادی بـه
سـطوح پایین تـر و یـا اسـتانی واگـذار گـردد.
تداخـل وظایـف ،مـوازی کاری سـازمانی و
هم پوشـانی ها رفع شود و براساس مأموریت ها
اجـزا سـازمان همافـزا گردند.
عالوه بـر تحدیـد وظایـف ،اختیـارات به طور
کامـل تبیین شـود.

مؤلفه ها

خروجی

ویژگی ها
تفکـر کل نگـر کـه تصویـری
یکپارچـه و منسـجم از محیـط و

تفکر

سیسـتم می دهـد و جهت گیـری

راهبردی

مناسـب سـازمان را براسـاس

مأموریت سازمان (فلسفه وجودی)

ضعفهـا و قوتهـا تهدیدهـا و
فرصتهـا ،تعییـن می کنـد
ـ راهبردها شامل:
 .1سند چشم انداز

مدیریت راهبردی

سیسـتم اکتفـا نمایند.

هرم نیروی انسـانی براسـاس مأموریت های

فرآیند تصمیم گیری است که براساس تفکر راهبردی به برنامه ریزی راهبردی ،اجرای راهبردها و ارزیابی آن ها می پردازد

بنابرایـن الزامات مدیریت راهبردی می تواند

شـود.

تمام نکات پیش گفته را می توان در جدول ذیل ترسیم کرد:

 .2برنامه های بلند ،میان و کوتاه مدت

فرآینـد تعریـف یـک سـازمان ـ ساختار

برنامه ریزی

براسـاس مأموریت هـا یـا فراینـد ـ تدوین و اصالح وظایف

راهبردی

عینی سـازی تفکـر راهبـردی در ـ تدوین و اصالح قوانین و مقررات
ـ تدوین و اصالح فرایندها

سـازمان

ـ بودجه ریزی عملیاتی
ـ اصالح هرم نیروی انسانی
و...

اجرای

فرآینـد

راهبردها

ر ا هبـر د ی

ارزیابی
راهبردها

انجـام

برنامه هـای

فرآیند نظارت و ارزیابی راهبردها

ـ مهندسی مجدد سازمان
ـ ارتقا یا نوسازی سیستم
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ـ مدیریت راهبردی ارتباط وثیق و تنگاتنگی

وظایـف سـطوح مختلـف سـازمان مشـخص

شماره هشتم و نهم

را در حوزه هـای غیرراهبـردی هزینـه نمی کنـد؛

افزون بـر تحدیـد وظایـف ،تحدیـد راهبـردی
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علمیـه هنـوز فاقـد یـک عقبـه
تئوریـک ،جامـع و بومـی اسـت؛
و ایـن امـر عالوه بـر آن کـه
دسـت یابی بـه الگـوی بایسـته
را دچـار مشـکل کـرده ،افـراط و

نـگاه سـنتی بـه حوزه هـای

لحـاظ محتـوا و چـه به لحاظ اجرا تطابقی ندارد.

تحـول اصلـی دارد .مانند :تدوین مأموریت ها و

علمیـه ،به نـگاه و تفکر راهبردی

لـذا صرف نظـر از این کـه عامـل ایجـاد تغییـر و

سـند چشم انداز ،بازتعریف سـاختارها براساس

بـه حوزه هـای علمیـه اسـت.

تحـول در حوزه هـای علمیـه درونـی باشـد یـا

مأموریت هـای جدیـد ،تحدیـد وظایـف در دو

بـرای نمونـه اگـر حوزه هـای

بیرونـی ،تحـول امـری اجتناب ناپذیـر اسـت و

سـطح موضوعـی و راهبـردی ،تدوین و بازنگری

علمیـه نسـبت بـه محیـط اعم از

مقاومـت در مقابـل آن موجـب انـزوا و انحطاط

قوانیـن و مقـررات و تنقیح آن هـا ،بودجه ریزی

جامعـه ،نظام اسلامی و جامعه

خواهد شـد .درحالی که شـناخت عوامل تحول،

عملیاتـی و مانند آن.

باشـند،

و مدیریـت و هدایـت آن به گونـه ای منطقـی،

 .2بخش روبنایی

مسـئول

تفریط هـای زیـادی را بـه دنبـال

بین الملـل

خواهـد داشـت .پرسـش های

ماموریت هـا و وظایـف آن هـا به

باعـث اثربخشـی نهـاد حـوزه خواهد شـد.

مـراد از ایـن بخـش تحـول در آمـوزش،

اساسـی ماننـد فضـای تحـول ،اصـول حاکـم بر

یـک صـورت خواهد بود؛ و اگر مسـئول نباشـند

«تحـول رخ خواهـد داد و اگـر موجـودی

پژوهـش ،تبلیـغ و تهذیـب حوزه هـای علمیـه

تحـول ،متولیـان تحـول ،عرصه هـای تحـول،

وظایـف آن صـورت دیگـری خواهـد داشـت.

تـن بـه تحـول ندهـد یـا خواهـد مرد یـا منزوی

اسـت ،که درواقع هدف اصلی تحول می باشـد.

پیـش نیاز هـا و بسـترهای تحول و آسـیب های

اسـاس فرمایـش مقـام معظـم رهبـری

خواهد شـد .و حوزه علمیه اگر از تحول بگریزد،

6

طبـق مصوبـه شـورای عالـی حوزه هـای علمیه

تحـول از جملـه مهم ترین مسـائل در این عرصه

مبنـی بـر «تحـول یعنـی به روزبودن ،بـه هنگام

منـزوی خواهد شـد چون مایـه دین مانع مردن

نقطـه عزیمـت و کانونـی تحـول در حوزه هـای

هسـتند .

جلورفتـن و از حـوادث عقب نبودن» (خامنه ای،

اوسـت( ».همـو) «البتـه بایـد ایـن تحـول در

علمیـه ،نظـام آموزشـی -تربیتـی حوزه هـای

معنای لغوی تحول ،تغییر و دگرگونی همراه

 )1386همین تفکر راهبردی است .چراکه الزمه

جهت صحیح و درسـت مدیریت شـود( ».همو)

علمیـه اسـت.

با نوآوری اسـت( .علیرضا اعرافی )1387 ،نکته

به روزبـودن و به هنگام بـودن ،تفکـر راهبـردی و

چراکـه اگـر تحـول خـوب مدیریـت نشـود ،این

البتـه شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه

متعلـق تحـول اسـت :تحول چـه چیزی؟
مهـم،
ِ

کل نگـری نسـبت بـه حوزه هـای علمیـه اسـت.

فرصـت تبدیـل بـه تهدید می شـود .البتـه ایجاد

در دوره پنجـم بـه لحـاظ منطقـی ابتـدا ایجـاد

سـازمان حـوزه را بـا مأموریت هـا ارزیابی کـردن

تحـول نیازمنـد بـه رهبـری تحـول اسـت ،که در

زیرسـاخت های سـازمانی تحول را در دستور کار

در مأموریـت ،تحـول در برنامههـا ،سـاختارها،

و از آن هـا عقب نمانـدن اسـت .و الزمـه تفکـر

حـوزه علمیـه سـتاد ایـن رهبـری شـورای عالی

خود قرار داد ،و سـپس تحول در بخش روبنایی

منابـع انسـانی یـا تحـول در بودجه ریـزی و ...؟

راهبـردی آیندهنگـری اسـت« .ایـن آینده نگری

حوزه هـای علمیـه تعییـن شـده اسـت.

را( .محمـد یـزدی )1390 ،کـه گام های تحول در

آنچـه ّ
مدنظـر صاحـب ایـن مقالـه اسـت ،تحول

اگـر امـروز در حـوزه قـم انجام نگیـرد و به وضع

به معنـای تحول در اندیشـه و نگرش هاسـت؛ و

موجـود راضـی باشـیم و همین کـه «حاال حوزه

تحول در حوزه های علمیه که جز با نگرش

بـه تبـع آن تحـول در رفتارهـا و تعاملات درون

را یک جـوری اداره کنیـم» بـه ایـن اگـر قناعـت

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

 .1تدوین مأموریت های حوزه علمیه

و برون سیسـتمی .اگـر تحـول در اندیشـه پدیـد

کنیـم ،یـا حـوزه ای نداریـم یـا حـوزه ای رو بـه

و ناظر به همه ابعاد و بایستگی های حضور

اولیـن گام و مهم تریـن اقـدام انجـام شـده

آمـد ،تحـول در همـه اجـزا و اضالع سـازمان رخ

انحطـاط خواهیـم داشـت( ».همـو) بنابرایـن

روحانیت در عینیت جامعه ،امکا ن پذیر نیست؛

در ایـن دوره تهیـه و تدویـن مأموریت هـا بـوده

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

از تحـول نمی تـوان سـر بـاز زد ،زیـرا اول آن کـه

با توجه به گستردگی این عرصه نقشه راه تحول

اسـت .براین اسـاس مأموریتهـای حوزه هـای

تحـول در اندیشـه ،یعنـی تغییـر تفکر سـنتی و

تغییـرات محیطی به شـدت روزافزون هسـتند،

حوزه های علمیه در دوره پنجم شورای عالی

علمیـه به شـرح ذیـل تعییـن گردید:

کالسـیک در اداره سـازمان ،به تفکر راهبردی که

و بـه تبـع آن تقاضاهـای محیطـی از حوزه های

حوزه های علمیه براساس دو محور تنظیم شد:

جوهـره آن نگرش سیسـتمی اسـت.

علمیـه دو چنـدان اسـت؛ دوم نگـرش و بینـش

 .1بخش زیربنایی

تحـول چـه کسـی؟ تحـول در مدیریـت ،تحـول

براین اسـاس تحـول در حوزه هـای علمیـه

طلاب و دانش پژوهـان حـوزوی تغییـر کـرده

مدیریت تحول حوزه های علمیه

مـراد از ایـن بخش تحول در زیرسـاخت های

بخـش زیربنایی به شـرح ذیـل قابل جمع بندی
ا ست :

 .1اسـتنباط ،تبییـن و تعمیـق آموزه هـای
اسلام و مکتـب تشـیع در عرصه هـای مختلف
علـوم و معـارف اسلامی به ویـژه فقـه.

پاییز و زمستان 1398

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

مسـئله تحـول در حوزه هـای

ایــن آیندهنگــری ا گــر امــروز در
حــوزه قــم انجــام نگیــرد و بــه وضــع
موجــود راضــی باشــیم و همیــن کــه
«حــاال حــوزه را یکجــوری اداره
کنیــم» بــه ایــن ا گــر قناعــت کنیــم،
یــا حــوزهای نداریــم یــا حــوزهای
روبــهانحطــاطخواهیــمداشــت.

حوزه های علمیه است ،که جنبه مقدماتی برای

شماره هشتم و نهم

تحول

به معنـای تغییـر و جایگزینـی

ً
طبیعتـا بـا سـازوکارهای سـنتی چه به
اسـت و
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خرافات ،التقاط و اندیشه های انحرافی.

مـدرس ،مجتهـد.
علمیـه ماننـد
ّ

سـاختار متناسـب با آن هاسـت .سـاختاری که

 .2توجـه بـه تفـاوت واژگان هوشـمند و

 .3هدایـت جامعـه اسلامی بـا تکیـه بـر

روش منـد کـه رابطـه عمـوم و خصـوص مـن

 .8در مأموریـت هشـتم ،نکتـه مهـم واژه

تعلیـم ،و گسـترش معنویـت ،اخلاق و رفتـار

وجـه دارنـد .صیانـت هوشـمندانه یعنـی حفظ

«معـارف وحیانـی» اسـت؛ یعنـی یکـی از

اسلامی.

و حراسـت از اسلام و مکتـب اهـل بیـت بدون

مأموریت هـای حـوزه علمیـه تبییـن ،ترویـج

ضمـن آن کـه قصـور در تعریف دقیـق روابط

آن که بهانه دست مخالفان داده شود .روش مند

و دفـاع از معـارف حقـه همـه ادیـان وحیانـی

سـازمانی ،موجب کاهش کارآیی و بروز ابهام و

به معنـای آن کـه از فعالیت هـای هم پوشـان

اعم از مسـیحیت ،یهودیت و اسلام می باشـد.

سـردرگمی در سـازمان می شـود .بنابراین هرچه

و مـوازی جلوگیـری شـود ،ضمـن آن کـه از

اختصاصـی بـه معارف اسلامی نـدارد .درواقع

وظایـف و فعالیت هـای افراد و گروه های کاری

چارچـوب علمـی خـارج نشـویم .در ایـن بنـد،

مأموریتـی جهانـی بـرای حوزه هـای علمیـه در

سـازمان بـه طـور دقیـق تـری تعریـف شـوند،

تفـاوت مفاهیـم شـبهه ،بدعت ،خرافـه ،التقاط

نظـر گرفتـه شـده اسـت.

سـازمان کارا و اثربخش تـری وجـود خواهـد
ِ

 .4اهتمام به تحقق تمدن اسالمی براساس
آموزه هـای قـرآن کریم و مکتب اهل بیت.
 .5هدایت ،پشـتیبانی و حمایت از تحکیم،
تقویـت و اعتالی نظام اسلامی.
 .6نظریه پـردازی و تولیـد علـم در حوزه هـای
مختلف علوم اسلامی و انسـانی.
 .7تربیـت نیروی انسـانی برای رفع نیازهای
دینـی جامعـه ،نظـام اسلامی و حوزه هـای
علمیـه.
 .8تبلیغ و ترویج معارف اسلامی در سـطح
ملـی و فراملی.

و اندیشـه های انحرافـی ّ
مدنظـر بـوده اسـت.
 .3در مأموریـت سـوم بـه افعـال جوارحـی و
جوانحـی توجه شـده اسـت.

حوزه هـای علمیـه ،کـه وظیفـه ترویـج و تبلیغ
دیـن را بـر عهـده دارنـد.

 .4یکـی از وظایـف حوزه هـای علمیـه
تمدن سـازی اسـت 7،کـه در مأموریـت چهـارم
مـورد توجـه قـرار گرفـت.

تدبـر در مأموریت هـای مصـوب ،حکایـت از

 .5یکـی از مأموریت هـای حـوزه هدایـت و

عمـق و دقـت در انتخـاب واژگان دارد .بـه علت

پشـتیبانی نظام اسالمی است .البته پشتیبانی

محدودیـت مقالـه ،در این جا به نکات برجسـته

به معنـای حقیقـی کلمـه ،یعنی خـوراک فکری

آن ،اشـاره می کنیـم:

نظام را بدهد و آن را توجیه دینی بکند .ضمن

بیشـتر کند.

داشت.

براسـاس مصوبـه شـورای عالـی« ،شـورای
10

عالـی حـوزه علمیـه قـم» بـه «شـورای عالـی

 .2تعیین ساختارها کالن

حوزه هـای علمیـه» بـه عنـوان سـطح اول

بازتعریـف سـاختار کالن حوزه هـای علمیـه

مدیریـت راهبـردی حوزه هـای علمیـه تغییـر

براسـاس مأموریت هـای مصـوب ،دومیـن گام

نـام یافـت؛ و در پـی آن «مرکـز مدیریـت حـوزه

سیاستگذاری کالن ـ تصمیمگیری راهبردی در امور حوزههای علمیه

8

 .1توجـه بـه تفاوت واژگان اسـتنباط ،تبیین

آن کـه مأموریـت دیگـر آن حمایـت از نظـام

و تعمیـق و لـزوم رعایـت آنهـا در تمـام علـوم

اسلامی در سـه بعـد تحکیـم ،تقویت و اعتالی

حـوزوی (ماننـد فلسـفه ،کالم ،تفسـیر و البتـه

نظام اسـت.

تأکید ویژه بر فقه اسـت ).این مأموریت نشـان

 .6نظریه پـردازی و تولیـد علـم در دو حـوزه

می دهـد ،مأموریـت حوزه هـای علمیـه منحصر

علوم اسلامی و انسـانی از مأموریت های جدی

در فقـه و فقاهـت نیسـت ،بلکـه تمـام علـوم

حـوزه علمیـه اسـت و همواره مـورد تأکید مقام

حـوزوی در متـن مأموریـت قـرار دارنـد و هیـچ

معظـم رهبـری قرار گرفته اسـت.

علمـی در حاشـیه نیسـت .لـذا خروجی هـای

 .7کادرسـازی بـرای سـه بخـش .1 :نیازهـای
دینـی مـردم مثـل ّ
مبلـغ ،مفسـر .2 ،نیازهـای

حوزه هـای علمیـه عالوه بـر تربیـت فقهـا ،بایـد

 .9اشـاره دارد بـه مأموریـت بین المللـی

میـزان انعطافپذیـری را در مقابـل تحـوالت

9

علمیـه قـم» بـه «مرکـز مدیریـت حوزه هـای

مراکـز صفـی بر اسـاس مصوبـه 12شـورای عالی

علمیه» به عنوان سـطح دوم مدیریت راهبردی

قـرار گرفـت .سـطح چهارم مدیریـت ،واحدهای

تغییـر عنـوان پیـدا کرد 11.سـطح سـوم مدیریت

آموزشـی و پژوهشـی (مـدارس علمیـه ،مراکـز

راهبـردی ،حوزه هـای علمیـه اسـتانی به عنوان

آموزشـی ،مؤسسـات آموزش عالی) قرار گرفت،
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

مکتب اهل بیت در برابر شـبهات ،بدعت ها،

شـامل شود.

جمعـه ،مدیـران اجرایـی .3 ،نیازهـای حـوزه

زیـرا الزمـه تحقـق مأموریت هـا و چشـمانداز،

شماره هشتم و نهم

 .2صیانت هوشمندانه و روش مند از اسالم و

مفسـران ،متکلمـان ،فالسـفه ،عرفـا و ...را نیـز

نظـام اسلامی مثـل اسـتادان دانشـگاه ،ائمـه

در عرصه تحوالت زیربنایی محسـوب می شـود؛

59

60

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

(مرتبـط بـا مأموریت هـای حـوزه) و انطبـاق آن

شـورای گسـترش حوزه هـای علمیـه صالحیت

بـا خروجی هـای حـوزه ،تهیـه و تنظیـم سـند

تصمیمگیـری در شـش رشـته از رشـته های

چشـم انداز و برنامه های راهبردی حوزه علمیه.

حـوزوی مثـل فقـه ،اصـول ،تفسـیر ،تاریـخ و...

3ـ .4واگـذاری امـور اجرایـی از شـورای

امـا براسـاس پیگیـری انجام شـده
را دارا بـود؛ ّ

عالـی به سـطوح بعـدی مدیریت حـوزه علمیه.

در دوره پنجـم ،براسـاس مصوبـه جلسـه 644

ماننـد واگـذاری مدیریـت کتابخانههـا 16و مرکز

مـورخ  ،1388/3/5صالحیـت تصمیم گیـری

 .7توجه ویژه به تربیت نیروی انسانی.

مدیریـت مطالعات و پاسـخ گویی به شـبهات

17

و تصویـب کلیـه رشـته های حـوزوی و علـوم

3ـ .2تغییـر و تکمیـل آیین نامـه داخلـی

به مدیریت حوزه علمیه استانی قم ،و واگذاری

انسـانی مرتبـط بـا مأموریت هـای حـوزه بـه

وظایـف شـورای عالـی

شـورای عالـی از کارهـای اساسـی دوره پنجـم،

مرکـز آمـار و اطالعـات حوزه های علمیه به مرکز

شـورای گسـترش حوزه هـای علمیـه تفویـض

حوزه هـای علمیـه براسـاس مأموریت هـای

و تسـهیل کننده مدیریـت راهبـردی حـوزه

مدیریـت حوزه هـای علمیـه 18.ایـن واگذار یها

داده شـد .ایـن اقـدام جـزء مهمتریـن تحـوالت

مصـوب .ادبیاتـی کـه در ایـن بازخوانـی مـورد

بـود .از ویژگی هـای ایـن آیین نامـه تشـکیل

در پـی تأکیـدات مقـام معظم رهبـری مبنی بر

زیرسـاختی در عرصه ایجاد و توسـعه رشته های

اسـتفاده قـرار گرفـت بـه منزلـه تجدیدنظـر در

هیئت رئیسـه شـورا بود ،برای تعیین هندسـه

عـدم ورود شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه در

تحصیلـی حوزوی اسـت.

وظائـف شـورای عالـی حوزه های علمیه اسـت؛

مباحثـی کـه باید در شـورای عالـی مطرح گردد

کارهـای اجرایـی بود.

پژوهـش طلاب می پردازنـد .سـطوح مدیریـت
حـوزه علمیـه را بـه صورت شـکل ذیـل می توان
نمایـش داد:

حوزه هـای علمیـه.
 .4عنایـت جـدی بـه تولیـد نظامهـای
معرفتـی مـورد نیـاز علـوم انسـانی.

 .3تحوالت در شورای عالی حوزه های علمیه
سـومین اقـدام از مجموعـه اقدامـات
انجام شـده در تحـوالت زیرسـاختی ،تغییـرات
در سـطح اول مدیریـت راهبـردی حوزه هـای
علمیه (شـورای عالی حوزههای علمیه) اسـت؛
کـه عبارتنـد از:
3ـ .1بازخوانـی

13

 .5توجـه ویـژه بـه نخبـگان و اسـتعدادهای
برتر .
 .6تأکیـد بـر گفت وگوهـای علمـی ،تقریبـی
و بیـن ادیانـی.

19

پیـرو ایـن مجـوز رشـتههای متعـددی در

و تحـول شـگرف از منظـر تفکـر راهبـردی در

و از اولویـت برخـوردار باشـد .ایجاد کمیتههای

3ـ .5عالوه بـر شـورای گسـترش حوزه هـای

مقطـع سـطح سـه حـوزه (کارشناسـی ارشـد)

سـطح اول مدیریت راهبـردی حوزه های علمیه

اقمـاری کـه مصوبه آنـان مصوبه شـورای عالی

علمیـه (کـه وظیفـه بررسـی و تصویـب ایجاد

مـورد تصویـب قرار گرفت .مانند :رشـته فلسـفه

را نشـان می دهـد .زیرا مفاهیـم و ادبیات به کار

محسـوب می شـد ،بازنگری شـرح وظایف دبیر

یـا توسـعه رشـتههای تحصیلـی را داراسـت)

اسلامی 22،رشـته اخلاق و تربیـت اسلامی،

رفتـه در ایـن وظایـف ،نشـان از فهـم جدیـد

و مسـئول دبیرخانـه شـورای عالـی ،اشـاره بـه

شـورای اعطـای مجوزهـا به عنوان یکـی دیگر از

رشـته تاریـخ اسلام،

اعضـای شـورای عالـی ،از حوزه هـای علمیـه و

یک یا دو شـوری بودن دسـتور جلسـات و نحوه

شـوراهای اقماری ،وظیفـه 21اعطای مجوز برای

زنان25،رشـته مدرسـی علـوم عقلـی،

مأموریت هـای آنـان دارد .مهم تریـن نکاتـی

مطرح شـدن طر حهـای عـادی ،یک فوریتـی و

مجالت علمی ،تأسـیس انجمنها و قطبهای

امامـت،

کـه در ایـن بازخوانـی مـورد توجـه قـرار گرفـت

دوفوریتی ،بحث سـؤال ،تذکر ،برکناری و قبول

علمـی ،اعطـای امتیـازات بـه کرسـی های

رشـته مدرسـی ادبیـات عـرب 30،رشـته امامـت

عبارتنـد از:

اسـتعفای مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه

نظریه پردازی ،نقد و مناظره و آزاداندیشـی را بر

و مهدویـت ،رشـته تبلیـغ بـا گرایـش حـج،

و بحـث فوق العـاده مهم تنقیـح قوانین از دیگر

عهـده دارد .درواقـع یکـی از راهبردهای شـورای

مباحـث جدیـد در ایـن آیین نامـه می باشـد.

عالی ،تفویض امور به شـوراهای اقماری جهت

 .1تعییـن حوزه های راهبردی تحول .شـامل
نظـام جامـع آموزش ،پژوهـش ،تبلیغ ،تهذیب،
خدماتـی و معیشـتی طلاب ،گزینـش و اداری
و مالی.

3ـ .3ایجـاد دفتـر مطالعـات راهبـردی
براسـاس مصوبـه شـورای عالـی ،بـا وظایفی
14

15

20

تسـهیل در فرآیند تصمیمگیر یهای حوزوی و
رفع انسـداد سـازمانی اسـت.

23

28

24

رشـته مطالعـات
27

رشـته

رشـته مدرسـی فقـه و اصـول،

29

32

31

رشـته مذاهـب اسلامی،

33

اسلامی،

34

رشـته مطالعـات

رشـته مشـاوره اسلامی.

35

همچنیندرمقطعسطحدوحوزه(کارشناسی)
چندین رشته مورد تصویب قرار گرفت:

 .2معرفی شـورای گسـترش و شورای اعطای

چـون :آینده پژوهـی حوزههـای علمیه ،بررسـی

در همین راسـتا و برای نظم بخشـی در انجام

رشـته کالم اسلامی 36،رشته تبلیغ 37،رشته

مجوزهـا و امتیازهـای علمـی به عنـوان مراجـع

و تعییـن الگـوی تعامـل حـوزه علمیـه بـا

مأموریت های شـورای گسترش ،آیین نامه های

فلسـفه اسلامی ،رشـته تاریخ اسالم ،رشته

قانونـی ارائـه مجوز در حـدود وظایف خود.

نظـام اسلامی ،ترویـج فرهنـگ کالن نگـری،

مختلفی تهیه و تنظیم شده است که در بخش

علوم حدیث.

38

40

39

شماره هشتم و نهم

رصـد دائـم نیازهـای جامعـه و نظـام اسلامی

براسـاس مصوبه شـورای عالی انقالب فرهنگی،

کـه به صـورت مسـتقیم بـه امـر آمـوزش و

 .3توجـه ویـژه بـه مأموریـت بین المللـی
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تحول خواهـی ،جامع نگـری و تفکـر راهبـردی،

تحوالت در واحدهای آموزشی ذکر خواهد شد.

61

62

پاسـخ مشـخص داده شـود.

ریشهدار و برخوردار از الگوی مطلوب و قابلارائه.

نیــز آیین نامــه داخلــی شــورا،

41

کمیســیون های واحدهــای پژوهشــی و

42

در ایـن بیـن نکتـه مهـم آن اسـت کـه بـرای

نشــریات علمــی 43،انجمنهــا و قطبهــای

اولین بـار سـاختار حوزه هـای علمیـه براسـاس

 .1ورودیهای نظام چیست و از چه نوعی

4ـ2ـ .7تعیین سیاستها و برنامههای

الگــوی

قواعـد و ضوابـط خاصـی تدویـن شـد .در ابتـدا

است؟ (ورودیهای زنجیرهای ،تصادفی ،بازخور)

تقویت تعامل حوزههای علمیه با نهادهای

انجمن هــای علمــی بــه تصویــب رســید.

ضوابـط سـاختار سـازمانی شـامل چگونگـی

 .2خروجیهای مورد انتظار از نظام چیست؟

3ـ .6تثبیـت جایـگاه مدیریـت ذی حسـابی

توزیع وظایف ،تعداد سـطوح مدیریتی و تعداد

 .3این نظام کدام یک از وظایف اساسی

4ـ2ـ .8تعیین سیاستها و برنامههای

در حوزه هـای علمیـه 46و اعمـال بودجهریـزی

واحدهـای سـازمانی و تعاریـف آن ها براسـاس

نظام باالتر از خود را (دادوستد با محیط ،رصد

مشارکت حوزه در تدوین نظام جامعه فرهنگی

عملیاتـی.

مصوبه 64شـوای عالی مشـخص شـد ،و سـپس

و مدیریت) انجام میدهد؟ و چگونه؟ آیا برای

کشور.

 .4تحوالت در مرکز مدیریت حوزه های علمیه

سـاختارهای مختلـف تصویـب شـدند.

تأمین هریک از خروجیهای مورد انتظار از

علمــی،

44

و نیــز اســاس نامه

45

مجموعــه اقدامــات انجام شــده در ســطح
دوم مدیریــت راهبــردی حوزه هــای علمیــه در
چنــد بخــش قابــل دســته بندی اســت:

4ـ .2تعیین وظائف ستادی

نظام ،فراگرد مشخصی تعریف شده است؟

تعییـن وظایـف مرکـز حوزه هـای علمیـه
به عنـوان سـطح دوم سـتاد مدیریـت راهبـردی

4ـ .1مهندسی مجدد ساختارها

حـوزه علمیـه ،از مهمتریـن اقدامـات ایـن دوره

در دوره جدیــد ایــن مرکــز دارای نــه معاونــت

بـود .عمدهتریـن وظایـف مقرره بـرای این مرکز

اســت :آمــوزش ،47پژوهــش ،48تبلیــغ،49

بـه شـرح ذیـل مقرر شـد:

تهذیــب ،50امــور طــاب و دانشآموختــگان،51
امــور حوزه هــای علمیــه( 52امــور اســتانها)،

آمـوزش ،پژوهـش ،تبلیـغ و تهذیـب کـه مقـرر

بین الملــل ،53آمــار و بررســی (گزینــش) 54و

شـد نظامسـازی اولین اقدام سـتاد راهبردی

اداری مالــی.

55

 .5محیط از چه عواملی تشکیل شده و هریک
از این عوامل چه تأثیری بر روی آن میگذارد؟
 .6نظام با چه نظامهای دیگری و چگونه
ارتباط دارد؟ چه سازوکارهایی برای هماهنگی

4ـ2ـ .1تهیـه و تنظیـم نظام هـای جامـع

عالوه بــر ایــن معاونتهــا

 .4بازخورد نظام چگونه برقرار میشود؟

65

حوزه هـای علمیـه قـرار گیـرد.

بین آنها الزم است؟
 .7در درون نظام چه نظامهای دیگری وجود
دارد؟
با پاسخ به این سؤاالت هفتگانه ،میتوان

شــش واحــد مدیریتــی دیگــر شــامل دفتــر

مـراد از نظـام ،کلیتـی جامـع از فرآیندهـای

برنامه ریــزی و نظــارت ،56مرکــز نخبــگان

پیوسـته مرتبـط اسـت .فعالیتهـای دارای

و اســتعدادهای برتــر ،57مرکــز تدویــن

تعامـل ،هم بسـتگی ،وابسـتگی ،پیوسـتگی و

متــون درســی ،58مرکــز فنــاوری اطالعــات و

هـدف مشـترک که در قالـب یک موضوع واحد،

4ـ2ـ .3تعیین سیاستها و برنامههای

ارتباطــات ،59مرکــز آمــار و اطالعــات 60و باألخــره

داده هایی را به عنوان ورودی پذیرفته و بر روی

مشارکت حوزه در برنامهریزی آموزش دینی

حــوزه ریاســت ،61بــرای انجــام مأموریتهــا

آن پـردازش کـرده و نتیجـه را به عنـوان خروجی

کشور.

ســامان دهی شــد .البتــه از اقتضائــات و لــوازم

بـه محیـط ارائـه دهد (نیکـوکار)1387 ،

مدیریــت راهبــردی ،وجــود ســتاد چابــک و

براین اسـاس هـر نظامـی دارای چهـار عنصر

فعــال و متناســب بــا مأموریتهاســت؛ کــه

اساسـی اسـت ،ورودی ،فراگـرد ،خروجـی و

بارهــا مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری قــرار

بازخـور و هـر نظامـی یـک یـا چنـد از اهـداف

نظامسازیهای مورد نظر را انجام داد.
4ـ2ـ .2تعیین خطمشیها و سیاستهای
کالن حوزههای علمیه.

4ـ2ـ .4برنامهریزی در جهت ساماندهی
پاسخگویی به شبهات مختلف در حوزه دین.
4ـ2ـ .5ایجاد جریانهای علمی و فرهنگی
زمینهساز تحقق معارف و ارزشهای اسالمی.

علمی و فرهنگی.

4ـ2ـ .9تعیین سیاستها و برنامههای
توسعه آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی و
رشتهها.
4ـ2ـ .10برنامهریزی در جهت تربیت اساتید
سطوح مختلف.
4ـ2ـ .11آییننامه تبدیل وضعیت ،ارتقا و
ترفیع اساتید تماموقت.
4ـ2ـ.12

تعیین

سیاستهای

توسعه

پژوهشهای بنیادین و کاربردی متناسب با
نیازهای حوزه علمیه ،نظام اسالمی و جهان
اسالم.
4ـ2ـ .13برنامههای توسعه واحدهای
پژوهشی حوزوی و طرح آمایش سرزمینی آن
4ـ2ـ .14برنامهریزی در جهت راهاندازی و
توسعه قطبها ،انجمنهای علمی ،کرسیهای
آزاداندیشی ،نقد و مناظره و مجالت علمی.
4ـ2ـ .15تعیین اولویتهای پژوهشی.
4ـ2ـ .16تعامل با سایر دستگاهها برای ایجاد
هماهنگی در امور پژوهشهای دینی کشور.
4ـ2ـ .17برنامههای حمایت از پژوهشگران
حوزوی.
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تشــکیل

چابکســازی اقدامــات الزم صــورت گیــرد.

براین اسـاس در هـر نظامـی بـه هفـت سـؤال

حوزههای علمیه بهعنوان نهاد علمی دینمحور،

شماره هشتم و نهم

در بخــش شــورای اعطــای مجوزهــا

گرفــت و در نهایــت مقــرر شــد نســبت بــه

و مأموریت هـای سـازمان را تأمیـن می کنـد.

4ـ2ـ .6برنامهریزی در جهت صیانت از

62
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4ـ2ـ.19

برنامهریزی

برای

از

نظریهپردازی برای پشتیبانی از نظام اسالمی.
4ـ2ـ .20برنامهریزی برای کارآمدسازی نظام
تبلیغ دینی.

و پژوهشی.
4ـ2ـ .32تعیین سیاستها و برنامههای
تأمین مالی غیردولتی حوزههای علمیه.
4ـ2ـ .33برنامهریزی برای رفع آسیبهای
سیاسی ،اجتماعی و اخالقی وارده به طالب.

 .5ایجاد مدیریت حوزه های استانی

کـه دو وظیفـه عمـده دارد .1 :سیاسـت گذاری

یکـی از عمیق تریـن تحـوالت زیربنایـی کـه

اجرایـی متناسـب بـا اقتضائـات هـر اسـتان بـا

تاکنون سـابقه نداشـته است ،تأسیس مدیریت

توجـه بـه سیاسـت های کالن مصـوب شـورای

حـوزه علمیـه در هر اسـتان ( 31اسـتان) اسـت،

عالـی حوزه هـای علمیـه؛  .2اجـرای راهبردهای

به عنـوان یکـی از راهکارهای تحول با دو هدف:

ابالغـی.

 -1تمرکـز زدایـی از مدیریـت اجرایی حوزه علمیه

در ایـن بخـش اقدامـات فراوانی انجام شـده

4ـ2ـ .22برنامهریزی در جهت مقابله

4ـ2ـ .34برنامههای جلوگیری از نفوذ

و تفکیـک صـف از سـتاد و واگـذاری مسـائل

اسـت کـه مهم تریـن آن هـا عبارتنـد از :قانـون

با اندیشههای الحادی و انحرافی درون و

بیگانگان ،عناصر وابسته و جریانات منحرف در

اجرایـی حـوزه علمیـه هـر اسـتان بـه مدیریـت

تأسـیس مدیریـت حـوزه علمیـه اسـتانی،

برونمذهبی.

میان روحانیون و طالب .

حـوزه علمیـه همان اسـتان -2 .حفـظ یا احیای

شـرح وظایف مدیریت حوزه علمیه اسـتانی،68

هویـت علمـی حوزه هـای اسـتانی کـه دارای

شـاخص های رتبه بندی حوزه علمیه اسـتانی

حیـات تاریخـی و بسـیار پررونـق و منشـأ اثر

آیین نامـه مدیریـت حـوزه علمیـه اسـتانی،

بوده اسـت.

سـاختار سـازمانی حوزه هـای علمیـه اسـتانی

4ـ2ـ .21تهیه نقشه جامع اعتقادی کشور

4ـ2ـ .23سـیاسـتهـا و بـرنــامههای
ساماندهی تولید و عرضه محصوالت علمی و
فرهنگی حوزوی.
4ـ2ـ .24تهیه و تدوین سیاستها و

4ـ2ـ .35برنامههای کنترل ارتباطات عناصر
بیگانه با حوزویان.
4ـ2ـ.36

برنامهریزی

برای

تقویت

همکاریهای علمی و فرهنگی حوزههای علمیه
با حوزههای علمیه شیعی خارج از کشور.

ایـن تمرکززدایـی و تفویـض امـور اجرایی به

67

69

70

براسـاس چهار رتبه 71،تعیین مدیران اسـتان ها

علت خطری اسـت که تمرکز دارد« :خطر تمرکز

و شـوراهای اسـتانی.

4ـ2ـ .37برنامهریزی در جهت تسهیل

ایـن اسـت کـه به طـور طبیعـی ایـن مجموعـه

همکاریهای علمی و فرهنگی حوزه با سایر

متمرکـزی کـه در یـک نقطـه نشسـته ،نتوانـد

 .6ایجاد انضباط در تأسیس واحدهای آموزش
حوزوی

نهادها و مراکز بینالمللی.

به وقـت بـه اجـزای ایـن انـدام عظیـم برسـد و

در این بخش متقاضیان تأسـیس واحدهای

خون رسـانی کنـد و فرصت هـا ضایع شـود ،این

آموزشـی حـوزوی اعـم از مـدارس علمیه ،مراکز

عیـب تمرکـز اسـت ،حسـن تمرکـز ،یکی بـودن

آموزشـی حـوزوی و مؤسسـات آموزش هـای

برنامه هـا ،یکی بـودن معیارهـا و یکی بـودن

حـوزوی ،به صـورت روش منـد می تواننـد در

نتایـج اسـت .کاری کنیـم کـه هـم محسـنات

جریـان فراینـد تأسـیس ،مدیریت و انحالل این

تحقـق پیـدا کنـد و هـم از معایـب تمرکـز

واحدها قرار گیرند .در همین راسـتا می توان به

بپرهیزیـد 66».بـا تأسـیس مدیریـت حوزههـای

تصویـب آیین نامـه تأسـیس و انحلال مدارس

اسـتانی کـه در طـول سـتاد راهبـردی تشـکیل

علمیـه ،مراکـز تخصصـی و مؤسسـات آمـوزش

شـده اسـت ،مشـکلی کـه مقـام معظـم رهبری

عالـی حـوزوی 72،آیین نامـه مدیریـت آن ها 73و

4ـ2ـ .29تهیه و تدوین ضوابط اساسی امور

4ـ2ـ .42هدایت نخبگان و استعدادهای

فرمودنـد برطـرف شـد ،ضمـن آن کـه حُ سـن

اسـاس نامه الگـوی آن هـا اشـاره کرد.

طالب در بخش معاضدتهای حقوقی ،بیمه،

برتر بهسوی تولید علم و پاسخگویی به نیازهای

آن هـم باقـی مانـده اسـت .زیـرا همان طـور که

وام ،تغذیه ،مسکن و تربیتبدنی.

جامعه اسالمی و حوزههای علمیه.

در نمـودار نشـان داده شـد؛ مدیریـت اسـتانی

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

در طـول سـتاد راهبـردی حوزه هـای علمیـه و

یکـی از مهم تریـن اقدامـات انجام شـده در

برنامههای ارتقای سطح معنوی ،اخالقی و رفتار
اسالمی حوزویان و خانوادههای ایشان.
4ـ2ـ .25تهیه و تدوین سیاستها و
برنامههای افزایش مشارکت و آگاهی سیاسی
و اجتماعی حوزویان.
4ـ2ـ .26تهیه و تدوین برنامههای غنیسازی
اوقاتفراغت طالب و خانوادههای ایشان.
4ـ2ـ .27ممیّ زی اخالقی تمام قوانین و
مقررات حوزههای علمیه.
4ـ2ـ .28تعیین سیاستها و برنامههای
مرتبط با استفاده بهینه از توانمندیهای
حوزویان.

4ـ2ـ .30سیاستها و برنامههای احیای

4ـ2ـ .38برنامهریزی برای حمایت از مراکز و
مؤسسات ایرانی فعال در خارج از کشور.
4ـ2ـ .39برنامهریزی برای رشد و شکوفایی
استعدادهای برتر.
4ـ2ـ .40برنامهریزی در جهت حمایت مادی
و معنوی از استعدادهای برتر.
4ـ2ـ .41برنامهریزی در جهت ارتقای سطح
علمی ،معنوی و مهارتی استعدادهای برتر.

4ـ2ـ .43تعیین شاخصها و معیارهای

74
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4ـ2ـ .31آمایش سرزمینی واحدهای آموزشی

تعمیق رویکرد دینی در علوم انسانی.
حمایت

حوزههای علمیه استانی.

شماره هشتم و نهم

4ـ2ـ .18برنامهریزی در جهت تقویت و

نخبگی و استعدادهای برتر.

بـه صـورت نظـام مخروطـی قـرار گرفته اسـت؛

65
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علمیه اسـت .نکته مهم در این بخش آن اسـت

 .7-1-17آییننامه جامع نر خها و دستمزدها

کـه :تمـام مصوبـات این بخـش در کمیته های

 .7-1-18آییننامه مکاتبات اداری

اقمـاری شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه بـه

 .7-1-19ماده واحده درخصوص نحوه پذیرایی

تصویـب رسـیده اسـت کـه مصوبـات آن هـا،
مصوبـه شـورای عالـی محسـوب می گـردد و
زمان جلسـات شـورای عالی حوزه مصروف این
قبیـل آیین نامههـا نشـده اسـت.

91

92

واحدهای حوزوی

93

 .7-1-20آییننامه نحوه استفاده از خدمات
نقلیه

94

7ـ .2بخش مالی

7ـ .1بخش منابع انسانی

7ـ2ـ .1آییننامه مالی واحدهای حوزوی

7ـ1ـ .1قانون استخدام کارمندان حوزه

7ـ2ـ .2آییننامه معامالتی واحدهای

95

علمیه

96

7ـ1ـ .2آییننامه آزمون عمومی و تخصصی
استخدام

97

7ـ1ـ .3آییننامه گزینش کارمندان حوزوی

77

7ـ1ـ .4آییننامه حقوق و مزایا

7ـ1ـ .5آییننامه حضور و غیاب کارمندان

79

7ـ1ـ .6آییننامه انتقال و مأموریت کارمندان

80

آییننامه

ارزشیابی

7ـ .3بخش کالبدی
در این بخش سیاسـتهای کالن حوزه های

78

7ـ1ـ.7

7ـ2ـ .3آییننامه حسابرسی واحدهای
حوزوی

76

کارمندان

علمیـه در اسـتقرار ،تأمیـن فضـا ،امکانـات و
تجهیـزات واحدهـای حـوزوی

98

بـه تصویـب

رسـید.

 .8تنظیـم روابـط حوزه هـای علمیـه بـا سـایر
دستگاه ها

واحدهای حوزوی

81

 .7-1-8قانون رسیدگی به تخلفات اداری

82

 .7-1-9دستورالعمل اجرایی قانون رسیدگی

شـده اسـت (ارتبـاط فعـال بـا محیـط براسـاس

کالن حوزههـای علمیـه بهصـورت انحصـاری از

شـناخت آگاهانـه از جریانهـا و نقش آفرینـان

سـوی شـورای عالـی حوزههـای علمیـه صـورت

در عرصه هـای سیاسـت ،اقتصـاد ،فرهنـگ

میگیـرد بـا توجـه بـه تأکیـدات مقـام معظـم

و ماننـد آن) .در ایـن سـند «محیـط» تعریـف

رهبـری مبنـی بـر واحدبـودن کانـال ارتبـاط بـا

شـده اسـت بـه« :کلیـه عواملـی کـه خـارج از

دولت .در همین راسـتا در برنامه پنجم توسـعه

نهـاد حـوزه علمیـه هسـتند و می تواننـد بـر کل

کشـور قبـل از تصویـب در مجلـس شـورای،

یـا اجـزای حـوزه علمیـه بالقـوه یا بالفعـل تأثیر

اسلامی درخصـوص حوزههـای علمیـه

بگذارنـد ،ماننـد ارکان سـه گانه حاکمیتی نظام،

پیشنهادسـازی الزم انجـام شـد.

دسـتگاه های اجرایـی ،مـردم ،سـازمان های
مـردم نهـاد و ماننـد آن».

حوزوی

75

اثرگـذار و سـازنده بـا محیـط پیرامـون» تعریف

دولـت و مجلـس شـورای اسلامی در مسـائل

برایناسـاس

ً
اوال،

در

تعامـل دولـت و حوزههـای علمیـه ،دومیـن

نهـاد

حـوزه

تنفیـذ
نیازمنـد
تصمیمگیریهایـش
ً
دسـتگاههای بیرونـی نیسـت؛ و ثانیـا ،در

اقـدام در ایـن قسـمت اسـت .ایـن تعامالت در

تصمیمگیریهایـش نیازمنـد هماهنگـی
ً
صرفـا اراده
بـا هیـچ دسـتگاهی نیسـت یعنـی
خـودش بـر امـور حاکـم اسـت.
8ـ .2تصویـب نحـوه ارتبـاط بـا مراجع عظام،
علمـا و اسـاتید بهمنظـور سـاماندهی و تعامـل
مؤثر و مسـتمر شـورای عالی حوزههای علمیه.

عالـی حوزه هـای علمیـه ،نظام منـد سـاختن

بهعنـوان خـط ارتباطـی و تعامـل حوزههـای

84

روابـط حوزه هـای علمیه با سـایر دسـتگاه های

علمیـه بـا شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی.

 .7-1-11آییننامه مرخصی کارمندان حوزههای

حاکمیتی اسـت .دراین خصـوص اقدامات ذیل

 .7-1-10آییننامه خدمات رفاهی کارمندان

صـورت گرفت:

علمیه

85

 .7-1-12آییننامه فوقالعاده بدی آب و هوا

86

 .7-1-13آییننامه حق مأموریت

87

 .7-1-14آییننامه جذب و بهکارگیری
نیروهای ساعتی

88

چهـار بخش زیر دسـته بندی شـد و بـه معاونت
نظـارت راهبـردی رئیـس جمهـوری ارسـال
گردیـد:
 .1مـواد تکلیفـی :مأموریت هایـی که به نهاد

یکـی دیگـر از رویکردهـای جدیـد در شـورای

به تخلفات اداری

مطالعـه و ظرفیت یابـی قانـون برنامـه
پنجسـاله به عنـوان ایجـاد بسـتر قانونـی بـرای

100

83

103

8ـ .3تصویـب شـورای تخصصـی حـوزوی

حوزه علمیه محول شـده اسـت.

ً
مسـتقیما به
 .2مواد مأموریتی :مواردی که

حوزه علمیه محول نشـده اسـت ولی در ارتباط
بـا مأموریتهای حوزه علمیه می باشـد.
 .3مـواد مشـارکتی :مجموعـه گسـترده ای
از مـواد مرتبـط کـه دسـت یابی مطلوب تـر بـه

8ـ .4تشـکیل کمیتـه امـور موقوفـات

101

بهمنظـور سـاماندهی امـور اوقـاف حوزههـای

اهـداف مـورد نظـر قانونگذار ،منـوط به حضور
و مشـارکت حوزه هـای علمیـه اسـت.

8ـ .1تصویـب سـند اسـتقالل حوزه هـای

علمیـه بـا همـکاری سـازمان اوقـاف و امـور

 .4مـواد حمایتـی :مـوادی کـه دولـت

علمیـه 99.در ایـن سـند مفهـوم اسـتقالل بـه

خیریـه بـا توجـه به مصوبه شـورای عالـی 102.که

به عنـوان حامـی بعضـی از دسـتگاه ها نقـش

«حـق تصمیم گیـری در حـوزه مأموریـت و

موقوفـات راهبـرد اصلـی تأمیـن منابـع مالـی

بـازی می کنـد و ایـن مـواد می توانـد شـامل

جلوگیـری از ورود دسـتگاه های بیـرون از حوزه

حوزههـای علمیـه محسـوب شـده اسـت.

حوزه هـای علمیـه باشـند.

شماره هشتم و نهم

حوزه هـای اداری ،مالـی و کالبـدی حوزه هـای

 .7-1-16آیین نامه حق التدریس اساتید

90

علمیـه در تصمیم گیری هـا ،در عیـن ارتبـاط

8ـ .5تعامـل نظاممنـد حوزههـای علمیـه با
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بخـش زیربنایـی تحـول ،برقـراری انضبـاط در

 .7-1-15آییننامه لباس کارمندان

89

67

68

می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد :تدویـن

البتـه در ایـن دوره و بـرای اولین بـار برنامـه

و تصویـب اسـاس نامه صنـدوق حمایـت از

آموزشـی حوزه هـای علمیـه ،براسـاس منطـق

پژوهش گـران حـوزوی 104،آیین نامـه جشـنواره
عالمـه ّ
حلـی 105،آیین نامـه همایـش کتـاب

خاصی برنامه ریزی شـد .یعنی آموزش طالب
براسـاس سـه مرحله .1 :آشنایی .2 ،شناخت.3 ،

سـال 106،آیین نامـه انضباطـی طلاب حوزههای

تسـلط ،صورتبنـدی شـد و مقـرر گردید دروس

علمیـه 107،آیین نامـه تشـکیل شـورای فنـاوری

در ایـن قالـب ارائـه گردنـد .به عنـوان مثـال در

109

آمـوزش فقـه ،در ابتـدا دروسـی بـرای طالب در

108

اهداف شناختی

مرحله دوم:
شناخت

ّ
حد آشـنایی با آن علم تدوین میشـود ،سـپس

اصالحات روبنایی
همانطـور کـه گفتـه شـد از دیدگاه شـورای

دروسـی بـرای شـناخت کامـل بـا آن علـم ،و در

عالـی حوزه هـای علمیـه ،اصالحـات زیربنایی،

نهایـت دروسـی بـرای تسـلط بیشـتر .که طالب

شـرط الزم بـرای تحـول حوزه هـای علمیـه

طی  10سـال ،دروس مختلف را برهمین اسـاس

محسـوب می شـود و شـرط کافی نیست .تحول

طـی می کننـد .ضمـن آن کـه کتب حـوزوی نیز

اساسی زمانی رخ می دهد که در بخش روبنا در

براسـاس همیـن منطق دسـته بندی می شـوند

حوزههـای راهبردی آمـوزش ،پژوهش ،تبلیغ و

و متـون آموزشـی تدویـن می گردند.

اهداف مهارتی

گزارهها

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

ساختار

 .1فهم ساختار و خرد و تفصیلی علم در قالب کتاب
 .2فهم و تحلیل روابط (علت ترتب مباحث بر یکدیگر)

 .1توانایی مبانی مطالب متن به زبان خود
 .2توانایی تلخیص از طریق تشخیص عناصر اصلی از فرعی
توانایی بازگویی
و توانایی توضیح از طریق ارائه نمونهها و شاهدها
 .3توانایی ترجمه از زبان عربی به فارسی در حد جمالت

توانایی کاربرد

مفاهیم

 .1فهم تعاریف مختلف مفاهیم اساسی علم
 .2نقد تعاریف با هدف دستیابی به تعریف برگزیده
 .3فهم کامل مفاهیم جزئی

گزارهها

 .1فهم اقوام مختلف در مورد مسائل اساسی
 .2آشنایی با مبانی اقوال مختلف
 .3فهم کامل قواعد فرعی و جزئی (باقیمانده از مرحله دوم)
 .4فهم موارد استثناء

تهذیب و  ...نظامسـازی شـود ،مسـئله ای که در

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

اهداف

اهداف شناختی

مرحله اول:
آشنایی

حوزهها

شاخصها

مفاهیم

آشنایی با اصطالحات و مفاهیم اساسی علم به صورت اجمالی

گزارهها

آشنایی با مسائل و قواعد کلی علم

ساختار

آشنایی با ساختار کالن علم ،بدون دانستن تحلیل روابط

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

توانایی کاربرد

اهداف شناختی

توانایی تطبیق مفاهیم و قواعد مهم و اساسی بر مصادیق و موارد

 .1توانایی تطبیق قواعد جزئی بر موارد
 .2توانایی قرائت متن با اعراب صحیح
 .3توانایی فهم متون متوسط عربی
 .4توانایی تطبیق انواع استداللها

 .1فهم ساختارهای دیگر آن علم

مرحله سوم:

ساختار

تسلط

 .2فهم نقد ساختارهای علم
 .3فهم ساختار بهتر همراه با دلیل آن

 .1ترجمه متون علمی هم تراز کتاب آموزشی
توانایی بازگویی  .2توانایی تبیین دیدگاههای مختلف به صورت نقل قول غیر مستقیم
 .3توانایی نوشتن مقاله علمی ترویجی
اهداف مهارتی

توانایی کاربرد

 .1توانایی تشخیص وجوه اقوال مختلف
 .2توانایی فهم متون پیچیده
 .3توانایی تحلیل منطقی متون علمی
 .4توانایی تشخیص مغالطات و جدل از برهان
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

از جملـه اقدامـات دیگـر در بخـش زیربنایی

تحـوالت زیرسـاختی نوبـت به آن نرسـید.

مفاهیم

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

شماره هشتم و نهم

دوره پنجـم شـورای عالـی بـه علـت حجم باالی

 .9سایر اقدامات

اطالعـات.

69

70

71

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

علمیــه بعــد از انقــاب اســامی می افزایــد،

آنچــه در ایــن دوره اتفــاق افتــاد تحــوالت از

 .9بیانـات مقام معظم رهبری در پاسـخ به نامۀ جمعی از

 .36همان ،مصوبه .1390/6/29 ،782

تغییــر دائمــی فرهنگــی و فضــای بینالمللــی

الزم تحــول
ســنخ زیربنایــی به عنــوان شــرط ِ

دانش آموختگان حوزه های علمیه.1381/11/16 ،

 .37همان ،مصوبه .1390/6/30 ،783

اســت .هرچــه شــدت و گســترش تغییــر

حوزه هــای علمیــه بــود .اعضــای شــورا تحــول

 .10مجموعـه مصوبـات شـورای عالـی حوزه هـای

 .38همان ،مصوبه .1390/6/22 ،779

افزون تــر باشــد ،نهادهــا و ســازمان های

اساســی را تحــول در کارکردهــای اصلــی حــوزه

علمیـه ،مصوبـه .1387/10/20 ،599

 .39همان ،مصوبه .1390/6/30 ،802

فرهنگــی بایــد هوشــیارتر و به هنگامتــر

علمیــه مثــل آمــوزش ،پژوهــش ،تبلیــغ و

 .11همان ،مصوبه .1388/3/29 ،622

 .40همان ،مصوبه .1390/9/20 ،809

اقــدام نماینــد .حوزه هــای علمیــه نیــز الزم

تهذیــب می دانســتند و نقطــه عزیمــت ایــن

 .12همان ،مصوبه .1388/4/21 ،642

 .41همان ،مصوبه .1387/11/4 ،601

اســت بــا درک زمــان و حتــی پیش بینــی

تحــول را در نظــام آموزشــی تربیتــی حوزه هــای

 .13همان ،مصوبه .1387/11/20 ،608

 .42همان ،مصوبه .1387/11/4 ،602

تغییــرات آینــده ،بــا اســتقبال از به ســازی

علمیــه قــرار دادنــد.

 .14همان ،مصوبه .1388/2/4 ،612

 .43همان ،مصوبه .1387/11/4 ،603

 .15همان ،مصوبه .1390/4/3 ،774

 .44همان ،مصوبه .1387/11/4 ،604

 .16همان ،مصوبه .1388/2/18 ،615

 .45همان ،مصوبه .1388/9/8 ،647

 .17همان ،مصوبه .1387/12/9 ،607

 .46همان ،مصوبه 1389/9/14 ،712

 .18مجموعـه تصمیمـات شـورای عالـی حوزه هـای

 .47همان ،مصوبه .1389/10/5 ،715

علمیـه جلسـه .1389/8/9 ،148

 .48همان ،مصوبه .1389/9/14 ،710

 .19همان ،مصوبه .469

 .49همان ،مصوبه .1389/8/19 ،993

 .20مجموعـه مصوبـات شـورای عالـی حوزه هـای

 .50همان ،مصوبه .1389/9/12 ،708

علمیـه ،مصوبـه .1389/8/9 ،572

 .51همان ،مصوبه .1389/11/13 ،722

 .21همان ،مصوبه .1387/6/24 ،585

 .52همان ،مصوبه .1389/8/9 ،694

 .22همان ،مصوبه .1388/3/10 ،620

 .53همان ،مصوبه .1389/12/6 ،736

 .23همان ،مصوبه .1388/6/19 ،633

 .54همان ،مصوبه .1389/12/6 ،738

 .24همان ،مصوبه .1388/7/24 ،638

 .55همان ،مصوبه .1389/10/26 ،719

 .25همان ،مصوبه .1389/1/15 ،659

 .56همان ،مصوبه .1389/7/2 ،687

 .26همان ،مصوبه .1390/6/22 ،780

 .57همان ،مصوبه .1389/9/14 ،709

 .27همان ،مصوبه .1390/6/2 ،781

 .58همان ،مصوبه .1390/1/21 ،757

 .28همان ،مصوبه .1390/6/30 ،784

 .59همان ،مصوبه .1389/6/14 ،681

 .29همان ،مصوبه .1390/7/19 ،788

 .60همان ،مصوبه .1389/9/14 ،711

 .30همان ،مصوبه .1390/6/22 ،800

 .61همان ،مصوبه .1390/3/1 ،769

 .31همان ،مصوبه .1390/6/29 ،801

 .62بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا اعضـای

 .32همان ،مصوبه .1390/7/19 ،803

شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه.1389 ،

 .33همان ،مصوبه .1390/9/6 ،808

 .63مجموعـه تصمیمـات شـورای عالـی حوزه هـای

 .34همان ،مصوبه .1390/10/30 ،812

علمیـه ،جلسـه  ،173مورخـه .89/11/8

الزم از درون ،بــر تأثیرگــذاری خــود در بیــرون
بیافزایــد .درســت همین جاســت کــه لــزوم

پی نوشت:

تحــول حوزه هــای علمیــه به عنــوان یــک

* عضـو هیئـت علمـی گـروه معـارف اسلامی دانشـگاه

حوزه هــای علمیــه و تطبیــق بــا شــرایط قبــل

حوزههـای علمیـه در دوره پنجـم.

ضــرورت رخ می نمایــد .بــا تعریــف ســابق از
از انقــاب نمی تــوان بــه نیازهــای دائمــی
جامعــه ،نظــام اســامی ،جامعــه بین المللــی
و حتــی نیازهــای اختصاصــی حوزه هــای
علمیــه پاســخ داد .نگاه هــا و تفکــرات بایــد
تغییــر کنــد و حوزه هــای علمیــه به عنــوان
نهــاد پاســخ گو بــه نیازهــای زمانــه دیــده
شــود .ایــن مهــم میســر نیســت جــز بــا تغییــر
نگرش هــا و بینشهــا.
تغییــر نگرشهــا یعنــی اتخــاذ تفکــر
راهبــردی و بــه تبــع آن برنامه ریــزی راهبــردی،
اجــرای راهبردهــا و ارزیابــی آن هــا .مســئله ای
کــه در دوره پنجــم شــورای عالــی حوزه هــای
علمیــه و در اعضــای آن اتفــاق افتــاد و

باقرالعلـوم  و مدیـر دفتـر طرح و برنامه شـورای عالی

 .1بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا طلاب
حوزه هـای علمیـه.1386/9/8 ،
 . 2بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا اعضـای
شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه.1388/11/16 ،
 . 3بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا علمـا و
مدرسـان حوزه هـای علمیـه.1377/11/30 ،
 . 4بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا اعضـای
شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه.1379/2/22 ،
 .5بیلوپاتریـک ،راهنمـای اجرایـی برنامه ریـزی
اسـتراتژیک ،ترجمـه منصـور شـریفی ،تهـران ،نشـر
آرویـن.1376 ،
 .6مجموعـه تصمیمـات شـورای عالـی حـوزه علمیـه،
جلسـه شـماره  ،187تاریـخ .1390/1/21

حــوزه علمیــه را به عنــوان نهــادی تأثیرگــذار

 .7بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا طلاب و

و پاســخ گو بــه محیــط در تمــام ابعــاد آن،

فضلای حوزه هـای علمیـه.1389/7/14 ،

شماره هشتم و نهم

آنچــه بــر اهمیــت نقش آفرینــی حوزه هــای

و تحــوالت زیربنایــی و روبنایــی پرداختنــد.

مدرسـان حوزه هـای علمیـه.1370/11/30 ،

 .35همان ،مصوبه .1391/2/24 ،849

جمعبندی

پاییز و زمستان 1398

محســوب کردنــد و براســاس آن بــه اصالحــات

 .8بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا علمـا و
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

 .65مجموعـه تصمیمـات شـورای عالـی حوزه هـای

 .90همان ،مصوبه .1389/3/18 ،666

تهران ،نشـر آشنا.1380 ،

. )1 3 8 7 /1 0 /2 0

علمیـه ،جلسـه شـماره.1390/1/21 ،187

 .91همان ،مصوبه.1389/11/20 ،731 ،

ـ صالحـی ،رضـا ،مجموعـه مقاالت مدیریت اسـتراتژیک

نیکـوکار ،غالمحسـین ،طراحـی و تبیین الگـوی کنترل

 .66بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا اعضـای

 .92همان ،مصوبه.1389/12/13 ،743 ،

فرهنگـی ،تهـران ،مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام،

اسـتراتژیک ،دبیرخانـه شـورای عالی انقلاب فرهنگی،

شـورای عالـی حوزه هـای علمیـه.1387/11/16 ،

 .93همان ،مصوبه.1390/2/28 ،766، ،

.1391

 .67مجموعـه مصوبـات شـورای عالـی حوزه هـای

 .94همان ،مصوبه.1390/3/18 ،772 ،

ـ مجموعـه تصمیمـات شـورای عالـی حـوزه علمیـه

.1387
ّ
ـ یـزدی ،محمـد (آیت اللـه) ،مصاحبـه بـا نشـریه خبـری

علمیـه ،مصوبـه .1388/8/22 ،642

 .95همان ،مصوبه 1390/1/21 ،758

(جلسـه شـماره  187و  148و .)1390/1/21

شـورای عالی حوزه های علمیه ،سـال اول ،شـماره اول،

 .68همان ،مصوبه .1388/8/22 ،643

 .96همان ،مصوبه.1389/3/18 ،668 ،

 .69همان ،مصوبه .1388/9/22 ،649

 .97همان ،مصوبه.1389/10/8 ،717 ،

 .70همان ،مصوبه .1389/2/12 ،661

 .98همان ،مصوبه .1389/12/19 ،747

 .71همـان مصوبه هـای  703 ،702 ،701و 704

 .99همان ،مصوبه .1389/10/26 ،721

مصوبـه .1389/9/5

 .100همان ،مصوبه .1387/19/29 ،600

 .72همـان ،مصوبـات  2/6 ،618 ،617 ،616و

 .101همان ،مصوبه .1387/9/6 ،596

.1388 /2 /25

 .102مجموعـه تصمیمـات شـورای عالی حـوزه علمیه،

 .73همان ،مصوبات  735و .1388/4/20 ،624

جلسـه .1389/11/1 ،171

 .74همـان ،مصوبـات  1389/11/10 ،723و ،625

 .103همان ،مصوبه .1388/6/26 ،632

.1388/6/6 ،626

 .104همان ،مصوبه .1387/11/11 ،605

 .75همان ،مصوبه .1389/138/3/18 ،667

 .105همان ،مصوبه .1390/1/31 ،760

 .76همان ،مصوبه.1390/3/11 ،771 ،

 .106همان ،مصوبه .1390/1/31 ،761

 .77همان ،مصوبه.1389/7/13 ،690 ،

 .107همان ،مصوبه .1390/12/10 ،834

 .78همان ،مصوبه .1388/7/17 ،636

 .108همان ،مصوبه .1390/12/21 ،823

 .79همان ،مصوبه.1389/11/20 ،732 ،

 .109همان ،مصوبه .1391/2/24 ،848

 .80همان ،مصوبه.1389/11/20 ،733 ،
 .81همان ،مصوبه.1390/7/6 ،785 ،
 .82همان ،مصوبه .1389/6/30 ،686
 .83همان ،مصوبه .1391/2/27 ،845
 .84همان ،مصوبه .1389/6/2 ،675
 .85همان ،مصوبه.1389/9/28 ،717 ،
 .86همان ،مصوبه.1389/9/10 ،706 ،
 .87همان ،مصوبه .1389/4/27 ،674

منابع:

ـ اعرافـی ،علیرضـا« ،حوزه هـای علمیـه ،تحـول و

نـوآوری» ،فصل نامـه پژوهـش کوثـر معـارف ،شـماره ،7
.1387

ـ بیلـو ،پاتریـک ،راهنمـای اجرایـی برنامه ریـزی
اسـتراتژیک ،ترجمـه منصـور شـریفی ،تهـران ،نشـر
آرویـن.1376 ،
ـ حـوزه و روحانیـت در نـگاه رهبـری از  1368تـا ،1388

.1390

شماره هشتم و نهم

علمیـه ،مصوبـه  ،697مورخـه .89/8/28

 .89همان ،مصوبه.1389/11/2 ،272 ،

داوری ،دردانه و سـاغرزاده ،شانه ،مدیریت استراتژیک،

علمیـه (مصوبـه  720و  599در  89/10/26و

پاییز و زمستان 1398

 .64مجموعـه مصوبـات شـورای عالـی حوزه هـای

 .88همان ،مصوبه .1389/3/18 ،665

قـم ،دبیرخانه شـورای عالی حوزه هـای علمیه.1389 ،

ـ مجموعـه مصوبـات شـورای عالـی حوزه هـای

