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وضعیـت آرمانـی حـوزه و نیـز بایسـتگیهای

بـه صـورت صریح و مسـتقیم ،در سـخنان مقام

حوزههـای علمیـه ،پنـج ویژگـی برجسـته برای

معظـم رهبری(مدظلهالعالـی) دارای سـابقه

حـوزه مطلـوب ،ترسـیم شـده کـه عبارتنـد از:

نبـوده اسـت .به عنـوان نمونه یکی از بحثهای

 .1حوزه برنامهریز و آیندهنگر؛
 .2حوزه دانشبنیان؛
 .3حوزه هویتساز؛
 .4حوزه مسئولیتگرا؛
 .5حوزه جهانیاندیش.

ه گذشـته در خصوص
مهـم معظملـه در دو دهـ 
حوزهها «امر تحول» بوده که ابعاد مختلف این
مسـأله در سـخنرانیها و مالقاتهـای مختلف
حوزهای تبیین گردیده اسـت ،اما در سـفر اخیر
مقـام معظـم رهبری ،محور مورد اشـاره ایشـان

بدینترتیـب ،پیگیـری تحقـق مطالبـات در

در مالقـات نخبـگان و فضلای حوزه «هدایت و

محورهـای پنجگانه مذکـور به صورتی مفهومی

مدیریـت تحـول» بود که میتوانـد نقطه عطفی

و موضوعـی در حوزههـای علمیـه ،قابل تحقیق

در رهنمودهای ایشـان باشـد.

عبداﷲ نظرزاده*

و بررسـی خواهـد بـود و ذهـن گزارشگـر را از

 .2رهنمودهـای تأکیـدی :بدانگونـه اسـت،

درگیرشـدن با گزارشـات صـوری و فعالیتهای

كـه محورهایـی از رهنمودهـای مقـام معظـم

رسـمی نهادهـای حوزه مصـون میدارد و مالک

رهبـری کـه دارای دو ویژگـی خـاص هسـتند:

سنجش و ارزیابی را در میزان پیشرفت حوزه در

الـف) در اکثـر یـا تمام دیدارها و سـخنرانیها و

محورهـای پنجگانه یادشـده ،بـه صورت واقعی

مالقاتهـای حـوزهای مورد توجه و تأکید مکرر

نمایان میسـازد.

ایشـان بودهانـد؛ ب) ملاک دیگـر در انتخـاب

در دهمین سالگشـت سـفر رهبر معظم انقالب به شـهر قم« ،مجله

تقسـیم رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری بـه
تأسیسی و تأکیدی

رهنمودهـای تأکیـدی ،لحـن ،ادبیـات و نـوع

رهنمودهای ایشـان در مسـائل حوزه داشـت ،ویژه شـمارهای در

رهبری(مدظلـه العالـی) در ایـن سـفر ،در عیـن

کالن یـا موضـوع خـاص اسـت ،از جملـه ایـن

تازگـی و نوبـودن ،در مـواردی نیـز بـه تأکیـد و

محورهـا ،تأکیـد بـر امـر اساسـی تحـول حوزه و

یـادآوری مطالبـات گذشـته اختصـاص یافتـه،

بـر مسـائلی همچـون اهتمـام حـوزه بـر «علوم

کـه نشـاندهنده ضـرورت موضـوع و عـدم

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

پیشـرفت مـورد انتظـار بـود ،بـر این اسـاس ،در

از آنجـا کـه محورهـای تأکیـدی بـه لحـاظ

یـک طبقهبنـدی دیگـر ،میتـوان رهنمودهـا و

تاریخـی و ذهنـی مقدم بر محورهای تأسیسـی

مطالبات را در سفر اخیر به دو قسم «تأسیسی»

هسـتند و اسـاس تفکـر و طـرح جامـع رهبـر

و «تأکیـدی» ،بـه مـوارد زیـر تقسـیم نمـود:

معظم انقالب را در خصوص تحول حوزه نشـان

حـوزه» بـرای پاسداشـت آن ایـام شـریف و تأثیراتی کـه حضور و
بزرگداشـت آن ایـام منتشـر كنـد .بـا مـروری گذرا بـر رهنمودها
و مطالبـات مقـام معظـم رهبری(مدظلهالعالـی) در سـفر ده روزه،
سـال ،1389به شـهر قـم ،میتوان مجموعـه رهنمودهای معظم له
را در پنـج محـور اساسـی در قالب یک حوزه تحولیافته و پیشـرفته
طبقهبنـدی کرد.

رهنمودهـا و مطالبـات مقـام معظـم

اسـتدالل ایشـان میباشـد ،کـه نشـاندهنده،
تأکیـد ،اصـرار و اهتمـام معظم له در یک محور

شماره هشتم و نهم

نظرات علما و فضالی حوزه ،در خصوص تبیین

كـه مطالباتـی در خصـوص مخاطبـان خـاص،
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براسـاس مطالعـات انجـام گرفتـه و نكتـه

 .2رهنمودهـای تأسیسـی :مـراد آن اسـت،
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مالقـات حوزویـان در سـال  ،1389بر پنج محور

پیـش از درس خارج؛
ـ ضـرورت کار تخصصـی در هـر یـک از علوم

حـوزه مطلـوب میآوریم:

ـ مقاومـت در برابـر ورود دیدگاههـای
حوزه نظریهپردازی و شـبههزدایی

سـکوالری به

جهانـی ،سیاسـی و چالشـی.

تقویـت ایمـان دینـى؛

ب) محورهـای تأسیسـی رهنمودهـای مقـام
معظم رهبری
 .1حوزه آیندهنگر و برنامهریز

الـف) محورهـای تأکیـدی رهنمودهـای مقـام
معظم رهبری
 .1حوزه آیندهنگر و برنامهریز

ـ توجه به فلسفه در کنار فقه و اصول ،با

ـ پاسـخ بـه سـؤالهای نسـل جـوان و

توجه به پیدایش افکار و شبهات جدید در دنیا؛

پاسـخگویی دائـم و بـهروز بـه شـبهات توسـط

ه مأموریـت
ـ تدویـن چشـمانداز ،یـا بیانیـ 

ـ جایگزینـی «علـوم انسـانی اسلامی»

حوزوی (تفسـیر و کالم و )...؛

بهجـای «علـوم انسـانی غربـی»؛

حـوز ه علمیـه؛
تدوین برنامههای راهبردی حوزه
ـ ضروت
ِ

جهت برنامهریزی و هدفگذاریهای مقطعی
طبقهبندی و اولویتبندی علوم حوزوی؛

ـ تدوین نظام جامع در زمینههای آموزش،
پرورش ،تبلیغ و رشتههای مختلف دیگر؛

ـ پایهریـزیعلـوم انسـانی اسلامی در حوزه

ـ برنامهریـزی کوتاهمـدت و
بلندمـدت بـرای تحقـق اهـداف
عملـی.

 .2حوزه دانش بنیان
ـ توجــه بــه شــیوههای
جدیــد در آمــوزش؛
ـ

ضــرورت

ّ
جدیــت

در

تحصیــل متــون فعلــی تــا قبــل
از تهیــه متــون درســی جدیــد؛
ـ ضــرورت دقــت ،عــدم
ســهلانگاری و اغمــاض در

در ســخنان مقــام معظــم
رهبری(مدظلهالعالــی) دارای
ســابقه نبــوده اســت .بــه عنــوان
نمونــه یکــی از بحثهــای مهــم
معظملــه در دو دهــ ه گذشــته
در خصــوص حوزههــا «امــر
تحــول» بــوده کــه ابعــاد مختلــف
ایــن مســأله در ســخنرانیها و
مالقاتهــای مختلــف حــوزهای
تبییــن گردیــده اســت ،امــا در ســفر
اخیــر مقــام معظــم رهبــری ،محــور
مــورد اشــاره ایشــان در مالقــات
نخبــگان و فضــای حــوزه
«هدایــت و مدیریــت تحــول» بــود
کــه میتوانــد نقطــه عطفــی در
رهنمودهــای ایشــان باشــد.

و پرهیـز از تحجر؛
ـ تربیت نیرو برای ادار ه معنوی و جهتدهی

ه تهذیب
ـ اهتمـام بـه مسـئل 

تهذیب و اخالق؛

پژ و هشمحـو ر ی ؛

ـ ایجاد فرصت برای طرح سؤال و شبهه؛

ـ تدویـن بیانیـه و چشـمانداز در راسـتای

 .3حوزه هویتساز

ه قـم؛
در حوزهعلمیـ 

متناسـب و حرکـت بـه سـوی

ـ مواجهشدن به سؤالها با روی گشاده؛

ـ آزاداندیشـی و امـکان بیـان نظرات مخالف

اخالقـی حـوزه؛

ـ توجه به تهذیب و معنویت
در نظام رفتاری و اخالقی حوزه؛
انتشـار شـرح حـال یـا
ـ
ِ

ِ
مکتوبـات بـزرگان اهـل تهذیـب
اخالق اسـاتید
اسـتفاده از درس
ِ

صاحـب َنفـس؛

ـ عـدم اتکا بـه تدریس عرفان
نظـری و سـوقدادن طلاب بـه
عرفـان عملی؛
ـ موعظه و نصیحت طالب

به برنامههای صدا و سـیما؛
ـ باالبـردن سـطح فکرِدینـی و تزریـق ایمـان

دینـی و منطقـی در بدنههـای صنـوف مختلـف
صداوسـیما و سـینماگران؛
ـ توجـه ویـژه بـه «تربیـت و اخلاق» و ایجاد
آمادگـی در حـوزه ،بـا تربیـت متخصـص در
ه گسـترده
ایـن رشـته بـرای بهرهگیـری از عرصـ 
آموزشوپـرورش؛
ـ آمادهشـدن روحانیت برای تأثیرگذاری در
ه مرکزی آموزش و پرورش؛
نقطـ 

ـ ضــرورت افزایــش کمیــت حوزههــا و
جــذب افــراد بــا اســتعداد بــا اســتفاده از
شــیوههای

روز؛

ه مدرســین
ـ تشــکیل اتــاق فکــر در جامعــ 
جهــت نواندیشــی و تحلیــل مســائل گوناگــون؛
ـ جلوگیـری از گسـترش و فربهشـدن
تشـکیالت در مدیریـت حـوزه؛
ـ عـدم اصـرار بـر تمرکـز مدیریـت حوزههـای
کشـور در قـم؛
ه دولتی در
ـ رعایت عدالت در تقسـیم بودج 
بین حوزههـای علمیه.

 .2حوزه دانشبنیان
ـ تلاش شـتابنده در جهـت پیشـرفت علـم

ـ تولید آثار علمی کارآمد و مناسـب با سـطح
مخاطبـان عمومـی بـه عنـوان راهـکار مقابله با

ه مدرسین
ـ تقویت و اصالح ارتباطات جامع 

توسط اساتید و توجهدادن آنها
به تفکر ،تامل ،ذکر موت و . ...

 .5حوزه جهانیاندیش

ـ اعلان موضـع صریـح و

مأموریـت روحانیـت؛

ه جامـع علمى كشـور؛
و حركـت در جهـت نقشـ 

رشـد نحلهها و مذاهـب انحرافی.

 .4حوزه مسئولیتگرا

ـ هدایت و مدیریت تحول در حوزهها؛
ـ ضرورت تحقق تحّ ول صحیح در حوزه؛

علمیـه مبتنـی بـر تفکر و جهانبینی اسلام.

ـ تهیه نظام جامع در زمینه
ـ تعریـف نظـام پژوهشـی

روحانیـت و حوزههـاى علمیـه؛

ـ برخورد علمی با سؤالها؛

ـ لـزوم تکریـم اسـاتید در نظـام رفتـاری و

ـ حضـور فعـال در صحنههـای مختلـف

ـ ارتبـاط بـا مجامـع علمـی و دینـی موجـود
در دنیـا؛

با ارکان اساسی حوزه؛
ـ سازماندهی اساتید سطح؛
ـ افزایـش و ارتقـا پایبنـدی طلاب بـه درس
از طریـق تشـویق طلاب ممتاز (نظیر جشـنواره
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

محورهای تأسیسـی را از رهنمودهای ایشان در

ـ توجـه ویـژه به دروس سـطح(فقه و اصول)

انقلاب در سـطح حـوزه و کشـور؛

فلسـفی و کالمـی دنیـای امـروز؛

شماره هشتم و نهم

میدهنـد ،ابتـدا محورهـای تاکیـدی و سـپس

ارزشــیابی و امتحانــات؛

برخـورد بـا هرگونـه تظاهـر علیـه خـط امـام و

ه فقهـی،
ـ حضـور فعـال حـوزه در صحنـ 
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تدریـس و درس خوانـدن؛
ـ تدبیـر در مـورد دورههـای تبلیغـی کوتـاه
مـدت ماننـد «سـفیران هدایـت»؛
ـ پرهیز و خودداری حوزه از ورود در مسـائل
اقتصادی.

 .4حوزه مسئولیتگرا
ـ حفـظ حرکتهـای انقالبـی طلاب از افراط
و تفریـط.

 .5حوزه جهانیاندیش
ـ تلاش بـرای تربیـت و رشـد طلاب خارجی
و بازگشـت بـه موطـن خـود برای نشـر معارف؛
ـ ارتبـاط و تعامـل طلاب خارجی با یکدیگر
بـا هـدف کسـب جامعیـت و فراگیـری اهـداف
بلنـد همدیگر.

طرح پیشنهادی تحقق «تحول در حوزه »

بـه طـور منطقـی ،ترسـیم چارچوبـی بـرای

اجراییکـردن «مهندسـی تحـول در حـوزه»
ه مـی شـود:
شـامل حداقـل سـه مرحلـ 
 .1الگوسـازی جامـع :در بخـش مفاهیـم
نظـری ،راهبـردی و برنامـه ریـزی؛
 .2نمونهسـازی محـدود :در یـک یـا چنـد
بخـش از سـاختار و یـک یـا چنـد مجموعـه

و محیـط عام حوزه.
البتـه بهتریـن ایـده و برنامهریزی ،بدون یک

ردیف

ـ بـه رسمیتشـناختن شـیوههای سـنتی

 .3عملیاتیسـازی فراگیـر:در همه بخشها

مشخصات حوزه مطلوب

مـدل مدیریتـی -اجرایی کارآمد و جهادی امکان
تحقـق نمـی یابـد ،پیشـنهاد تشـکیل «دفتـر

حوزه آیندهنگر و
برنامهریز

1

تحـول حـوزه» تحت اشـراف شـورای
پیگیـری
ِ

عالـی حـوزه ،زمینه تعامل سـازنده و نیز تعیین
گسـتر ه تعامـل را بـا دیگـر مراکـز همسـو بلکـه

نهادهـای مشـابه فراهـم میسـازد و درآمـدی

حوزه دانشبنیان

2

مؤثـر در ترسـیم «الگـوی ارتباطـات درونـی و
بیرونـی حـوزه» محسـوب میشـود.
مــدل تشــکیل قطبهــای فکــری فرهنگــی
کــه مقــام معظــم رهبــری در دیــدار رمضانــی

حوزه هویتساز

3

بــا دانشــجویان مطــرح ســاختند و در دفتــر
تبلیغــات اســامی نیــز عملیاتــی شــده اســت،
بهتریــن الگــو بــرای تشــکیل «دفتــر پیگیــری

حوزه مسئولیت گرا

4

تحــول حــوزه» اســت کــه بــا گــرد هــم آوردن
فرهیختــگان و اندیشمنــدان حوزههــای
مختلــف تحولــی و بهرهگیــری از عقــل جمعــی
آنهــا بــا تشــکیل پنجقطــب در پنجمحــور
حــوزه مطلــوب ،بســتههای جامــع و نقشــه راه

5

حوزه جهانی اندیش

تحــول را در هــر یــک از قطــب هــا تدویــن و بــا

برنامه ها و فعالیت ها

شـورای عالـی حـوزه ،مرکـز مدیریـت حـوزه،
برنامهریـزی  ،آیندهپژوهـی ،رصـد محیطی و
مرکـز مطالعـات راهبـردی حـوزه ،طـرح و برنامـه
تدوین اسـناد باالدسـتی و برنامه های مبتنی
نهادهـای حـوزوی ،نهادهـای سـنجش میدانـی
بـر آن بـه صورت کوتاه ،میـان و بلندمدت
و رصـدی
تقویـت جریـان آزاداندیشـی و نظریـه پردازی
در حـوزه ،دانـش سـازی و تقویـت نظـام معاونت پژوهش و آموزش حوزه
معرفتـی و آموزشـی حـوزه ،رصـد معرفتـی مؤسسات پژوهشی و آموزشی حوزوی
فضـای علمی و معرفتی حوزه و سـایر مجامع نهادهای سنجش میدانی و رصدی
علمـی ،تولیـد دانـش هـای عصـری در حوزه
طراحـی نظـام اخالقـی حـوزه ،تقویـت
اخلاق کاربـردی ،تربیـت اخالقـی معاونت تهذیب حوزه ،مدارس علمیه حوزه
طلاب و روحانیـون ،تعریـف طلبـه تـراز مرکز مطالعات راهبردی ،اساتید اخالق حوزه
اخالقـی ،تقویـت دروس اخلاق در حـوزه ،بسیج اساتید حوزه
بصیرتافزایـی حـوزه
تعامـل اثربخـش حـوزه و نظـام ،وظیفه حوزه
در قبـال پاسـخگویی بـه نیازهـای نظـام و مرکزمدیریت حوزه ،نهادهای حوزوی
مـردم .سـاماندهی ارتباطـات حـوزه و دولـت نهادهای تبلیغی ،انجمن های علمی حوزه
اسلامی
مشاور امور روحانیت ریاست جمهوری
تعریف طلبه تراز حوزه انقالبی
مطالعـات اسـتغراب و نقـد منابـع مطالعاتـی
استشـراق در حـوزه دیـن پژوهـی و معنویـت
گرایـی ،ارتباطـات و تعاملات بیـن المللی با مرکز مدیریت حوزه ،جامعه مدرسین
حـوزه هـای شـیعی ،اسلامی و سـایر ادیان ،جامعه المصطفی ،مجمع التقریب،
رصـد تحـوالت معرفتـی در جهـان ،شـبهه مجمع جهانی اهل بیت
شناسـی و پاسـخگویی جهانـی

نگاشــتنهادی دقیــق مســیر تحولــی حــوزه را
تقویــت و اســتحکام بخشــد.

نگاشت نهادی

پی نوشت:
* استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
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محـدود و نمونـه حـوزه؛

نگاشتنهادی براساس شاخصههای اصلی حوزه مطلوب
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خوارزمی).
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