نقشهراهتحولحوزههایعلمیه
مدىسهای کلی ةیانات سهرب معٍم انلالب اظالمی )مذ ٌلهالعالی(

معنی

ساهنام:

ةه سوص ةىدن،ةه هنگام جلى سؿنت
و اص خىادث علث منانذن

مدىس ةیانات
صیشمجمىعه
رشح دس ــده دیگش

انلالب اظالمی و رسعت تدىالت
ناؼی اص آن

رضوست

تدىالت جهانی

اؿمهای ةشنامه

وتیعت و ظنت آؿشینؾ الهی ةىدن تدّىل

ةشنامهی مذّون و ةلنذمذت ةیعت ،ظی ظاله

رضوست

پیرشؿت نه چنذان خىب خىصه علمیه ةا گزؼت چنذ دوسه ی ظی ظاله اص صمان ةشوص اؿکاس
اـالخی دس صمان مشخىم آیت هللا نائینی)سك(

ةشنامههای کىتاهمذت پنج ،چهاس و ختی یک ظاله
دو سکن الصم ختی ةشای اداسه هش واخذ کىچک

ؼىاهذ

عذم وجىد مجمىعه ای علمی ةا این عٍمت دس عامل
ةیؽرت ةىدن تعذاد اظاتیذ آن اص ؼاگشدانؾ
کم نٍیش ةىدن تتّدش ،مهاست و اكتذاس اظاتیذ دس سؼتهی خىد
نـىر عجیث آن دس مشدم

رضوست

نؽأت گشؿنت ةعیاسی اص کىتاهیهای ما دس خىصه اص عذم تفىس ـدیذ این ةخؾ

معئىل

ؼىسای عالی خىصه

رضوست
اظتحنایی و ویژه ةىدن نٍام خىصه

اهّمیت

مىکىل ةىدن آینذهی کؽىس و
نٍام اظالمی ةه این كمیه

اسکان

ةشنامه منٍم و مذیشیت كىی

تشظیم ولع مىلىب و ایذهآل خىصه ةه وىس دكیم و مؽخق دس مشخلهی اول

تحول حوزههای علمیه

خىصه ایذهآل دس
نگاه سهربی

اؼتؼال تعذاد معتناةهی اص علام ةه تذسیغ علىم اظالمی مىسد نیاص
اظتـاده اص ةهرتین ؼیىهها و اةضاسهای تعلیم و تشةیت
تذسیغ ؼذن دسطهای مىسد نیاص تتلیؽ و تدلیم
وجىد مشاکضی ةشای تذسیغ دوسههای میان مذت و کىتاه مذت 3و 6ماهه
وجىد ؼیىههای خىصهای تکامل یاؿته ةشای اسائه ةه مشاکض آمىصؼی دنیا
اسظال متلّؽ و مذّسط ةه همه نلاه مىسد نیاص کؽىس و جهان
وجىد دظتگاهی ةشای ؼناخت معائل مناوم مىسد نیاص سظیذگی خىصه
مناةع مالی کاؿی ةفىست اوكاؾ و ـنذوقهای مالی ةشای تامین نیاص خىصه
مؽخق ةىدن تعذاد ؿلیه یا مدلم الصم دس سؼتههای مختلف ةشای هش چنذ ظال

ؿشظتادن متلؽ ،امام جامعت ،مذّسط كشآنی ةه مناوم مىسد نیاص
آمادگی پاظخگىیی ؿىسی ةه ؼتهات مىشح ؼذه
هشجا کتاةی ةش لذ دین ةیایذ ،دو کتاب دس سّدػ آماده اظت
هش کغ اص تاسیخ اظالم اةهامی داؼته ةاؼذ ةالؿاـله ةشایؾ تتیین ؼىد

مشاخل تدلم

منىنه اكذامات

تلىیم مالی و کیـیت تدفیل پىل ةشای خىصه ةشای اظتلالل اص ةىدجه دولتی ةا اظتـاده اص
وجىهات و مىكىؿات

تتیین اكذامات و متهیذات الصم ةشای وـىل ةه این هذؾ دس مشخلهی دوم

ساهربد
معئىلین

نىؼنت کتاب
تتیین علىم
جذا کشدن ةخؾهای صائذ اص الصم و کناس سیخنت چیضهای دظت و پا گیش
الاؿه کشدن چیضهای الصم ةشای ولته و مذسط

معئىل

ؼىسای عالی خىصه

مفادیم
الضامات

معنا

ةشنامهسیضی کّمی دس مشخلهی ظىم
مفادیم

گنجانذن وشحهای کلی مؽخق ؼذه دس كالث ةشنامههای سیض
مؽخق ؼذن تعذاد اظاتیذ مىسد نیاص
مؽخق ؼذن میضان ظاعات الصم ةشای تذسیغ و یا مىالعه
مؽخق ؼذن میضان ةىدجه مىسد نیاص
مؽخق ؼذن مىاد دسظی

پشداخنت ؼىسای عالی ةه کاس مهم ظیاظتگزاسی ةذون تنضل اص آن

الضامات
پشداخنت ةخؾ مذیشیت ةه انجام وٌایف ةا كىت و كذست

الصمه

تىـیه سهربی

رضوسی نتىدن تعىیل کشدن مذیشیت ؼام و یا تعىیل کشدن ةشخی مشاکض خىصوی
ةه خاوش تن نذادن آن مشاکض ةه مذیشیت ؼام

علت ها

نتیجهی ؿلذان

سوصمّشگی

وجىد معاونتها و تؽکیالتی ةا اؼخاؿ ؿاسغالتال ةشای سظیذگی ةه کاسها

ةیؽرت نتىدن خیىه اكتذاس آن مشاکض اص پؽتیتان این مذیشیت
ارشاؾ داؼنت این مذیشیت ةه ةخؾ عٍیمی اص خىصه
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معنی
رضوست

رضوست
اهّمیت
اسکان
آینذه نگشی

ساهربد

لضوم ةشنامهسیضی ةشای آینذه

نؽانه

ماننذ مىجىد صنذه ةىدن خىصه علمّیه

نتیجه

خىب و ةه مشاتث ةهرت ةىدن ؿشدا

نتیجه ؿلذان

نتىد خىصه علمّیه یا سو ةه اندىاه ةىدن آن

مفذاق

ارصاس ما ةش دظتیاةی ةه انشژی هعتهای

علت

اؿم

 20یا  30ظال آینذه

ویژگی

معئىل

ؼىسایعالی خىصه

رضوست

تشظیم چؽم انذاصی سوؼن ةشای خىصه

ظیاظتگزاسی
الضامات

سکىد خىصه علمّیه خلّه پغ اص سونم گشؿنت آن تىظي جمعی اص ةضسگان
سونم خىصه علمیّه نجف تىظي ؼاگشدان وخیذ ةهتهانی
سونم خىصه علمّیه كم تىظي خاج ؼیخ عتذالکشیم خائشی

معئىل ةىدن ما نعتت ةه آینذه ةه دلیل متام ؼذن مناةع نـتی
متـاوت ةىدن ةا دنیای امشوص اص لداً امکان اجشگزاسی،تعخیش دلها و رسصمینها

صیاد ةىدن ؼتاب علم و پیرشؿت علم و ؿن آوسی

متدن اؿشاد مدرتم ؼىسای عالی ةه کاس ظیاظت گزاسی و اختفاؿ وكت کاؿی ةشای آن

داؼنت ةذنه کاسؼناظی كىی

مفذاق

تعیین معنا و ظمت و ظىی پیرشؿت علم ؿله

اهمیت

کلیذ ةه نتیجه سظیذن همه اكذامهای محتت ظاصمان یاؿته

مذیشیت و ظاصمانذهی تؽکیالت

مفادیم

سؼذ و نکغ داؼنت
تدشک و نؽاه داؼنت
جمىد و سکىد داؼنت
خیات و مامت داؼنت

ؼىسای ةشنامه سیضی ةشای همخىانی ةشنامههای ظىىح مختلف،
ةا آگاهی اص پیرشؿتهای علم ةشنامهسیضی

ؼىسای عالی خىصه
منىنه تؽکیالت

نهاد مذیشیت خىصه

نیاصها

آماسگیشی اص تعذاد ،ظىىح تدفیلی ،تىاناییهای تتلیؼی ،میضان تاجیش و ...سوخانیىن
ایجاد نٍام اسصؼیاةی

تحول حوزههای علمیه

مشاجع و ةضسگان

معئىلین

مؤجشین دس خىصه

مفادیم

ؼىسای عالی خىصه
مذیشان خىصه
ؿمال و ـاخث نٍشان خىصه

تدىل نٍام آمىصؼی

ولعیت

ـىست گشؿنت کاسهای خىةی دس این صمینه

اهمیت

یکی اص چنذ کاس )اظاظی( که دس خىصه ةایذ انجام ؼىد

چالؾ

مخالـت عذهای ةا آن ةه ةهانهی مخالـت ةا تؼییش کتث دسظی

اسصیاةی سهربی

تعیین کننذه نتىدن مانذن و یا سؿنت ةعمی کتث

علت

معنا کشدن خشؾ ما دس اـالح نٍام آمىصؼی ةه مانذن و یا سؿنت ةعمی کتث

معنا

تدـَ ةش ظىذ مىلث ؼیخ یا آخىنذ

نلىه ملاةل

سكیم ؼذن مایه علمی دس کتث جذیذ

كشاس نگشؿنت ولته دس خأل دانایی نعتت ةه متانی مىجىد
الضامات

خـَ ظىذ مایه علمی مىجىد دس کتث ؿعلی
خىب ،ـدیذ و عشةی ةىدن عتاستها
والذ و ػیشمؼلم ةىدن عتاستها

مفادیم

تدىل کتث دسظی

تدىل مذاسک خىصوی

مؤیذ تاسیخی

جانؽینی کتتی ماننذ کـایه ،سظائل ،و ؿفىل ةجای کتتی ماننذ معامل

مفذاق

تعهیل کتاب مکاظث

هذؾ

ایجاد مذسک معتلل خىصوی

تکیه و اعتامد ةه ؿمالی جىان
الضامات

رضوست
تـّشغ دس ةخؾ مذیشیت و کاسهای اجشایی

مفذاق

هذؾ

هِم ولته ؿهمیذن ةاؼذ نه ؿهمیذن عتاست

رضوست

مناظث نتىدن آن ةه عنىان منت اـلی دس یادگیشی ؿله اظتذاللی دس دسوط ظىذ

معنا

آوسدن هامن مىالث ؼیخ سوی یک کتاب دیگش ةفىست رسساظت و سوؼن

رضوست

عمیمتش ،جاةتتش و مهمتش ةىدن اعتتاس خىصه اص هش وصاستخانهای

الصمه

پشهیض اص مذسکگشایی و مذسکصدگی که عیث تعلیامت جذیذ اظت

مهم ةىدن کاس مذیشیت
اةذی نتىدن مانذن اؿشاد دس معئىلیت
تـّشغ اص دسط سؿنت و دسط گـنت دس وىل دو الی ظه ظال پزیشػ معئىلیت
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