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 مقدمه
الزم  یک داوطلب هک اسننتترین کارهایی های مربوطه از مهمها و فعالیتشننناخت و آهاهی از حوزها اهداآ آموزشننی دوره تحصننیلیا برنامه

 سهیل وتواقعی و حداکرثی برای انتخاب این راه مقدسا هام هذاشنت و طی مسیر را علمیه انجام دهد. شناخت های است قبل از ورود به حوزه
 تری خواهد شد. بخشد و موجب تداوم و برکات وسیعمی ترسیع

نوشتار ن ایا اشتباه یانتخاب هیری ازپیش وخودساخته  و غیرواقعی هایباانگیزه داوطلبان برخی منظور پرهیز از ورود احتاملیبه از همین رو و 

 هیرد. می داوطلبان قرار رعلمیها تدوین و در اختیاهای آموزشی حوزههای برنامهحوزه و آشنایی با  با عنوان
 لیهم السالمعا بتوانیم رسبازانی پرتالشا خدوما مخلص و عامل برای مکتب اهل بیت عج الله تعالی فرجه الرشیفت ولی عرص امید اسنت با عنایات خاصنه ح ن 

 باشیم. 
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 کلیات اول: فصل

 حوزه علمیه

اهل  بر مبنای تعالیم قرآن کریم و مکتبدفاع از دین را  تبیین و تفسننیرا تبلیو وتعلیم و تربیتا مسننلولیت مهم سننت که نهادی اعلمیه  هحوز 
 عهده دارد.  توحید بر هتالی کلماع جهت علیهم السالمبیت 

ای  فقیهان جامع الرش  هاست که در عرص غیبت بر عهد علیهم السالمو اهل بیت  الله علیه و آله و سلمصلی  اسالم این رسالت عظیما استمرار رسالت نبی مکرم
 هذارده شده است. 

دین را در ابعاد فردیا اجتامعی و حاکمیتی  ههیری از منابع اصننیل اجتهادا اقامهای علمیه به عنوان مهد پرورش مجتهدان وارسننتها با بهرهحوزه
فقه اهل بیت  هبه اسنتقرار و استمرار حکومت اسالمی بر پای قدس رسهآفرینی خودا در عرصن امام خمینی داند و در امتداد عظمتخود می هوظیف

 علیهم السالم اهتامم تام دارد.

های هاا اهداآ و برنامههذاری متدن اسنالمی را در دسنتور کار خود قرار داده اسنتا بازخوانی رسالتا مأموریتاکنون که این نظام مقدس پایه
یابد. امید است رضورت مضاعف می دامت برکاتهمو مراجع عظام تقلید مد ظله العالی مقام معظم رهربی  قدس رسهاحوزه بر مبنای رهنمودهای ح ت امام 

 باشد؛ انشاءالله.و برپایی حکومت جهانی آن امام هامم  عجل الله تعالی فرجه الرشیفاین تالش هامی در جهت رضایت ح ت حجت 

 

 های علمیهرسالت حوزه

 .علیهم السالمبیت  و مکتب اهل صلی الله علیه و آله و سلمقرآنا سنت نبوی  هتوحید مبتنی بر اجتهاد بر پای هالی کلمتدین و اع هاقام

 های علمیههای حوزهمأموریت

 ؛ فقه هیژ ومختلف علوم و معارآ اسالمی به های های اسالم و مکتب تشیع در عرصهاستنباطا تبیین و تعمیق آموزه .1
 تبیین روشمند و صیانت هوشمندانه از اسالم ناب و مکتب تشیع؛ .2
 مختلف علوم اسالمی ن انسانی؛ هایحوزهپردازی و تولید علم در نظریه .3

 های علمیه؛تربیت نیروی انسانی برای رفع نیازهای دینی جامعها نظام اسالمی و حوزه .4
 ها و معارآ اسالمی در سطح ملی و فراملی؛تثبیت و تعمیق ارزشتبلیوا ترویجا  .5
 پشتیبانی و حامیت از نظام اسالمی و هدایت در جهت تحکیما تقویت و اعتالی آن؛ .6
 های مکتب اهل بیت علیهم السالم. تالش جهت تحقق متدن اسالمی بر اساس آیات قرآن کریم و آموزه .7

  علمیه هایحوزه تاریخچه

ْنُهمْ  هِفرْقَ  كُل   ِمن نََفرَ  َفلَْوَل » قرآىن نداى هاستقرن علمیه هاىحوزه ُهوا هطَائِفَ  م  ينِ  ِف  ل َيَتَفقَّ  «يَْحَذُرونَ  لََعلَُّهمْ  إِلَْيِهمْ  َرَجُعوا إَِذا َقْوَمُهمْ  َولُِينِذُروا الد 
 شنهت هاىبیابان زاللا اىاندیشنه با و منایدمى اسنتخراج حدیث( و قرآن) الهى علم هاىهنجینه از را اسنالمی ناب معارآ و علوم هفته؛ لبیک را
  باشد. اسالمی غیر هایرسزمین شاید و اسالمى هاىرسزمین دانشگاه ترینباسابقه و ترینغنى حوزها آرىا ند.کمى سیراب را برشى فکر

 یافتههسنن ش متامدی هایسننال طول در که .هرددمی باز آلهوعلیهاللهصنلی اکرم پیامرب بعثت آغاز و اسنالم صندر به مقدس نهاد این هیریشنکل ریشنه
 .است

 اما جدنهمنی مقال این در که است اسالم در آموزش تاریخ قرن چهارده به دقیق نگاهی مستلزم علمیه حوزه هیریشنکل و تحول سنیر با آشننایی
 :شودمی اشاره آن برجسته عاملان و حوزه از کوتاه و اجاملی مخترصا بسیار ایتاریخچه به زیر در حوزه به ورود داوطلبین آشنایی جهت

 لمیع مرکزیت اسلم( و آله و علیه الله لی)صاکرم رسول رحلت از پس که بود مدینهعلمی  هحوز  هرفت شکل اسالم در که ایحوزه نخستین :مدینه حوزه

 .یافت جدی رونق السالم علیهام صادق امام و باقر امام عرص در و کرد حفظ را خود

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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 تشننکیل اصننلی عامل غدادب در (الرشننیف فرجه تعالی الله ل)عجدوازدهم امام اربعه نواب فعالیت و شننیعه امامان از برخی حضننور :بغداد علمیه حوزه

 بغداد هحوز  )ره( طوسی شیخ و مرتضی سید مفیدا شیخ اجنید ابن مانند تأثیرهذاری عاملان ظهور با بعدها و است بوده علمی مباحث هایکانون
 .رسید فاییشکو  اوج به

 درس و بحث هایحلقه السننالمعلیه امیرمؤمنان مطهر مرقد جوار در ا)ره( طوسننی شننیخ آمدن از پیش معتقدند برخی :نجف علمیه حوزه

 شد. یلتبد تشیع فکری و علمی مرکزیت به و هرفت رونق نجف حوزه ااو علمی فعالیت و نجف به طوسی شیخ هجرت با اما است بوده برقرار

 الیح محقق مناا ابن ادریسا ابن است. هبود شیعه معترب علمیه هایحوزه از هشتم قرن تا ششم قرن اواس  از حوزه این :هلّحِ علمیه حوزه

  ند.اهبود هل  ح   حوزه علامی از ...فخراملحققین احلی عالمه

 یعیش عاملان از برخی بودا واردشده عثامنی قلمرو در شیعیان بر که هاییفشار جهت هب صفویه دوره و نهم قرن در ن:اصفها علمیه حوزه

 ارامالصد اندرسکیمیرف امیرداماد ابهایی شیخ امجلسی محمدتقی د.ش تأسیس دوره این در اصنفهان حوزه و کردند مهاجرت ایران به عامل جبل
 .هستند دوره این علامی از )رحمهم الله(کرکی محقق

 رواج نیز صننفویه دوره از پیش هایقرن در (لیه السننالم)عرضننا امام حرم در علمی هایفعالیت منابعا برخی اسنناس بر : خراسااان علمیه حوزه

 ابی ابن امشهدی لاسامعی محمدبن ابوالربکات اطرَبر سی حسن بن فضل ابوعلی اطوسی شنیخ ابابویه ابن مثل بزرگ عاملان برخی و اسنت داشنته
 علامیی مهاجرت صفویه دوران در بودند. داده تشکیل علمی محافل و داشته سکونت شهر این در )رحمهم الله(طوسنی نصنیرالدین خواجه و جمهور
 لتبدی نیرومندی و پرمایه علمی حوزه به مشهد علمیه حوزه و شد علمی محافل تقویت و توسعه باعث مشهد شهر و خراسنان به عامل جبل از
 .شد

 یشپ ازبیش حوزه این دینی و علمی جهش و تحول (ه علیهحمه الل)ر میالنی اللهآیتبزرهانی همچون  مهاجرتبعد از انقالب با تالش شننبانه روزی و 
 .یافت ارتقا و استوار

 شیعه نشین مسلامن شهرهای از یکی به قم شنهر دوما سنده در شنیعی اشنعریان مهاجرت با تاریخی هایهزارش اسناس بر :قم علمیه حوزه

 رونق چهارم تا اول سده فاصله در جلسات این شد. ایجاد امئه به عالقمند محدثان از برخی حضور با بحث و درس جلسات و شند تبدیل مذهب
 آیت ح ت شدن مستقر با و کرد. تربیت را )رحمهم الله(اشعری یسع بن سهل اشعریا عبدالله بن اسحاق اآدم بن زکریا جمله از محدثانی و هداشت
 فشننار باوجود ایشننان سننالهپانزده حدود مدیریت و متاقا مدت در و هرفت ایتازه روح قم علمیه حوزه قما در ش(۱۰۳۱) سننال در حائری الله

  رساند. نفر 077 به دیگر نقلی بر بنا و نفر 777 به را قم حوزه طالب شامر روحانیتا بر حکومت

 اسالمی انقالب وقوع کرد. تجربه را طالیی ایدوره قم حوزه قم مقدس شهر در بروجردی اللهآیت شدن مستقر با شمسی بیسنت دهه اوایل در
 روحانیت و طالب قما علمیه حوزه وضننعیت در کمی و کیفی و سنناختاری تحوالتیاز برکات این حوزه بوده اسننت که پس از آن  1357 سننال در
 .شد ایجاد

  کیست؟ طلبه

 ینا انجام برای وبوده  السالمعلیهم امئه اطهارو  انبیا رسالت تحقق جهت در عملی و علمی فشانیجان و خدمت آماده همواره که است رسبازی طلبه
 مشغول حوزها هایزیرمجموعه از یکی قالب در هارسالت و اهداآاین  به بخشی تحقق راستای ادر تحصیل و رشد دوران هذراندن از اپس کار

 باشدمی جامعه به خدمات ارائه

  : طلبگی افتخارات و هاارزش

 واقعیتی اهر شغل این و شامست شغل ااین باشید خدا هوی سخن شام باید ... هستند اسالم هوی سنخن ... روحانیون : خدا گوی سخن .1

 (510 ص 8ج امام صحیفه ) ..... اسالم مقاصد همه شودمی ادا شام زبان با اسالم مقاصد اینکه برای است باالتر هاشغل همه از باشد داشته

 ازآنپس که قرارداد عاملانی رسولیا هر برای متعال خدای برادر :ای نوشتند الخیر سعد به «السنالمعلیه» باقر امام خدا: ساوی به دعوتگری .2

 (56 ص 8 ج کافی ) ...... منایند صرب آزارها بر آنان با و منایند دعوت هدایت به

 دینی املانع هامنا : فرمایندمی «السالمعلیه» صادق امام (:السام  علیهم پیامبران رسالت به تخصصی بخشی )امتداد انبیاء وراثت .3

 (22 ص 1 ج کافی ) .... هستند انبیاء وارثان

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 رحمت داخ فرمودند هروی صالح بن عبدالسالم به خطاب «السالمعلیه» رضنا امام : السم علیهم ائمه و پیامبر سیره و سنت احیای .4

 اندیگر  به و بیاموزد را ما علوم فرمودند ح ننت کندا احیا شننامرا امر چگونه پرسننید هروی عبدالسننالما کند احیا را ما امر که را ایبنده کند
 (32 ص 1 ج کافی ) .... دهد تعلیم

 هانیج حکومت تحقق برای تالش شیعه طلبه هویت اصلی بخش :(ل اهلل تعالی فرجه الشریف)عج عصر اما  ویژه خدمتگزاری و ساربازی  .5

 آرمان این تحقق جهت در عملی و علمی فشانیجان و خدمت آماده همواره که است رسبازی طلبه . است «فیالرشن فرجه تعالی الله عجل» عرصن امام
 کردممی ایشان به خدمت رصآ را روزهارم همه کردممی درک را قائم اهر فرمودند السنالمعلیه صنادق امام که هونههامن اسنت الهی واالی
 (22 ص 1 ج )کافی

 کنندمی یدین عاملان تن بر نور از هاییپوشش قیامت روز در فرمودند «علیها اللهسالم» زهرا ح نت : شیعیان دینی سرپرستی و کفالت .6

 نشاهردا اآنان منودید (جربان امامشنان غیبت )دوران یتیمی دوران در را آنان ضنعف که محمد آل یتیامن رسپرسنتان ای هویندمی آنان به و
 (3 ص 2ج بحاراالنوار ) منودید جربان را آنان هایکاستی و هشتید دارشانعهده که هستند ایتامی و شام

 در مگانیه و مستقیم طوربه و همیشه «السنالمعلیهم» پیغمربان و امئه کهازآنجایی :شیعیان و (السالمعلیهم)ائمه بین تشاریعی  وسااتت  .7

  ددارنعهده بر را مردم هایتوده و معصوم بین واسطه نقش دین عاملان و هرددمی احساس هاییواسطه وجود لزوم نیستند و نبوده دس س

 یمن به تبلیو برای را السنننالمعلیه علی املومنین امیر کههنگامی «آله و علیه اللهصنننلی» پیامرب الهی: هدایت دسااتگاه در گرفتن قرار .8

 یدخورش که است آنچه هر از بیش اارزشش مناید هدایت را نفر یک تودست به خداوند اهر خدا به :سوهند فرمودند ایشان به دفرسنتادنمی

 (167 ص ا10ج ابحاراالنوار ) باشی آن حاکم هم تو و بتابد آن بر

 وارد هاآن از ویارانش ابلیس که هستند هاییشنکاآ مرزبانان ما علامی :فرمایندمی «السنالمعلیه» صنادق امام اسام :  از دفاع و مرزبانی .0

 ا2ج طربسننی احتجاج ) شننوندمی هاآن بر ویارانش ابلیس یافنت تسننل  مانع و هردندمی ما ضننعیف برشننیعیان هاآن خروج مانع و شننوندمی

 (17ص

 منیه فرشی کتاب به آموزیعلم و علم ارزش باب در واردشده روایات و آیات با بیش  آشنایی برای علم: تلب فضایل از برخورداری .17

 شود مراجعه املستفید و املفید آداب فی املرید

 :  وظایف طلبه

  ؛حو احسنهای حوزه به نو آرمان( تعالی فرجه الرشیفالله  ل)عجسازی نفس خود برای خدمت به اسالم و امام عرص آمادهتهذیب و 

  ؛از آفات طلبگیو دوری مواظبت و مراقبت جدی 

  ؛در شأن حوزهحفظ زی طلبگی به همراه آراستگی ظاهر 

  ؛در هر رشای  زمان و مکان)عجل الله تعالی فرجه الرشیف( متعهد به حوزه و منصب رسبازی امام زمان 

 ؛التزام فکری وعملی به والیت فقیه و تالش در جهت تحقق اوامر ایشان 

 ؛های اسالم در جامعه صیل جدی وتالش جهت تحقق اهداآ حوزه و کمک به آرمانتح 

 ؛های مختلف جامعه جهت تاثیر هذاری اهدایت و اصالحورود به صحنه 

  سالمت جسامنی و روحانی جهت رسیدن به اهداآ فوق الذکرحفظ. 
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 حوزهعمومی  آموزش هایبرنامه اجمالی معرفی دوم: فصل
 با هشد سعی هابرنامه این در که است هردیده تعریف و طراحی هوناهونی آموزشی هایبرنامه علمیه حوزه برای ایرانا در اسالمی انقالب از پس
  باشد. داشته الزم هامهنگی نیز کشور عالی آموزشسایر نهادهای  با (اشاهردی و استاد ) حوزه سنتی نظام هایویژهی از برخی حفظ

 :بلندمدت برنامه
 :باشدیمبه رشح ذیل  یلیتحص مقطع چند دارای که است کشور هیعلم یهاحوزه عمومی یلیتحص دوره

 1سطح ( الف
ادبیات عرب )رصآا نحوا بالغت و  ااخالقی الزم های ضمن رشدوکسب صالحیت طالب آن در که است حوزوی تحصیالت مقطع اولین یک سطح
 ستده برا  هاآن بکارهیری مهارت هرفتها فرا شناخت حد آشننایی و در قرآنا حدیثا مبانی اعتقادیا فقه و اصنول را ماننداسنالمی  علوم لغت(و
 . آوردمی

های جاری یا به اختیار خود یکی از برنامه اجاری و جدید اسنت که مدارس سننطح یکبرنامه آموزشننی  سنطح یک حوزه در حال حارض دارای دو
 منایندجدید را در مدرسه اجرا و پیگیری می

 باشد.متناسب با مقطع تحصیلی ورودی )سیکلا دیپلم و دانشگاهی(ا پنج تا شش سال می در سطح یکا طول دوره تحصیلی

 3و  2 سطح (ب
 اهداآ اب را استداللیو  استداللی نیمه اصول و فقه کامل دوره یک و شده آشنا اصولی و فقهی مباحث همه با یلتفصبه سطحدو در این  طالب
 :هذرانندمی زیر
 ؛اصويل و فقهي متون فهم قدرت بردن باال (1
 ؛احاديث و آيات از استنباط هايروش با شدن آشنا (2
 ؛اصول و فقه كامل دوره يك خواندن (3
 ؛عمومي دروس وسیلهبه طالب عمومي اطالعات هس ش و عقايد تعميق (4
 .شوندمی تدریس مرحله این در که است دیگری مباحث ازجمله مکال  و حدیث و تفسیر اقرآن علوم (5

 اصول و فقه خارج مقطع

  .شودآغاز می حوزه درسطح  تحصیلیدوره  هذراندن از بعد مرحله این
 ار  خود علمی هایپایه و داده قرار موردبحث را اصول و فقه مباحث استداللی کامالً صورتبه و هسن ده و عمیق شنکل به مرحله این در طالب
 .دهندمی پرورش اجتهاد رفیع قله به نیل جهت در
 به وجهت با را جديد مسلله هر بتوانند و شوند نظرصاحب آنان تا است طالب اجتهاد و استنباط قوه پرورش و مترين مرحلها اين در اصىل هدآ
  كنند. اصول بر فروع رد ااصطالحبه و كنند حل اجامع و قلع سنتا كتابا :احكام چهارهانه منابع
 دريست به حافظه از هیریبهره با و كتاب از استفاده بدون تدريس هنگام استاد و هرددمی تدريس عاىل حد در اصول و فقه دروس دوره اين در

 .است يافته شهرت خارج درس به كه هرددمی مشغول

 (سفیران هدایت) مدتکوتاه برنامه

ز پایان این پس ااین برنامه آموزشی سطح دو است و فارغ التحصیالن  شندهطراحی طلبه با رویکرد تبلیغی تربیتبه منظور آموزشنی برنامه  این

 های علمیها به تبلیو در مناطق مورد نیاز نیز مشغول خواهند شد.سطح ضمن ادامه تحصیل در سطوح عالی و تخصصی حوزه
اساس نیازهای جامعها توس   برکاتهم و برالعالی و مراجع عظام تقلیددامتمعظم رهربی مدظلهاین برنامه آموزشنی که بر اسناس منویات مقام 

باشدا و در نهایت طالب شاغل به تحصیل در های علمیه میعلمیها تصویب شده است و جزو برنامه آموزشی رایج حوزههای شورای عالی حوزه
پیرامونی آن مانند روان شنناسنی تبلیوا جامعه شناسی تبلیوا های رتهای تبلیغی و دانشاین برنامه آموزشنی ضنمن فراهیری علوم حوزویا با مها

 شوند. می مدیریت تبلیغی و ... نیز آشنا
در حال حارض برای این برنامه آموزشننیا دو مقطع اختصنناصننی وجود دارد ولی ادامه تحصننیل در مقاطع و سننطوح دیگر حوزویا بعد از فارغ 

 باشد. ین برنامه نیز امکان پذیر میالتحصیلی از سطح دو ا
 سطوح این برنامه آموزشی عبارتند از: 

http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85


6 
 

 دو سطح
 او همچنین مهارتهای تبلیغی اسالمی اخالق ااصول فقها منطقا عربا ادبیات اعتقادیا مبانی با طالب که است آموزشی برنامهاین  مقطع اولین 
 امهدانشن ضواب ا طبق مهارتیا و علمی هایتوانایی و اخالقی هایصالحیت احراز از پس و شنوندمی آشننا اموردنیاز مناطق در تبلیو منظور به
 کنند.می دریافتحوزه  دو سطح

 : سه سطح

 مسائل قرآنا معارآ اعتقاداتا اصولا و فقه مانند عمومی هایآموزش بر عالوه طالبا آن در که است هدایت سفیران سطح دومین اسطح این 
 خصصتو ... « تربیت کودک و نوجوان»ا «خطابه و سخنوری»تبلیغی مانند  هایمهارت از دریکی تبلیغیا هایمهارت ارتقاء سطح نیز و اجتامعی
 پس پایان در و شوندمی توانا به صورت تخصصیا تبلیغی نیازهای به هوییپاسخ و السالمعلیهم بیتاهل مکتب ترویج به نسبت و کنندمی پیدا
 هایمهارت از یکی در هدایت سننفیران سننه سننطح نامهدانش دریافت به موفق مهارتیا و علمی هایتوامنندی و اخالقی هایصننالحیت احراز از

 هردند.می مذکور
 باشد.ها نیز فراهم میضمن اینکه امکان ادامه تحصیل در سایر سطوح و یا مقاطع باالتر حوزه برای آن

 حوزه تخصصی آموزش هایبرنامه اجمالی معرفی : سوم فصل
 و ایجاد جامعه نیازهای به پاسخگویی منظوربه علمیه هایحوزه مدیریت مرکز به وابسنته تخصنصنی مراکز اسنالمی انقالب از بعد هایسنال در
 عمومی تکمیلی حسطو  در تحصیل ادامه بر عالوه ایک سطح عمومی تحصیلی دوره هذراندن از پس توانندمی طالب که یافت هسن ش تدریجبه
 .ایندمن رشکتنیز  تخصصی هایرشته چهار یا و سه دوا سطوح از کییدر حوزه

 و هادانش هک منایندمی پیدا را مربوطه تخصصی هرایش و رشته با مرتب  مسائل به اسنتداللی پاسنخگویی توانایی طالب آموزشنی برنامه نای در
 :شودمی ارائه زیر رشح به اسالمیا نظام هایرضورت و مسلامنان جامعه و حوزه موردنیاز دانشی هایحوزه اساس بر تخصصی هایرشته

 :دانشی هایحوزه کلی ناوینع

  قرآن (1

 حدیث (2

 اسالمی مشاوره و تربیت اخالقا (3

  سیره و تاریخ (4

 ف رق و مذاهب ادیانا کالما (5

 عرفان و فلسفه منطقا (6

 عرب ادبیات و زبان (7

  ارتباطات و تبلیو (8

 اسالمی متدن و هرن فرهنگا (0

 اصول و فقه (17

 ذیل: هایهروه در اسالمی انسانی علوم (11

 اقتصادی؛ علوم

 مدیریت؛

 سیاسی؛ علوم

 اجتامعی. علوم
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 تعلیم و تعلم در حوزه هایشیوه با اجمالی آشنایی چهارم: فصل

 حوزه: در طلبه تحصیل شیوه 

  :شودمى زیر مراحل شامل که است اىشیوه هاآن ترینکامل که دارد وجود تحصیل برای مختلفى هاىشیوه موردا این در
 مطالعه؛ پیش .1
 استاد؛ درسی مباحث در مشارکت و درس کالس در حضور .2

  استاد؛ تدریس از پس درس مطالعه .3
  کند(؛مى برطرآ را درس ابهامات و هرددمى ذهن در آن تثبیت موجب )که شده تدریس مطالب مباحثه .4
 . نویسییا تقریر  رشح یا خالصه .5
 آنان علمى ضتتع  موجب  رازمدت  ر که کنند حذفاز برنامه آموزشتتخ خو   را فوق مراحل از بعضتت استتت ممکن طالب از برخى تذکر:
 گر  .مى

 حوزه: رد اساتید تدریس شیوه

 که دکننمى پیروى تدریس الگوى یک از اساتید غالب حارض حال در اما داشته وجود تاکنون قدیم از حوزوی علوم تدریس در مختلفی هایشیوه
  :بردارد در را مرحله شش

 شود؛مى آن رشوح و حواىش درىسا کتاب مطالعه شامل که تدریسا از قبل مطالعه .1

 شود؛مى هذاشته شاهردان عهده به آن از قسمتى هاهى که ادبیات قواعد کامل رعایت با درس روخواىن .2
 ؛)درس خارج( اصطالحبه و شدهبندیدسته صورتبه درس مطالب بیان .3
 جمله؛ به جمله صورتبه تدریس مورد کتاب منت با شدههفته مطالب تطبیق .4
 براى اساتید برخى وىل شودمى بیان درس ضمن در که استاد( خاص نظریات یا رشوح و حواىش )از کتاب از خارج مطالبى بیان .5

 کنند.مى ذکر درس پایان در را مطالب آن طالبا ذهن شدن مشوش از جلوهیرى

 علمیه هایحوزه علمی مدارج اجمالی معرفی پنجم: فصل

 : تحصیلی مدرک

 به توجه با اما هسنننت و بوده مهم هعجام در اثرهذاری میزان و علم تقواا زهدا اموفقیت مالک معظم روحانیون برای معموالً االیامقدیم از
 مدیریت مرکز ااملللبین و داخلی دینیفرهنگی هوناهون هایعرصننه در معظم روحانیون ورود لزوم و اجتامع مطالبه و آمده وجود به تحوالت

 اعطا معترب هواهینامه و علمی مدرک حوزوی مختلف سننطوح التحصننیالنفارغ به ش 1374 سننال از علوم وزارت هامهنگی با علمیه هایحوزه
و به نهادها و  یسنناز برابر  دانشننگاهی مدارک با که به رشح ذیل از فرهنگی انقالب عالی شننورای مصننوبات اسننتناد به مدرک این که .منایدمی

 .های کشوری معرفی شده استسازمان
 

 دوره مدت متوس  تحصیل سنوات مدرک برابر دانشگاهی حوزوی مدرک

 سال 6 ششم پایه تا اول پایه دیپلمفوق یک سطح

 سال 3 نهم و هشتم هفتما هایپایه لیسانس دو سطح

 نامهپایان + سال 1 نامهپایان ارائه + دهم پایه لیسانسفوق سه سطح

 نامهپایان + سال 4 نامهپایان ارائه + علمی مصاحبه هشت + خارج درس در رشکت سال4 دک ی چهار سطح
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 طالب رسانیخدمت هایجایگاه با آشنایی ششم: فصل
 توانندمی کجاها در و کرد خواهند پیدا هاییتوامنندی چه آینده هایسننال در و خواندن درس از بعد بدانند خواهندمی همه که اسننت بدیهی

 طالب که را هاییجایگاه از برخی بنابراین نیسننتند؛ مسننتثنی امر این از نیز دینی علوم طالب امنایند ارائه خدمات حوزه اهداآ درراسننتای
  اشند:بمی زیر رشح به منایند خدمت خود وظایف راستای در توانندمی

 كنونی(؛ رايج معناي به ديني) مرجعيت و افنتا مقام .1
 ها؛شهرستان و هااستان در فقیهولی منایندهی و جمعه امامت  .2
ر س  .3  علميه؛ هایحوزه ُمدَّ
 كشور؛ عايل آموزش مراكز و هادانشگاه در تدريس .4
 تحقیقاتی؛ مختلف مراکز در كتب تدوين و تأليف نویسندهیا .5
 کشور؛ از خارج و داخل علمیه هایحوزه و تربیت طالب در مدیریت در مختلف هایمسلولیت .6
 کشور؛ رسارس هایدانشگاه در فقیهولی منایندهی حوزه به ورود .7

 كشور؛ رسارس هايدانشگاه در فرهنگی دف  مسلولیت .8
 داران؛پاس سپاه و انتظامی نظامیا نیروهای هایپادهان و هاپایگاه مراکزا کلیه در سیاسی عقیدتی مسلولیت و فقیهولی منایندهی .0
 جهان؛ مختلف کشورهای در اسالمی جمهوری فرهنگی دفاتر مسلولیت .17
 قضایی؛ مختلف مشاغل .11
 ؛ ... و كشور آموزيش مراكز و دولتی ادارات در ديني امور كارشناس و مسناجد در تبلیو و جامعت امامت  .12
 .كشور از خارج و داخل تبليو .13

 طلبه تعهدات و رفاهی خدمات هفتم: فصل

 :رفاهی خدمات
 :جمله از شوندمی اداری و رفاهی امور برخی و تحصیلی هزینهکمک دریافت مشمول تثبیتی آزمون در موفقیت از پس ااول سال در طالب

 مایل که انیکس البته هردند. مندبهره شودمی متدید ساالنه که تحصیلی معافیت از توانندمی تحصیل زمان در طالب تحصیلی: معافیت 
 ارتک مدتی از بعد وسیلهبدین و کنند پیدا حضور مسنلح نیروهای در تبلیو جهت را مدتی هرسنال تحصنیل ضنمن در توانندمی باشنند
 .بگیرند خدمت پایان

 اشندب تدریس یا تحصیل به مشغول که مدتی تا شدن رسمی و تحصیل به رشوع از بعد طالب کلیه عمر: بیمه و درمانی خدمات بیمه 
 .شوندمی مندبهره بیمه مزایای از

 :از خود اسنننکان برای توانندمی شنننوندامی حوزه وارد و هذاشنننته رس پشنننت موفقیت با را پذیرش مراحل که طالبی اسنننکان 
 .منایند استفاده علمیه رسامد)خوابگاه( هایحجره

 شودمی سعی نیز مدارس این در و بوده ساکن نفر چهار تا سه حجره هر در متوس  طوربه و بوده حجره به مجهز آموزشی مدارس همه عموالًم
  شود. فراهم هاآن برای طلبگی آالیشبی و ساده زندهی یک امکانات و غذاوعده یک حداقل

 : داوطلب تعهدات

 هاآن به نسبت هاحساسیت و هارسالت این به کامل وقوآ ضمن داوطلب است الزم حوزه هایحسناسنیت و رسنالت به توجه با اسنت بدیهی
  باشد. کوشا هاآن تقویت و انجام راستای در و دهمتع

 روحانیت؛ اجتامعی و سیاسی اخالقیا رفتاریا شلون مراعات .1
 آموزشی؛ مصوبات و مقررات مطابق مناسب تحصیلی رشد و مستمر حضور .2
  (؛ تحصیلی غیر یا تحصیلی اوقتپاره اوقتمتام از )اعم یک سطح پایان تا حوزوی غیر اشتغال عدم .3
 حوزوی؛ تحصیالت یک سطح حداقل امتام .4
 دو؛ سطح امتام از پس دانشگاه و حوزه در زمانهم تحصیل به اشتغال مجوز اخذ .5
 پوشش؛ تحت مدارس و علمیه هایحوزه مقررات و هانامهآیین مصوباتا رعایت و اح ام .6

 علمیه؛ حوزه طرآ از محوله هایمأموریت قبول .7
 سال. 5 مدت به ومبل   تربیت دوره متقاضیان برای تبلیغی دوره انجام .8


