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 های علمیهتمرکز در حوزهتمرکز و عدم

 24/10/7139خ پذیرش و انتشار: تاری                                                                            1/8/1396دریافت: تاریخ     

 

 1علیشاهی شیخ حلیمه

 مقدمه

مهم مورد منازعه میان دانشمندان تعلیم و تربیت است. در تمرکز مطلق،  از موضوعات تمرکزتمرکز و عدم

گیری به موسسات و واحدهای تابعه داده گونه حق تصمیمتمام اختیارات در دست حکومت مرکزی است و هیچ

تمرکز مطلق های حکومت مرکزی هستند. در سر دیگر طیف یعنی عدمشود و آنها صرفا مجری سیاستنمی

: 1389کنند )امین خندقی و دهقانی، تر واگذار میای پایینکزی تمام اختیارات را به واحدهای موسسهحکومت مر

های متمرکز، دیدگاه سنتی و غالب اکثر کشورهای جهان تا اواخر قرن بیستم بود. اما امروزه گرایش (. نظام167

تواند شود؛ چرا که تمرکززدایی میدیده می های تمرکززدایی در بیشتر کشورهای دنیاای به اجرای سیاستفزاینده

های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کند )ملکی و آقامحمدی، ابزار و وسیله رشد و توسعه در بخش

1394 :60.) 

بزرگان و پرورش کانون و  آموزش علوم دینی در طول تاریخ تشیعبه عنوان نماد های علمیه، حوزهاما 

سرگذشت متفاوتی در این زمینه اندیشمندان اسالمی و علما و فقها و مفسران و سایر متخصصان علوم اسالمی، 

این مدارس که از دیر زمان در جوامع اسالمی، از رونق زیادی برخوردار است. تمرکز بودهداشته و عمدتا شاهد عدم

به دالیلی که  (،131: 1387اند )جهانپور، رفتهعالی به شمار می ها تنها پایگاه آموزشو تا پیش از تاسیس دانشگاه

حتی پس از ورود نظام آموزشی جدید به کشورهای اسالمی هویت خود را حفظ نمود و بدون  ذکر خواهد شد

تاثیرپذیری از جریان تمرکزگرایی در قرن بیستم، به عنوان یک نظام آموزشی غیرمتمرکز، اعتبار خود را حفظ 

های اخیر به ویژه در ایران تحت تاثیر تحوالت سیاسی اجتماعی شاهد گرایشاتی به تمرکز ر چند در سالکرد. ه

 هایتمرکز صرفا در عالم نظر قابل طرح هستند و همه نظامالبته مفاهیم مطلق تمرکز و عدم  گرایی هستیم. 

: 1386)گویا و قدکساز خسروشاهی،  های آموزشی خود درجاتی از آن را در خود دارندآموزشی بر اساس خط مشی
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شود ناظر به غلبه گرایش به هر ( لذا آنچه در این نوشتار از تمرکز یا عدم تمرکز در حوزه های علمیه ذکر می27

 باشد. یک از این دو می

 

 های علمیهتمرکز در حوزهعدم

مامیه متداول شده است، گرچه حوزه علمیه نامی است که در کاربرد امروزی آن برای نهاد آموزش دینی نزد ا

(. در قرون نخستین اسالمی مراکز 462: 1393ها وجود داشته است )پاکتچی، ماهیت این نهاد آموزشی طی قرن

و اماکن تحصیلی شیعیان، همانند سایر مسلمانان، مکتب خانه، مساجد و خانه عالمان بوده است. با رواج مدارس 

گفته، محل تحصیل طالبان علوم دینی شیعیان گشت )دانشیار، راکز پیشاز قرن سوم، این محل نیز در کنار م

از تشکیالت سازمانی به شیوه شود، (. این مدارس که گاه از آنها به اصطالح امروزی حوزه تعبیر می81: 1391

شدند های فردی و سیره رایج در گذشته اداره میکنونی برخوردار نبوده و در هر منطقه بر اساس شیوه و روش

ریزی و اداره ها اکثرا توسط عالمان هر عصر تاسیس و بر اساس نظرات آنها برنامه(. این حوزه132: 1383)غیاثی، 

اند مانند تاسیس حوزه شیعی مسجد براثا توسط شیخ مفید، تاسیس حوزه شیعی دارالعلم توسط سید مرتضی، شده

های قدیمی توسط ( و یا این که مدارس و حوزه84و  83: 1383حوزه علمیه نجف توسط شیخ طوسی )غیاثی، 

: 1332علماء برجسته احیاء گردیده است مانند احیاء حوزه علمیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری )شریف رازی، 

(. در چنین مواردی قوت علمی و توان مدیریتی این بزرگان معموال در ابعاد مختلف آن حوزه تاثیرگذار بوده 73

آورند در ها روی میهای علمیه برجسته، طالب که از اقصی نقاط جهان اسالم به حوزهین حوزهاست. عالوه بر ا

موارد متعددی پس از بازگشت به موطن خود بر اساس نیت شخصی یا درخواست مردم و مساعدت واقفان اقدام 

 علمیه شیعیان تار مدارسلذا ساخ اند.گرفتهبه تاسیس مدارس محلی نموده و تمشیت امور آن را خود بر عهده می

ریزی متمرکز نبود؛ بلکه نتیجه تبعیت از سنت برآمده از یک مدیریت واحد و برنامه، به عنوان یک نظام آموزشی

  علمی بود که در طول زمان شکل گرفته بود.

 توان به موارد زیر اشاره نمود:تمرکز مدارس علمیه میاما درباره علل عدم

ن گذشته با توجه به میزان رشد و ودر قرغیر متمرکز این ساختار الف( عدم پیچیدگی نیازهای جامعه: 

 روابط اجتماعی درچرا که عدم پیچیدگی پیشرفت جوامع در ابعاد گوناگون، پاسخگوی نیازهای حوزه بوده است. 

از این رو، اداره آن پیچیدگی خاصی کرده و عرضه نمی های علوم دینیحوزه نیازهای متنوعی را بهقرون گذشته 

 (.11: 1385)اربطیان،  نداشت و نیازمند نظام منسجمی نبود
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تمرکز در این نظام آموزشی نقش بانیان و واقفان یکی از علل عدم ب( نقش وقف در اداره مدارس علمیه: 

تی، تجار و علما و فقها، مدارس علمیه بود. در طول سالیان متمادی، بانیان مدارس شیعیان اعم از رجال حکوم

های مختلف آموزش را در بر اند که حوزهها ذکر کردهبنابر انگیزه و نیت خود، شرایط متعددی را در وقفنامه

نمود. به طور مثال گزینش متولیان، برنامه درسی و فعالیت گرفته و چارچوب خاصی را به مدارس تحمیل میمی

(، شرایط غیبت و حضور طالب و مدرسان، 489: 1393طالب )پاکتچی،  مدارس، مدیریت، ضوابط پذیرش و آزمون

نظارت بر پیشرفت تحصیلی طالب، نوع دروس قابل تدریس در مدرسه و حتی کتب مورد تدریس و حقوق و 

شده ها ذکر ( از جمله مواردی بوده که کمابیش در وقفنامه187: 1390مقرری مدرسان و طالب )سیدزاده مطلق،

 (. 132: 1387ر، است)جهانپو

ها استوار بر استقالل در برابر حاکمیّت در طولهاى علمیّه شیعه بنیان حوزهها: ج( استقالل از حکومت

های هر . این امر محصول باور قلبی شیعیان به لزوم حاکمیت امام در جامعه و غاصبانه بودن حکومتبوده است

های علمیه گردیده است. اگر چه تمرکزگرایی دولتی در حوزهعصر بوده و مانع هر گونه دخالت دولت و در نتیجه 

بویه و صفویان به تقویت برخی هایی از زمان مانند حکومت آلهای شیعی و حمایت حاکمان در برههظهور حکومت

ای برای های علمیه شیعه منجر شده است، اما به معنای ورود حاکمیت به اداره مدارس علمیه نبود و زمینهحوزه

 ور تمرکزگرایی دولتی ایجاد نکرد.ظه

 های علمیهتمرکز در حوزهابعاد گرایش به عدم

 توان در ابعاد مختلف نظام آموزشی آنها بررسی نمود. این ابعاد عبارتند از:تمرکز در مدارس علمیه را میعدم

 الف(  برنامه درسی:

ر آموزشی و تدوین منابع درسی و علمی های علمیه شیعی در طول تاریخ به عنوان نظامی مستقل در اموحوزه

برنامه درسى از پیش تدوین در اکثر آنها (. 104: 1383اند )غیاثی، مورد نیاز راسا به رفع نیازهای خود پرداخته

، به عبارت یستبندى نزمان آموزشى هر درس محدود و معین نیست، آموزش مانند مدارس جدید درجه شود،نمی

  (.105: 1380د )مهدوی حسینی، عین وجود ندارهاى مرتب و مدیگر کالس

ها پدید آمده است. معموال هر طلبه هایی در مراحل آموزشی و مواد و منابع درسی حوزهبا گذشت زمان سنت

های علمیه باید مراحل زیر را پشت سر بگذراند: دروس مقدماتی که عمدتا شامل ادبیات عرب )صرف و در حوزه

است، درس خارج فقه و اصول که  نحو و معانی و بیان( و منطق است، دروس سطح که شامل علم اصول و فقه
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های مختلف تفسیر، کالم هدف آن تمرین و پرورش قوه استنباط و اجتهاد طالب است، دروس تخصصی در رشته

 (. 28: 1376و...، دروس عمومی شامل عقاید، تفسیر، اقتصاد و... )رضایی اصفهانی، 

 تمرکز در مدیریت منابع انسانیب( عدم

لمیه معموال مبتنی بر شرایط یکسانی نبوده است. گاه عالوه بر شرط بلوغ که های عجذب طالب در حوزه

های خاص برخی مدارس شده است، شرایط دیگری بر اساس وقفنامهمعموال از شرایط پذیرش طالب محسوب می

نشی های علمیه سنتی، عمدتا فاقد کنکور یا گزی(. با وجود این حوزه492: 1393شده است )پاکتچی، اعمال می

های علمیه، معهود است خاص برای طالب هستند و ورود افراد در سنین مختلف بدون ارزیابی دقیق به حوزه

 (.292: 1382)مطهری، 

زادى انتخاب درس و استاد، بر حسب استعداد و عالقه طلبه، آزادى حضور و عدم تقید به شرایط همچنین آ

هاى علمیه همواره یکى از محسنات و امتیازات حوزه ،کسب علمظاهرى و فرمالیسم پیچیده و خشک ادارى در راه 

های علمیه حق تدریس، انحصاری نیست. مدرسان خود تصمیم به شروع . در نظام سنتی حوزهشیعى بوده است

، کنند )باغستانیدرس معین گرفته و به حسب مراجعات و تقاضای طالب درس و ساعت برگزاری آن را تعیین می

ها و به عبارتی انتخاب استاد نه انتصابی، بلکه انتخابی است و چون خود طالب ضمن آزمایش(. 349: 1389

(. در این نظام 290: 1382کنند، اصل انتخاب اصلح حاکم است )مطهری، اختبارها استاد بهتر را انتخاب می

ال است، اگر چه معموودهتدریس سطوح پایین توسط طالب سطوح باالتر با اجازه اساتید خود امری کامال مرسوم ب

 (.492: 1393شد )پاکتچی، عنوان مدس بر آنها اطالق نمی

 ب( انتخاب متون آموزشی:

متفاوت بوده و در هر دوره و زمانی کتاب، زمان ولهای علمیه شیعه در طهای متداول درسی در حوزهکتاب

 استاد، متن مورداگر چه در ادوار گذشته استادمحوری بر حوزه غلبه داشت؛ یعنی  .شده استهای خاصی تدریس 

حدود یک قرن پیش استادمحوری جای اما  خواند،کرد و شاگرد آن متن را با همان استاد مینظر را مشخص می

 بتواند متن مورد روند کهطالب متن را انتخاب کرده و بیشتر به سراغ استادی می ؛ یعنیمحوری دادخود را به متن

توانند در تعیین متن برای طالب تازه نظر طالب را تدریس کند. البته در برخی موارد استاد یا طالب باسابقه می

 (. 36: 1384)شیرخانی و زارع،  آفرین باشندوارد در هر مقطع درسی، نقش

 عظم انصاری و آخوند خراسانیهای شیخ اها در قرن سیزدهم هجری به ویژه با انتشار کتاباین کتاب البته

توان به معنای تمرکز در متون آموزشی اما این موضوع را نمی .(130: 1384)شیرخانی و زارع، شد یکدست 
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های اداری بلکه معلول قوت آن متن و انتخاب دانست؛ چرا که رسمیت این متون آموزشی نه محصول دستورالعمل

 ها بوده است.دی بر اساس وقفنامهآن توسط اساتید برجسته و طالب و در موار

 ج(  نظامارزشیابی و صدور مدارک 

های علمیه برای ارتقاء طلبه به درس باالتر، غالبا امتحانی به صورت خواندن و شرح شیوه مرسوم در حوزه

 تمتن و پاسخگویی به سواالت استاد بوده است. البته برخی مدارس بر اساس وقفنامه ضوابط خاصی برای امتحانا

خوانی بوده است که شامل است. امتحان مربوط به مراحل متنتمرکز در این زمینه ای بر عدماند که نشانهداشته

 (. 493: 1393شود )پاکتچی، مقدمات و سطح می

در دوره خارج که نمود پیشرفت طلبه عمدتا در مناقشات در مجلس درس است، امتحانات موضوعیت ندارد 

کنند )پاکتچی، اجتهاد صادر می 2دانی که مرجعیت علمی در حوزه دارند برای آن فرد اجازهو مرسوم است که استا

ی، است )باغستان« استادبنیاد»باشد، « حوزه بنیاد»که (. مهمترین ویژگی اجازه این است که بجای آن493: 1393

های علمیه به شمار تمرکز در نظام ارزشیابی حوزهبودن صدور اجازه عاملی برای عدم« استاد بنیاد»( و 25: 1379

 رود. می

 یت مالی:د(  نحوه مدیر

ها و عدم اتکاء به آنها، تنوع منابع مالی مدارس علمیه و پراکندگی های علمیه از دولتعالوه بر استقالل مالی حوزه

آن همواره مانع تمرکز در مدیریت مدارس علمیه بوده است. این منابع معموال از طریق وقف و وجوه شرعی تامین 

 اند. مالی آنها بودهتمرکز شود که هر کدام عاملی برای عدممی

های خود رفاه طالب، خرید و مرمت کتاب، تعیین حقوق مدرسان و طالب را تضمین واقفان در وقفنامه

(. تنوع نیات واقفین در نحوه توزیع درآمدهای وقفی و اختصاص برخی 187: 1390کردند )سیدزاده مطلق، می

 است. س اثرگذار بودهای معین، در تعدد و تنوع مدیریت مداروقفیات به مدرسه

دومین منبع مالی وجوه شرعی است که در کنار سایر مصارف، برای اداره امور مدارس علمیه و طالب به کار 

شده و غالبا در همان شهر رود. تا صدسال پیش معموال وجوهات هر شهر به علمای همان شهر پرداخت میمی

تمرکز مدیریت آن اداره امور طالب و حوزه بوده و عدم( که یکی از مصارف 298: 1382شده )مطهری،مصرف می

                                                           
سرایت کرد و های میانی اسالمی و اولین بار در مورد اجازه روایت حدیث رواج یافت و بعدها به سایر علوم اسالمی مفهوم اجازه از سده -2 

چرا که تنها بر حدود ماده علمی متوقف نشد و به اغراض جدیدی از جمله صالحیت پیشه  ؛کم شکل یک مدرک تمام عیار را به خود گرفتکم

 .. گسترش یافت..علمی یا وظیفه مانند فتوا، تدریس و قضاوت و
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شده است. اما در قرن اخیر به دلیل گسترش ارتباطات، وجوهات عمدتا به دست مراجع مالی مدارس را موجب می

 گردد )همان( که تا حدودی در گسترش تمرکز در این حوزه موثر بوده است. رسد و توسط آنها توزیع میمی

 های علمیه ایران:رکزگرایی درحوزهحرکت به سمت تم

تخصصی شدن امور، تقسیم کار در همه ابعاد زندگی و پیچیدگی روابط اجتماعی در دنیای کنونی، خواه ناخواه 

لذا در  .تا حدی خود را با این تحوالت هماهنگ کرده است نیزحوزه  وتأثیر خود را بر ساختار حوزه نیز گذاشته 

وزشی حوزه در ایران به سمت نوعی تمرکزگرایی البته نه به شکل دولتی، جریان قرن گذشته تحوالت نظام آم

هیچ گونه سازمان خاصی نداشت، امروزه مشتمل بر یک نظام دیواناز این یش ای که پحوزه علمیهداشته است. 

 .(13: 1385)اربطیان،  ساالر است

ر حاکی از محوریت مدرسه و عدم وجود مرکزی گزارشات سفرنامه نویسان ایرانی و خارجی از ایلخانان تا قاجا

دهند مدارس هر شهر بدون به نام حوزه علمیه در نظام تعلیمی ایرانیان شیعی است. همچنین این منابع نشان می

تمرکز در یک نظام و نمونه کاملی از عدم (82: 1391شده )دانشیار، مدیریتی واحد و مستقل از یکدیگر اداره می

 د.انآموزشی بوده

اصطالح حوزه علمیه به مفهوم امروزی آن، ظاهرا نخستین بار بر مدارس دینی قم که تحت ریاست شیخ 

(. این مدیریت واحد 1391ش( مدیریتی واحد یافت، اطالق شده است )دانشیار،  1315عبدالکریم حائری یزدی )د.

 اثر بروز شبهات جدید دانست. تصویب توان معلول گسترش ارتباطات جهانی و تنوع یافتن نیازهای علمی بررا می

یک تقویم معین برای تعطیالت، ایجاد یک نظام آزمون و امتحان در وزارت معارف وقت، ارائه گواهینامه دوره پس 

(. ویژگی اصلی این 485: 1393های نهایی برخی سطوح از دستاوردهای آن دوره بود )پاکتچی، از برگزاری آزمون

علما و طالبان علوم دینی زیر نظر مدیریت واحدی بود که با اتمام تحصیالت نخستین فارغ نهاد جدید، اداره تمام 

 (. 89: 1391التحصیالن این حوزه، تاسیس شعبات آن نیز در شهرهای مختلف ایران آغاز گردید )دانشیار، 

ی نیازهای اجرایی های علمیه با حکومت، و ضرورت تامین برخبعد از انقالب اسالمی و بازتعریف رابطه حوزه 

سازی آموزش حوزویان در راستای نیازهای جدید، ریزی برای هدفمندشدگان حوزه و لزوم برنامهدولت توسط تربیت

 های علمیه پدید آمد. های تمرکزگرایی بیشتری در حوزهزمینه

لین ساختار یافتگی حوزه، اوه.ش بر اساس فرمان امام خمینی مبنی بر ضرورت نظام 1360در اوایل سال 

با وظایف زیر شکل گرفت: تدوین برنامه درسی، تدوین « شورای مدیریت حوزه علمیه قم»جدید تحت عنوان 
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نامه پذیرش، ایجاد مدارس تحت برنامه، تشکیل پرونده تحصیلی، تشکیل دایره امتحانات، تشکیل بخش مربوط آیین

 (. 2-3: 1381وشور شورای عالی حوزه علمیه قم، ها و تشکیل دفتر مدیریت مدارس )بربه امور حوزه شهرستان

مند شده و طالب به صورت گزینشی از طریق شیوه پذیرش نیز کامال نظامها، نامهبر اساس آیینر حال حاضر د

د آیشناختی نیز از طالب به عمل میهای هوشی و روانحتی مصاحبهو گاهی  شوندامتحان ورودی وارد حوزه می

های آموزشی هرساله توسط معاونت آموزشی حوزه بازنگری شده و پس از تصویب برنامه .(15: 1385)اربطیان، 

(. کلیه مدارس ملزم به اجرای 133: 1383گردد )غیاثی، عالی به مدارس و مراکز مربوطه ابالغ می نهایی شورای

یری در عناوین، تعداد و باشند و هیچ تغیهای مصوب مینامههای آموزشی مصوب در آییندقیق و کامل برنامه

 (. 94-95نامه آموزشی مدارس علمیه، باشد )آیینمحتوای دروس مجاز نمی

توان دریافت که عالوه بر نوعی تمرکزگرایی در می 3های علمیهبا مروری بر شرح وظایف شورای عالی حوزه

در این میان اشتغال طالب ود. شهای علمیه تحت پوشش دنبال میموارد فوق، نظام ارزشیابی مدونی نیز در حوزه

( را 366: 1389و مدرسان حوزه، در مراکز غیر حوزوی که منجر به صدور مدارک معادل دانشگاه شده )باغستانی، 

در پایان هر سال از طالب در مورد هر درس به صورت جداگانه آزمون برگزار  عامل مهمی در این موضوع دانست.

گردد که های علمیه تحت برنامه، ارسال میهای علمیه قم به حوزهز حوزهو سواالت آزمون به صورت متمرکز ا

مستلزم تمرکز کامل در برنامه درسی است. در مرحله تخصص و اجتهاد نیز عالوه بر آزمون پایان دوره، شرکت در 

زه دیریت حوبینی شده است )شورای عالی و مهای علمی و رساله در پایان دوره پیشمصاحبه علمی، ارائه فعالیت

 (. 44، مصوبه 1379علمیه، 

ها، استانی است و هر استان مدیریت خود را در سطح از نظر تشکیالتی، توزیع مدیریت کشوری در حوزه

ای چون حوزه علمیه های علمیه(. اگر چه در سطح کالن کشور هنوز حوزه1393کند )پاکتچی، استان اعمال می

ها نیز (، اما خود این حوزه366: 1389شوند )باغستانی، رت مستقل اداره میخراسان و حوزه علمیه اصفهان به صو

 یند. نماای را در سطح مدارس علمیه تحت پوشش خود اعمال میهای تمرکزگرایانهبا تشکیل مرکز مدیریت شیوه

ه ابعاد های اخیر عمدتا سطوحی از تمرکز در همهای علمیه ایران، در سالتوان گفت حوزهبه طور کلی می

 اند.آموزشی اعم از برنامه درسی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی را تجربه کرده

  منابع و مآخذ:

                                                           
 index.aspx?id=-orayeaali.com/laws/lawhttp://www.shهای علمیه:  ورای عالی مدیریت حوزهر.ک سایت رسمی ش -3 
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 95-94نامه آموزشی مدارس علمیه )بلند مدت برادران(، سال تحصیلی آیین    ،

http://www.howzehzahedan.ir/wpcontent       

 (سیر تحوالت ساختاری و معرفتی در حوزه1385اربطیان، حسن .) های علمیه، ماهنامه معرفت، شماره

103 

 (تاملی در تمرکز گرایی و بازگشت مجدد به تمرکز گرایی 1389امین خندقی، مقصود و دهقانی، مرضیه .)

م برنامه درسی ایران: منظری جدید، فصلنامه مطالعات تربیتی و های آن برای نظاو بررسی داللت

 2روانشناسی، سال یازدهم، شماره 

 (اجازه نوعی مدرک در گستره تاریخ و فرهنگ اسالمی، نگاه حوزه، شماره 1379باغستانی، اسماعیل .)

64-63 ، 

 (حوزه علمیه، در دانشنامه جهان اسالم، ج 1389باغستانی، اسماعیل .)ان، بنیاد دایره المعارف ، تهر14

 اسالمی.

 (حوزه علمیه، در دایره المعارف بزرگ اسالمی، تهران، بنیاد دایره المعارف اسالمی.1393پاکتچی، احمد .) 

 (مکتب1387جهانپور، فاطمه .)ها و مدارس قدیم آستان قدس رضوی با تکیه بر اسناد)صفویه تا خانه

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.موزهها، قاجاریه(، مشهد، سازمان کتابخانه

 (اصطالح حوزه علمیه: تاریخچه پیدایی و تحوالت معنایی، پژوهشنامه تاریخ 1391دانشیار، مرتضی .)

 1تمدن اسالمی، سال چهل و پنجم، شماره 

 (شیوه1376رضایی اصفهانی، محمدعلی .)های علمیه، قم، دفتر تبلیغات های تحصیل تدریس در حوزه

 حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات. اسالمی

 (مهمترین مدارس موقوفه تهران از دوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار، 1390سیدزاده مطلق، شهره .)

 13پیام بهارستان، شماره 

 (آثار الحجه یا  دایره المعارف حوزه علمیه قم، قم، کتابفروشی برقعی.1332شریف رازی، محمد ،) 

 (. تحوالت حوزه علمیه پس از پیروزی انقالب اسالمی، تهران، مرکز 1384رع، عباس)شیرحانی، علی و زا

 اسناد انقالب اسالمی.

 (نقش مدرک در فرایند آموزشی حوزه1379عبدخدایی، محمدهادی .) 64های علمیه، نگاه حوزه، شماره-

63، 

 (تعلیم و تربیت در اسالم و حوزه1383غیاثی، غالمرضا .)تشارات بیان الحق.های علمیه، قم، ان 

http://www.howzehzahedan.ir/wpcontent
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 (تبیین جدیدی برای تمرکز و عدم تمرکز و عدم تمرکز در 1386گویا، زهرا؛ قدکساز خسروشاهی، لیال ،)

 4ایران، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی درسی ایران، شماره 

 (ده گفتار، قم، انتشارات صدرا.1382مطهری، مرتضی .) 

 (تمرکز گرا1394ملکی، حسن و آقامحمدی، جواد .) یی و تمرکزگرایی در فرایند برنامه ریزی توسعه

 180آموزشی: چالشها و موانع، ماهنامه کار و جامعه، شماره 

 (کندوکاوی در نظام آموزشی حوزه و ارائه راهکاری جدید، 1380مهدوی حسینی، سید محمدعلی .)

 .30فصلنامه پیام حوزه، شماره 

 


