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   ۴   ︨ــ︣﹝ــ﹆ــ︀﹜ـــ﹥ |  ︻﹙﹩ ا︮︽︣ ︨︣ا︋﹩

    ﹎﹀️ و ︫﹠﹢د
   ۶  ︨ــ︣آ︾ــــــــ︀ز |  ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

️ ا﹐︨﹑م ر︲︀  ا︨﹑﹝﹩  ︖ | ︫︡︀︋ ﹩︨زه ︑﹀﹊︣ ︗︤ء ︋︣﹡︀﹝﹥ در﹢ در ︡︀︋  | ﹤ــ︊ــ︀٧  ﹝ـــ︭ــ   
١٢  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︀ ︀︋︡ ﹁︱︀ را ︋︣ای ︑﹀﹊︣ ︋︀ز ﹋﹠︡ | ﹞︡﹝﹞︡ی ا︻︐︭︀﹝﹩ 

﹩﹝﹫︷︻ ﹟﹫︧︡﹝﹞ | ️︨ــ︊ــ﹥ | راه ﹁﹆︀﹨️ ︑﹀﹊︣ ا︀ـــ︭ــ﹞  ١٧
️ ا﹐︨﹑م ا﹝﹫﹟ ر︲︀︻︡︋︀﹟ ﹡︥اد ︖ | ️︧﹫﹡ ︀﹞ زوی﹢ ️﹠︨ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ زه﹢ ﹩﹚︺﹁ ﹩︫ــ︊ــ﹥ | ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︀٢٢  ﹝ـــ︭ــ

٢٨  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | را﹨﹩ ︋﹥ ︨﹢ی ︑﹀﹊︣ | 

  ﹋﹠︡و﹋︀و
﹩︑︀﹫︋ ﹟︧﹛ا﹐︨﹑م ا︋﹢ا ️ ︖  | ری﹢﹞︣﹊﹀︑ ️﹝︨ ﹤︋ ️﹋︣ زش ︑﹀﹊︣،﹡﹆︴﹥ ︫︣وع﹢﹞٣٨  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | آ

﹩﹠﹫︧ ︀︲۴۴  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ︑﹀﹊︣ ا﹡︐﹆︀دی | ︻﹙﹩ ر
۴۶  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | روش ﹨︀ی ︑﹀﹊︣ و ﹋︀ر︋︣د آن ﹨︀ در ︑︭﹫﹏  | ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

۵٣  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ﹡﹍︀﹨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ︑﹀﹊︣ و ︑﹀﹊︣ ﹁﹙︧﹀﹩ و آ︔︀ر آن در ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی در︨﹩ و ︑﹞ ︡﹝﹞ |  ﹩﹚﹫︭︡ی ا︻︐︭︀﹝﹩

  ﹎︪️ و ﹎︢ار
﹀︣ی  ︮| ︩﹊ ︣ز﹝﹫﹟ داس و ــ︤ارش |  ﹢زه و︨  ۵٨  ﹎ـــــــــ

︀﹫﹡︣︗︀﹞ ا﹐︨﹑م ️ ︖  | ︡﹡د︨️ ﹡﹫︀ز ︋︧﹢ی ﹝︀ دراز ﹋︣د ︀﹡ــ︊ـــــ﹥|   آ︀۶٠  ﹝︭ــ
 ﹩﹡︀﹫﹋ ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ | رود ︩﹫︎ ︣︑ ︹︨︣ ﹩﹚﹫︠ ︡︀︋ زه﹢  | ︊ـ﹍︀ن ︗ـ﹢ان۶۴  ︋︀ ﹡ـ

️ ا﹐︨﹑م ﹋﹫﹢﹝︣︔﹩ ︖  |  ز﹝︀ن ️︣︡﹞ ︀رت ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی﹞ ،۶٨  روان ︫﹠︀︨﹩ ︎︥و﹨ـ︩ |  ﹁︪﹠﹌ ﹨︀ی ز﹝︀ن

  ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن
﹫︺﹥ را از ﹝︭﹫︊️ ﹡︖︀ت داد |  ﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩  ︫﹤﹆﹁ ،︡﹫م و﹢︣﹞     |  ﹤ــ︊ــ︀٧۴  ﹝ـــ︭ــ

︊︀﹡﹩  |  ﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩  ︋︡﹫︡د و︖﹞ ﹤﹞﹑︻ ﹤﹞︀﹡ ️ ︧٨٠  ز﹡ـ︡﹎ـ﹫ـ﹠ــ︀﹝ــــ﹥ |     ز
٨٢  ︀ددا︫ـــــــــ️  |    ﹋︨︣﹩ ﹨︀ی ﹝︀︊︓﹥ و ﹝﹠︀︸︣ه را در ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ︻︣ف ﹋﹠﹫︡  |  ﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩

︊︀﹡﹩ (ره)  | ﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩  ︋︡﹫︀ددا︫ـــــــــ️  |    ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨﹩ ︻﹑﹝﹥ ﹝︖︡د و  ٨٣

︀︮︉ ا﹝︐﹫︀ز |  ﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥

﹝︡︣ ﹝︧﹢ل |  ّ︨﹫︡ ︻﹙﹩ ︻﹞︀د
︨︣د︋﹫︣ |  ︻﹙﹩ ا︮︽︣ ︨︣ا︋﹩
د︋﹫︣ ︑︣︣﹥ |  ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

 ،﹩ ︣︋ا   ︨︣ ︽ ︣ ︾﹑﹝﹩، ﹝︡ی ﹝﹆﹅ ﹁︣، ︻﹙﹩ ︮ا ﹨﹫︣︣︑ ️﹥ |  ا﹝﹫
︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن ﹫︺ ︨﹫︡︻﹙﹩ ر︲︀﹩ و ﹝﹫︓﹛ وا︡ی، ﹨︀دی ﹇︀ر،︨ 

﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ |  ر︲︀ ︔︀﹡﹩
﹩︐︣ا︨︐︀ر |  ا︋﹢ذر ﹨︡او

﹝︡︣ ﹨﹠︣ی و ︵︣اح ﹎︣ا﹁﹫﹉ |  ﹝﹞︡ ︮︡ا﹇️
Graphic.umsa.ir

︻﹊︀س |  ﹝︭︴﹀﹩ ﹝︺︣ا︗﹩

︣وف ﹡﹍︀ر |  ︻﹙﹩ ︗﹢اد د﹨﹆︀﹡﹩
︵︣ا﹩ ﹜﹢﹎﹢(﹡︀﹝﹢اره) | ﹝﹫︓﹛ ا︫︺︣ی

︋︀ ︑︪﹊︣ از ︖︕ ا︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟  ا︨﹑﹝﹩، ا︻︐︭︀﹝﹩، ︻︷﹫﹞﹩، 
 ︡﹫زه و ﹝﹣︨︧﹥ ︻﹑﹝﹥ و﹢ ﹩﹝﹚︻ ﹟﹝︖﹡ا ﹟﹫﹛﹢︧﹞ ︥اد و﹡ ﹟︡︋︀︻
﹩﹡︀︊︋  و ︗︪﹠﹢اره ︻ّ﹙︀﹝﹥ ﹩﹚ّ و د︤︻ ︣﹍︤ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︀ را در 

﹞︀ره ︀ری ﹡﹞﹢ده ا﹡︡.   ︫﹟ا ﹤﹫︑
 

د﹁︐︣ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ︎︥و﹨︩
﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥

﹩﹍﹠﹨︣﹁ - ﹩﹝﹚︻ ﹤︪︣﹡
زمستان ٩٠ | ٢٠٠٠ تومان
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  ﹢﹚︨︀︊︻ ︿︨﹢  | و ا︫︐︣اک ︹ز﹢︑
٠٩١٢٧١٨۶٢٠٠ | ﹤︣︣︑ ﹟﹀﹚︑

︑﹙﹀﹟ ︑﹢ز︹ و ا﹝﹢ر ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ | ٠٩١٩۵٨٧۶٠۴٠
﹡︪︀﹡﹩ |  ﹇﹛، ︋﹙﹢ار ۴۵﹝︐︣ی ︮︡وق، ︠﹫︀︋︀ن ︀﹁︶، ︎﹑ک ١٧١

www.khesht1.blogfa.com
khesht1@ymail.com

rahnameh@yahoo.com

.️︧﹫﹡ ﹤︪︣﹡ ن﹐﹢︧﹞ ︀ه﹎︡د ً︀ ﹝︴︀﹜︉ درج ︫︡ه در ا︪︣﹡ ﹟﹥، ا﹜︤ا﹝

﹥ ا ﹤﹊﹠﹀︶ در ﹋﹠︀ر ︑﹙﹫ــ﹏، دو ر﹋﹟ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥  ︻ــ︡م ︾﹀﹙️ از ﹀ــ︶ و ︑﹢︗﹥︋ 
 ︿﹚︐﹞ ︪ــ︀ن از ا︨︐︺︡اد﹨︀یا︨ــ️. در ادا﹝﹥ ا ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟ری ا﹢﹞ ا︨ــ️ از ﹡﹊︀ت
﹥ ا ﹤﹊﹠﹀︶ در ﹋﹠︀ر ︑﹙﹫ــ﹏، دو ر﹋﹟ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥  ︻ــ︡م ︾﹀﹙️ از ﹀ــ︶ و ︑﹢︗﹥︋ 
 ︿﹚︐﹞ ︪ــ︀ن از ا︨︐︺︡اد﹨︀یا︨ــ️. در ادا﹝﹥ ا ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟ری ا﹢﹞ ا︨ــ️ از ﹡﹊︀ت
﹥ ا ﹤﹊﹠﹀︶ در ﹋﹠︀ر ︑﹙﹫ــ﹏، دو ر﹋﹟ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥  ︻ــ︡م ︾﹀﹙️ از ﹀ــ︶ و ︑﹢︗﹥︋ 

 ﹩﹚﹫︭︑ ︀ی﹨ ︩ ︀ب ﹎︣ا︐﹡ا﹝︣ در ا ﹟و ︑﹀﹊︣ و ﹜︤وم ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ︶﹀ ب در ﹇﹢ه﹑︵
﹥ راه ﹨︀ی ا﹁︤ا︩ ﹇︡رت ︑﹀﹊︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︣دا︠︐﹟︋   ︎.︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹟ از ︗︀﹡︉ ︵﹑ب︨ 
 ﹩﹚﹫︭︑ ︀ی﹨ ︩ ︀ب ﹎︣ا︐﹡ا﹝︣ در ا ﹟و ︑﹀﹊︣ و ﹜︤وم ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ︶﹀ ب در ﹇﹢ه﹑︵
﹥ راه ﹨︀ی ا﹁︤ا︩ ﹇︡رت ︑﹀﹊︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︣دا︠︐﹟︋   ︎.︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹟ از ︗︀﹡︉ ︵﹑ب︨ 
 ﹩﹚﹫︭︑ ︀ی﹨ ︩ ︀ب ﹎︣ا︐﹡ا﹝︣ در ا ﹟و ︑﹀﹊︣ و ﹜︤وم ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ︶﹀ ب در ﹇﹢ه﹑︵

︒ در ا︀︭﹞ ﹟︊﹥ ا︨️. ️ ﹨︀ی ︑﹀﹊︣ورزی از د﹍︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝﹢رد︋  ︫﹠︀︠️ آ﹁
﹥ راه ﹨︀ی ا﹁︤ا︩ ﹇︡رت ︑﹀﹊︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︣دا︠︐﹟︋   ︎.︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹟ از ︗︀﹡︉ ︵﹑ب︨ 
︒ در ا︀︭﹞ ﹟︊﹥ ا︨️. ️ ﹨︀ی ︑﹀﹊︣ورزی از د﹍︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝﹢رد︋  ︫﹠︀︠️ آ﹁

﹥ راه ﹨︀ی ا﹁︤ا︩ ﹇︡رت ︑﹀﹊︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︣دا︠︐﹟︋   ︎.︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹟ از ︗︀﹡︉ ︵﹑ب︨ 

﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

︋ــ﹥ ﹨﹞️ ﹝︺︀و﹡ــ️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹎︣و﹨﹩ از ا︨ــ︐︀دان ︨ــ︴ ︻︀﹜﹩ و 
︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ︋︣︗︧ــ︐﹥ ﹢زه، در ﹝︣﹝︀ه ︨︀ل ︗︀ری، ︨ــ﹀︣ی ︻﹙﹞﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و 
︋ــ﹥ ﹨﹞️ ﹝︺︀و﹡ــ️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹎︣و﹨﹩ از ا︨ــ︐︀دان ︨ــ︴ ︻︀﹜﹩ و 
︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ︋︣︗︧ــ︐﹥ ﹢زه، در ﹝︣﹝︀ه ︨︀ل ︗︀ری، ︨ــ﹀︣ی ︻﹙﹞﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و 
︋ــ﹥ ﹨﹞️ ﹝︺︀و﹡ــ️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹎︣و﹨﹩ از ا︨ــ︐︀دان ︨ــ︴ ︻︀﹜﹩ و 

﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︋﹥ رو︨﹫﹥ دا︫︐﹠︡. آ﹡︙﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡، ا﹨︡اف ︋︣﹎︤اری و ﹎︤ارش ا﹟ ︨﹀︣ از 
ز︋︀ن ︖️ ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︺︀و﹡️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹢زه ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

﹎︤ارش ︑﹢︨︳ ︮﹀︣ی

️ ﹨︀ی ︠ــ﹢د را از راه ︑﹀﹊︣  ا﹡︧ــ︀ن ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ آ﹡﹊﹥ ﹝﹢︗ــ﹢دی ﹝︐﹀﹊︣ ا︨ــ️ و ﹁︺︀﹜﹫
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،﹝﹙﹢﹇﹩ ﹝﹞︐︀ز ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝ــ﹩ رود. آد﹝﹩، ا﹁︤ون ︋ــ︣ ︑﹀﹊︣ ︋︣ای ر﹁︹ 
﹡﹫︀ز﹨︀، ︋﹥ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹝﹢ری ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ از ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︺︀رف ︋︣︑︣ ا︨ــ️، 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،﹝﹙﹢﹇﹩ ﹝﹞︐︀ز ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝ــ﹩ رود. آد﹝﹩، ا﹁︤ون ︋ــ︣ ︑﹀﹊︣ ︋︣ای ر﹁︹ 
﹡﹫︀ز﹨︀، ︋﹥ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹝﹢ری ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ از ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︺︀رف ︋︣︑︣ ا︨ــ️، 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،﹝﹙﹢﹇﹩ ﹝﹞︐︀ز ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝ــ﹩ رود. آد﹝﹩، ا﹁︤ون ︋ــ︣ ︑﹀﹊︣ ︋︣ای ر﹁︹ 

﹝︀﹡﹠︡ ︎︨︪︣ــ︡ر︋︀ره آ︾︀ز و ︀︎︀ن ︗︀ن، ︨︣﹡﹢︫ــ️ ︠ــ﹢د، آ﹁︣﹠︩ ﹝﹢︗﹢دات و 
﹡﹫︀ز﹨︀، ︋﹥ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹝﹢ری ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ از ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︺︀رف ︋︣︑︣ ا︨ــ️، 
﹝︀﹡﹠︡ ︎︨︪︣ــ︡ر︋︀ره آ︾︀ز و ︀︎︀ن ︗︀ن، ︨︣﹡﹢︫ــ️ ︠ــ﹢د، آ﹁︣﹠︩ ﹝﹢︗﹢دات و 
﹡﹫︀ز﹨︀، ︋﹥ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹝﹢ری ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ از ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︺︀رف ︋︣︑︣ ا︨ــ️، 

︩ ﹨︀ و ︀﹁︐﹟ ︎︀︨ــ آن ﹨︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ ︑﹀﹊︣ در﹝︊︀دی  ︠﹢ش ︋︐﹩. ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︣ــ
﹨︧︐﹩ و ︗︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آن ︑﹀﹊︣ ﹁﹙︧﹀﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡. در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ا﹟ ﹋︀ر﹋︣د از 
︩ ﹨︀ و ︀﹁︐﹟ ︎︀︨ــ آن ﹨︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ ︑﹀﹊︣ در﹝︊︀دی  ︠﹢ش ︋︐﹩. ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︣ــ
﹨︧︐﹩ و ︗︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آن ︑﹀﹊︣ ﹁﹙︧﹀﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡. در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ا﹟ ﹋︀ر﹋︣د از 
︩ ﹨︀ و ︀﹁︐﹟ ︎︀︨ــ آن ﹨︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ ︑﹀﹊︣ در﹝︊︀دی  ︠﹢ش ︋︐﹩. ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︣ــ

︑﹀﹊︣ ︑﹢︲﹫ داده ︫︡ه ا︨️.

﹝﹆︀﹜﹥ ︑﹢︨︳ ﹞ ︡﹝﹞︡ی ا︻︐︭︀﹝﹩

︣ ﹨︀، آ︔︀ر و ︫︀﹎︣دان  در ا﹟ ﹡﹢︫ــ︐︀ر، ﹎︢ری ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹡︀﹝﹥، ا︨ــ︐︀دان، ︨ــ﹀
️ ا﹜ـــ﹙﹥ و︊︋ ︡﹫︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫️ و ︋﹥ ︱﹢ر او در ︊︋︀ن و ﹋︣︋﹑ و را﹨︊︣د  آ
﹝︊︀رزه ا︪ــ︀ن ︋ــ︀ ︗︣︀ن ا︠︊︀ری، و ︋︧ــ︳ و ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝﹊︐︉ ا︗︐ــ︀دی، ︠﹢ا﹨﹫﹛ 
️ ا﹜ـــ﹙﹥ و︊︋ ︡﹫︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫️ و ︋﹥ ︱﹢ر او در ︊︋︀ن و ﹋︣︋﹑ و را﹨︊︣د  آ
﹝︊︀رزه ا︪ــ︀ن ︋ــ︀ ︗︣︀ن ا︠︊︀ری، و ︋︧ــ︳ و ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝﹊︐︉ ا︗︐ــ︀دی، ︠﹢ا﹨﹫﹛ 
️ ا﹜ـــ﹙﹥ و︊︋ ︡﹫︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫️ و ︋﹥ ︱﹢ر او در ︊︋︀ن و ﹋︣︋﹑ و را﹨︊︣د  آ

︎︣دا︠️.

︀ددا︫️ ︑﹢︨︳ ﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩

︀︋︡ در ﹢زه، ︑﹀﹊︣، ︗︤ء ︋︣﹡︀﹝﹥ در︨﹩ ︋︀︫︡
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ر︲︀ ا︨﹑﹝﹩ ︖

︩﹊ زه و ︨︣ز﹝﹫﹟ داس و﹢
︖️ ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ز﹝︀﹡﹩

﹥ ︑﹀﹊︣ و ︑﹀﹊︣ ﹁﹙︧﹀﹩ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩︋ 
 ﹞ ︡﹝﹞︡ی ا︻︐︭︀﹝﹩

︊︀﹡﹩ (ره)   ︋︡ ﹫︡د و︖﹞ ﹤﹞﹑︻ ﹤﹞︀﹡ ️ ︧ز
 ﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩
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الِْفْكُر يُنِيُر اللُّب 
الِْفْكُر َجَالُء الُْعُقول 

بِالِْفْكِر تَْنَجلِي َغيَاِهُب اْألُُمور
َمْن َطاَل فِْكُرُه َحُسَن نََظُره 

ْشد الِْفْكُر يَْهِدي إِلَى الرُّ
َال ُرْشَد َكالِْفْكر

ٍم أَنَْجُع ِمْن فَْضِل تَْكَراٍر َو ِدَراَسة فَْضُل فِْكٍر َو تََفهُّ
َمْن أَْكثََر الِْفْكَر فِيَما تََعلََّم أَتَْقَن ِعْلَمُه َو فَِهَم َما لَْم يَُكْن يَْفَهم 

ُر َحيَاُة قَْلِب الْبَِصير1 التََّفكُّ
*

آيـا حـوزه علميـه كـه وظيفـه تفقـه در آموزه هـاى اهل بيـت عليهم السـالم و ابـالغ و اقامه آنهـا در جامعـه را دارد، 
مى توانـد در طراحـى نظامهـاى كالن سـاختار خـود، نسـبت به روايـات، بى تفاوت باشـد؟

اگـر بخواهيـم نگاهـى كاربـردى بـه اين ذخائـر عظيم حكمـت الهى بياندازيـم و يك نظام آموزشـى بر اسـاس اين 
آموزه هـاى اهـل بيـت بنـا كنيـم، روايـات فراوانـى از اين دسـت كه نقل شـد، چه اثـرى در مدل آموزشـى و تربيتى 

ما خواهند داشـت؟
*

در ︨ـ﹠️ ـ﹢زوی ﹝ـ︀، ︑︡ا︋﹫ـ︣ی ︋ـ︣ای «︑︺︊﹫ـ﹥ ︑﹀﹊ـ︣ در ﹝︐ـ﹟ ︑︭﹫﹏ ︵﹙︊﹥»، ا﹡︪︡ـ﹫︡ه ︫ـ︡ه ︋ـ﹢د. از ︗﹞﹙ـ﹥ اـ﹟ ︑︡ا︋﹫︣، اراـ﹥ ﹝︐﹢ن 
ـ﹏ خوان باشـد، نمى تواند طلبـه را پاى مطلب نگه  ـ︀ده و︨  ﹥ ﹡︷︣ ا︪ـ︀ن، ا﹎︣ ﹝︐﹟ در︨ـ﹩،︨  در︨ـ﹩ ﹝︽﹙ـ﹅ و د︣ـ︀ب ا︨ـ️.︋ 

دارد؛ لـذا بسـيارى از دقائـق و ظرائـف درس، فهـم نمى شـود و تحصيل طلبه، سـطحى رقـم مى خورد. 
امـا متـون مشـكل، طلبـه را وادار بـه تأنّى و تفكـر مى كنند. او در فراز و نشـيب حل متن، مجبور اسـت بسـيار روى 
مطلـب فكـر كنـد و احتمـاالت مختلـف را ارزيابـى نمـوده و بارها صـدر و ذيـل بحث را مـرور كند و بـا جمع بندى 
مجموعـه اى از نـكات، گـره از كار متـن بگشـايد تـا درس را بفهمـد. لـذا هم مطلب را بـا تفكر دريافـت مى كند كه 

بهتـر در ذهـن و جانـش نقـش مى بنـدد و هـم دقائق و ظرائـف آن را احـراز مى كند. 
*

البتـه در ايـن فرصـت، درصـدد قبـول يـا رد اين مبنا نيسـتيم. بلكه سـخن در اين اسـت كـه امتياز مهم گذشـتگان 
مـا، آن اسـت كـه روى اين مسـئله فكر كـرده و برايش چاره اى انديشـيده بودند. امـا موضع ما در اين باره چيسـت؟ 
اگـر ايـن روش را قبـول داريـم، آيا آن را با سـنجش و تأمـل روى ايده هـا و راهكارهاى مختلف انتخـاب كرده ايم و 

يـا صرفـاً به سـنت و تجربه گذشـتگانمان تكيه كـرده و آن را مبنا قـرار داده ايم؟
و اگر به اين رويه، اشكال داريم، آيا به دنبال روش جايگزين كاملترى بوده ايم؟ آيا مى توان راههاى بهترى يافت كه 

هم عوارض متون پيچيده را نداشته باشد و هم تفكر و تعمق را در متن سلوك علمى طلبه قرار دهد؟ 

پى نوشت :
1. روايت آخر از «اصول كافى» و مابقى از «غررالحكم» نقل شده اند.

علی اصغر سهرابی

رسمقاله
چیست تدبیر ما؟



﹤︊
ـ

ـ︀
︭

﹞

راه ﹁﹆︀﹨️، ︑﹀﹊︣ ا︨️
﹩﹝﹫︷︻ ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ ﹟﹫﹝﹚︧﹝﹛ا﹐︨﹑م وا ️ ︖
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﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︀ ︀︋︡ ﹁︱︀ را ︋︣ای ︑﹀﹊︣ ︋︀ز ﹋﹠︡
د﹋︐︣ ﹞ ︡﹝﹞︡ی ا︻︐︭︀﹝﹩

︀︋︡ در ﹢زه، ︑﹀﹊︣، ︗︤ء ︋︣﹡︀﹝﹥ در︨﹩ ︋︀︫︡
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ر︲︀ ا︨﹑﹝﹩ ︖

 در ﹉ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩ ︋﹥ ﹥ ا︋︺︀دی از و︗﹢د ا﹡︧ــ︀ن ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ︫ــ﹢د و 
︗︀﹍︀ه ︑﹀﹊︣ در ﹟ ﹝﹫︀ن ﹫︧️؟ ︋︣ای ︣﹋️ ﹡︷︀م ﹢زه در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹀﹊︣﹝﹢ری 
 در ﹉ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩ ︋﹥ ﹥ ا︋︺︀دی از و︗﹢د ا﹡︧ــ︀ن ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ︫ــ﹢د و 
︗︀﹍︀ه ︑﹀﹊︣ در ﹟ ﹝﹫︀ن ﹫︧️؟ ︋︣ای ︣﹋️ ﹡︷︀م ﹢زه در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹀﹊︣﹝﹢ری 
 در ﹉ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩ ︋﹥ ﹥ ا︋︺︀دی از و︗﹢د ا﹡︧ــ︀ن ︀︋︡ ︑﹢︗﹥ ︫ــ﹢د و 

 ﹩︣د و ﹝︺︱﹏ ا︨︀︨ــ﹩ در رو﹡︡ ︑﹀﹊︣﹎︣ا︢︎ رت﹢︮ ︡︀︋ ﹩︑و ︑︽﹫﹫︣ا ︀﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁ ﹤
︗︀﹍︀ه ︑﹀﹊︣ در ﹟ ﹝﹫︀ن ﹫︧️؟ ︋︣ای ︣﹋️ ﹡︷︀م ﹢زه در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹀﹊︣﹝﹢ری 
 ﹩︣د و ﹝︺︱﹏ ا︨︀︨ــ﹩ در رو﹡︡ ︑﹀﹊︣﹎︣ا︢︎ رت﹢︮ ︡︀︋ ﹩︑و ︑︽﹫﹫︣ا ︀﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁ ﹤
︗︀﹍︀ه ︑﹀﹊︣ در ﹟ ﹝﹫︀ن ﹫︧️؟ ︋︣ای ︣﹋️ ﹡︷︀م ﹢زه در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹀﹊︣﹝﹢ری 

در ﹢زه ﹫︧ــ️؟ ︵ــ︣ح ︑﹀﹊︣ ﹊﹞﹩ در آ﹝ــ﹢زش و ︎︣ورش از ﹜︀ظ رو︫ــ﹩ و 
 ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟︨ــ﹣ا﹐︑﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ا ﹤﹚﹝︗ از ︀﹠دارد؟ ا ﹩︀﹨ ﹩﹎︥و ﹤ ﹩ا﹢︐﹞
در ﹢زه ﹫︧ــ️؟ ︵ــ︣ح ︑﹀﹊︣ ﹊﹞﹩ در آ﹝ــ﹢زش و ︎︣ورش از ﹜︀ظ رو︫ــ﹩ و 
 ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟︨ــ﹣ا﹐︑﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ا ﹤﹚﹝︗ از ︀﹠دارد؟ ا ﹩︀﹨ ﹩﹎︥و ﹤ ﹩ا﹢︐﹞
در ﹢زه ﹫︧ــ️؟ ︵ــ︣ح ︑﹀﹊︣ ﹊﹞﹩ در آ﹝ــ﹢زش و ︎︣ورش از ﹜︀ظ رو︫ــ﹩ و 

.﹜ا ﹤︐︧︪﹡ ﹟︨ ﹤︋ ﹩﹞︀︭︐︻آ﹇︀ی د﹋︐︣ ا

︻︡م ︾﹀﹙️ از ﹀︶ و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا ﹤﹊﹠﹀︶ در ﹋﹠︀ر ︑﹙﹫﹏، دو ر﹋﹟ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ 
 ︿﹚︐﹞ ︪︀ن از ا︨︐︺︡اد﹨︀یا︨️. در ادا﹝﹥ ا ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟ری ا﹢﹞ ا︨️ از ﹡﹊︀ت
︩ ﹨︀ی  ︀ب ﹎︣ا︐﹡ا﹝ــ︣ در ا ﹟ــ︶ و ︑﹀﹊︣ و ﹜︤وم ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹀ ب در ﹇﹢ه﹑︵
︑︭﹫﹙﹩ از ︗︀﹡︉ ︵﹑ب ﹢﹎ ﹩﹞ ﹟︨﹠︡. ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ راه ﹨︀ی ا﹁︤ا︩ ﹇︡رت 
 ︒ ️ ﹨︀ی ︑﹀﹊︣ورزی از د﹍︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝﹢رد︋  ــ﹠︀︠️ آ﹁ ︑﹀﹊︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︫ 

در ا︀︭﹞ ﹟︊﹥ ا︨️.

﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩ ﹇︣آن؛ زاو﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹝﹢﹇︺﹫️ ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ری 
︡ . ا︪︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ﹡﹀︦ ︻﹙﹢م  را از ا﹟ زاو﹥ ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ︋︣︠﹩ آ︀ت ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠
﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩ ﹇︣آن؛ زاو﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹝﹢﹇︺﹫️ ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ری 
︡ . ا︪︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ﹡﹀︦ ︻﹙﹢م  را از ا﹟ زاو﹥ ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ︋︣︠﹩ آ︀ت ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠
﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ و ︑︣︋﹫︐﹩ ﹇︣آن؛ زاو﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹝﹢﹇︺﹫️ ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ری 

ــ﹫﹢ه ︋︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹨︀ی  ــ﹢زوی، ﹡﹢ه ﹡﹍︀رش ﹋︐︉ در︨ــ﹩ ︀︲︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︫ 
︡ . ا︪︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ﹡﹀︦ ︻﹙﹢م  را از ا﹟ زاو﹥ ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ︋︣︠﹩ آ︀ت ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠
ــ﹫﹢ه ︋︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹨︀ی  ــ﹢زوی، ﹡﹢ه ﹡﹍︀رش ﹋︐︉ در︨ــ﹩ ︀︲︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︫ 
︡ . ا︪︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ﹡﹀︦ ︻﹙﹢م  را از ا﹟ زاو﹥ ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ︋︣︠﹩ آ︀ت ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠

ــ﹞️ ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ری   ︨﹤ ︣ای  ️﹋︣﹢زه︋  ︪ــ︐﹢ا﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د︋  ــ﹢زه، از ︗﹞﹙﹥︎ 
︉ ﹨︀ی ا ﹟︣﹋️ ︋﹥ ﹝︡رک ﹎︣ا﹩ و ا﹝︐︀ن ﹝﹢ری  ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان آ︨ــ﹫

︑﹆﹙﹫︡ی در ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ ﹢زه ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

را﹨﹩ ︋﹥ ︨﹢ی ︑﹀﹊︣

﹤︊
ـ

ـ︀
︭

﹞

﹤︊
ـ

ـ︀
︭

﹞

️ ﹢زوی  ﹝︀ ﹡﹫︧️ ﹠︨ ︣ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ ﹁︺﹙﹩ ﹢زه، ﹝︊︐﹠﹩ ︋
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ا﹝﹫﹟ ر︲︀ ︻︡︋︀﹟ ﹡︥اد ︖

را﹨﹩ ︋﹥ ︨﹢ی ︑﹀﹊︣

در ا︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟︒ از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹢زه ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ر را ︎﹩ ﹎︣﹁︐﹫﹛. ا︪ــ︀ن ︨﹟ را 
از ︑﹆︧﹫﹛ ︑﹀﹊︣ ︋﹥ ا﹡﹢اع ︀ر﹎︀﹡﹥ آ︾︀ز ﹋︣ده و ︨︍︦ ︋﹥ ︑ ︣﹨ ︪︣﹉ ︎︣دا︠︐﹠︡. 
در ا︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟︒ از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹢زه ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ر را ︎﹩ ﹎︣﹁︐﹫﹛. ا︪ــ︀ن ︨﹟ را 
از ︑﹆︧﹫﹛ ︑﹀﹊︣ ︋﹥ ا﹡﹢اع ︀ر﹎︀﹡﹥ آ︾︀ز ﹋︣ده و ︨︍︦ ︋﹥ ︑ ︣﹨ ︪︣﹉ ︎︣دا︠︐﹠︡. 
در ا︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟︒ از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹢زه ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ر را ︎﹩ ﹎︣﹁︐﹫﹛. ا︪ــ︀ن ︨﹟ را 

در ا﹟ ﹝﹫︀ن ا︪ــ︀ن ︑﹠︀ ︑﹀﹊︣ ا︋︡ا︻﹩ را ا︮﹫﹏ ︋︫︣﹞︣ده و ﹝︧︐︺︡ از ︋︣ای ︨﹢ق دادن 
از ︑﹆︧﹫﹛ ︑﹀﹊︣ ︋﹥ ا﹡﹢اع ︀ر﹎︀﹡﹥ آ︾︀ز ﹋︣ده و ︨︍︦ ︋﹥ ︑ ︣﹨ ︪︣﹉ ︎︣دا︠︐﹠︡. 
در ا﹟ ﹝﹫︀ن ا︪ــ︀ن ︑﹠︀ ︑﹀﹊︣ ا︋︡ا︻﹩ را ا︮﹫﹏ ︋︫︣﹞︣ده و ﹝︧︐︺︡ از ︋︣ای ︨﹢ق دادن 
از ︑﹆︧﹫﹛ ︑﹀﹊︣ ︋﹥ ا﹡﹢اع ︀ر﹎︀﹡﹥ آ︾︀ز ﹋︣ده و ︨︍︦ ︋﹥ ︑ ︣﹨ ︪︣﹉ ︎︣دا︠︐﹠︡. 

 ﹩︣ا﹎ ︶﹀ ️﹝︨ ﹤︋ زه﹢ ︩︣ا﹎ ﹤︪دا﹡﹠︡ و ر ﹩﹞ ری﹢﹞ ︣﹊﹀︑ ️﹝زه ︋﹥ ︨ــ﹢
︀︬︠ۀ ا︮﹙﹩ اش ار︑︊︀ط ︑﹠﹍︀︑﹠﹌  ︡ن ︑﹀﹊︣ در آن از ︑﹀﹊︣ ا︋︡ا︻﹩ ﹋﹥︫  را ﹝﹠︣ف︫ 

︋︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ ا︨️، ︋﹥ ︨﹞️ ︀︨︣ ا﹡﹢اع ︑﹀﹊︣ ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

︉ ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹁︱ــ︀ی ︻﹙﹞ــ﹩ ــ﹢زه ﹡﹢︋ــ️ ︋ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع  در را︨ــ︐︀ی ︎﹫﹍﹫ــ︣ی و آ︨﹫
︑﹀﹊︣﹝﹢ری ر︨ــ﹫︡. ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ری در وا﹇︹ ﹝﹀﹢﹝﹩ در ازای ﹞ ︶﹀﹢ری ا︨ــ️ 
︉ ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹁︱ــ︀ی ︻﹙﹞ــ﹩ ــ﹢زه ﹡﹢︋ــ️ ︋ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع  در را︨ــ︐︀ی ︎﹫﹍﹫ــ︣ی و آ︨﹫
︑﹀﹊︣﹝﹢ری ر︨ــ﹫︡. ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ری در وا﹇︹ ﹝﹀﹢﹝﹩ در ازای ﹞ ︶﹀﹢ری ا︨ــ️ 
︉ ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹁︱ــ︀ی ︻﹙﹞ــ﹩ ــ﹢زه ﹡﹢︋ــ️ ︋ــ﹥ ﹝﹢︲﹢ع  در را︨ــ︐︀ی ︎﹫﹍﹫ــ︣ی و آ︨﹫

و د︾︡︾﹥ ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ آن ﹡︀︫ــ﹩ از رو﹊︣د و رو﹫﹥ ای ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ﹢زه و ︵﹙︊﹥ 
︑﹀﹊︣﹝﹢ری ر︨ــ﹫︡. ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ری در وا﹇︹ ﹝﹀﹢﹝﹩ در ازای ﹞ ︶﹀﹢ری ا︨ــ️ 
و د︾︡︾﹥ ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ آن ﹡︀︫ــ﹩ از رو﹊︣د و رو﹫﹥ ای ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ﹢زه و ︵﹙︊﹥ 
︑﹀﹊︣﹝﹢ری ر︨ــ﹫︡. ︑﹀﹊︣ ﹝﹢ری در وا﹇︹ ﹝﹀﹢﹝﹩ در ازای ﹞ ︶﹀﹢ری ا︨ــ️ 

﹨︀ ا︧ــ︀س ﹝﹩ ︫﹢د از ︗﹞﹙﹥ ا﹢﹎ ﹤﹊﹠︀ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ ﹇︊﹢﹜﹩ در ا﹝︐︀﹡︀ت را ︑﹠︀ ﹨︡ف از 
 ﹏︨﹢︐﹞ ︀﹨ ︬ ﹫﹚︑ ﹤︋ ﹤︺︗و ﹝︣ا ︉﹛︀︴﹞ ︶﹀ ﹤︋ ️︗ ﹟دروس دا﹡︧︐﹥، از ا ﹤︺﹛︀︴﹞
﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹐︗︣م از رو﹫﹥ د﹇️ و ︑︀﹝﹏ در ﹝︐﹢ن و ﹡﹍︀ه ﹡﹆︀دا﹡﹥ و ﹝﹢︫ــ﹊︀﹁︀﹡﹥ ︋﹥ 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران  آن ﹨︀ ﹋︀︨︐﹥ ︫︡ه ا︨️. در ﹨﹞﹫﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝ ︀︋ ﹩︀﹨ ﹤︊︀︭﹠︡ ︑﹟ از د︨
﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹐︗︣م از رو﹫﹥ د﹇️ و ︑︀﹝﹏ در ﹝︐﹢ن و ﹡﹍︀ه ﹡﹆︀دا﹡﹥ و ﹝﹢︫ــ﹊︀﹁︀﹡﹥ ︋﹥ 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران  آن ﹨︀ ﹋︀︨︐﹥ ︫︡ه ا︨️. در ﹨﹞﹫﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹝ ︀︋ ﹩︀﹨ ﹤︊︀︭﹠︡ ︑﹟ از د︨
﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ و ﹐︗︣م از رو﹫﹥ د﹇️ و ︑︀﹝﹏ در ﹝︐﹢ن و ﹡﹍︀ه ﹡﹆︀دا﹡﹥ و ﹝﹢︫ــ﹊︀﹁︀﹡﹥ ︋﹥ 

﹢زوی ا︻﹛ از ا︨ــ︐︀د، ︵﹙︊﹥ و ﹝︧ــ﹢ل ︑︣︑﹫︉ داد﹛. ︎︀︨ــ ﹨︀ی ا﹟ ︋︤ر﹎﹢اران ︋﹥ 
 ﹩︀﹨راه ﹋︀ر ﹤ د و﹢︫ ﹩﹞ ﹩︣ا﹎ ︶﹀ ﹤︋ ب﹑︵ ︩ا﹝﹙﹩ ︨︊︉ ﹎︣ا﹢︻ ﹤» ︀﹞ ︩︨︣︎
﹢زوی ا︻﹛ از ا︨ــ︐︀د، ︵﹙︊﹥ و ﹝︧ــ﹢ل ︑︣︑﹫︉ داد﹛. ︎︀︨ــ ﹨︀ی ا﹟ ︋︤ر﹎﹢اران ︋﹥ 
 ﹩︀﹨راه ﹋︀ر ﹤ د و﹢︫ ﹩﹞ ﹩︣ا﹎ ︶﹀ ﹤︋ ب﹑︵ ︩ا﹝﹙﹩ ︨︊︉ ﹎︣ا﹢︻ ﹤» ︀﹞ ︩︨︣︎
﹢زوی ا︻﹛ از ا︨ــ︐︀د، ︵﹙︊﹥ و ﹝︧ــ﹢ل ︑︣︑﹫︉ داد﹛. ︎︀︨ــ ﹨︀ی ا﹟ ︋︤ر﹎﹢اران ︋﹥ 

︋︣ای ︑﹆﹢️ رو﹞︣﹊﹀︑ ﹤﹫﹢ری ﹝﹩ ︑﹢ان ارا﹥ ﹋︣د؟» را در ا﹟ ﹎﹀︐︀ر ︋﹢ا﹡﹫︡.

۵



محمدعلی معصومی

رسآغاز

بسيار ظريف و دقيق
و به دانش آمـوز بدهيم و كه ما مجموعـه اى از معلومـات را در كاغـذ بگذاريم و به دانش آمـوز بدهيم و كه ما مجموعـه اى از معلومـات را در كاغـذ بگذاريم و به دانش آمـوز بدهيم و  كه ما مجموعـه اى از معلومـات را در كاغـذ بگذاريم كارى بسـيار ظريـف و دقيـق اسـت. تعليـم فقط اين نيسـت كه ما مجموعـه اى از معلومـات را در كاغـذ بگذاريم كارى بسـيار ظريـف و دقيـق اسـت. تعليـم فقط اين نيسـت  كارى بسـيار ظريـف و دقيـق اسـت. تعليـم فقط اين نيسـت تعليـم، كارى بسـيار ظريـف و دقيـق اسـت. تعليـم فقط اين نيسـت تعليـم، 
كه ذهن امتحان دهند؛ ايـن، تعليم حقيقى نيسـت. تعليـم بايد طورى باشـد كه ذهن امتحان دهند؛ ايـن، تعليم حقيقى نيسـت. تعليـم بايد طورى باشـد كه ذهن  امتحان دهند؛ ايـن، تعليم حقيقى نيسـت. تعليـم بايد طورى باشـد برهـه اى از سـال را معّين كنيـم تا بياينـد امتحان دهند؛ ايـن، تعليم حقيقى نيسـت. تعليـم بايد طورى باشـد برهـه اى از سـال را معّين كنيـم تا بياينـد  برهـه اى از سـال را معّين كنيـم تا بياينـد بگوييـم بخـوان؛ بعـد هـم برهـه اى از سـال را معّين كنيـم تا بياينـد بگوييـم بخـوان؛ بعـد هـم 

را بسـازد، مغـز را فّعال كند.1

برف انبار كردن
بايـد بـه طـور جـدى درس بخوانيـد - همـان توصيه اى كه من هميشـه به جوان هـاى طلبه مى كنـم - علومى را كه امـروز در اختيـار حوزه هاى 
انسـان با سـرهم بنـدى، محقق نمى شـود. با برف انبـار كردن، و از بـن دنـدان خودتـان را به سـطح تحقيق برسـانيد. انسـان با سـرهم بنـدى، محقق نمى شـود. با برف انبـار كردن، و از بـن دنـدان خودتـان را به سـطح تحقيق برسـانيد. انسـان با سـرهم بنـدى، محقق نمى شـود. با برف انبـار كردن،  و از بـن دنـدان خودتـان را به سـطح تحقيق برسـانيد. علميـه اسـت، فـرا بگيريـد و از بـن دنـدان خودتـان را به سـطح تحقيق برسـانيد. علميـه اسـت، فـرا بگيريـد 

آن اوج برسـيد.ايـن پايه را روى هـم بچينيد و برويـد تا به آن اوج برسـيد.ايـن پايه را روى هـم بچينيد و برويـد تا به آن اوج برسـيد.2 ايـن پايه را روى هـم بچينيد و برويـد تا به انسـان فقيـه و فيلسـوف نمى شـود. بايد محكم، خشـت خشـت ايـن پايه را روى هـم بچينيد و برويـد تا به انسـان فقيـه و فيلسـوف نمى شـود. بايد محكم، خشـت خشـت 

محوِر تالش
را مي خوانديم، معنايش آن وقت به يـاد دارم. آن وقت كه ما گلسـتان را مي خوانديم، معنايش آن وقت به يـاد دارم. آن وقت كه ما گلسـتان را مي خوانديم، معنايش  آن وقت به يـاد دارم. آن وقت كه ما گلسـتان مي دادنـد. بعضى از عبارات و اشـعار گلسـتان را بنـده از آن وقت به يـاد دارم. آن وقت كه ما گلسـتان مي دادنـد. بعضى از عبارات و اشـعار گلسـتان را بنـده از  بـه مـا گلسـتان درس 

محوِر تالش
بـه مـا گلسـتان درس 

محوِر تالش
مي دادنـد. بعضى از عبارات و اشـعار گلسـتان را بنـده از بـه مـا گلسـتان درس مي دادنـد. بعضى از عبارات و اشـعار گلسـتان را بنـده از 

خوب اسـت. انسـان يـك چيزهائى را زمـان، معنـاى آن اشـعار و آن جمـالت را فهميديـم. اين خوب اسـت. انسـان يـك چيزهائى را زمـان، معنـاى آن اشـعار و آن جمـالت را فهميديـم. اين خوب اسـت. انسـان يـك چيزهائى را  زمـان، معنـاى آن اشـعار و آن جمـالت را فهميديـم. اين را نمي فهميديـم؛ بعدهـا يـواش يـواش در طـول زمـان، معنـاى آن اشـعار و آن جمـالت را فهميديـم. اين را نمي فهميديـم؛ بعدهـا يـواش يـواش در طـول 
خـوب اسـت؛ اما حفظ محـورى بد لكـن ايـن محفوظات بـراى فعاليـت ذهـن زمينه درسـت مي كنـد. محفوظات خـوب اسـت؛ اما حفظ محـورى بد لكـن ايـن محفوظات بـراى فعاليـت ذهـن زمينه درسـت مي كنـد. محفوظات خـوب اسـت؛ اما حفظ محـورى بد  لكـن ايـن محفوظات بـراى فعاليـت ذهـن زمينه درسـت مي كنـد. محفوظات ممكـن اسـت درسـت نفهمـد، لكـن ايـن محفوظات بـراى فعاليـت ذهـن زمينه درسـت مي كنـد. محفوظات ممكـن اسـت درسـت نفهمـد، 

باشـد از حفـظ. محوِر تـالش بايد عبارت باشـد از فكـراسـت، كـه محـوِر تـالش، عبـارت باشـد از حفـظ. محوِر تـالش بايد عبارت باشـد از فكـراسـت، كـه محـوِر تـالش، عبـارت باشـد از حفـظ. محوِر تـالش بايد عبارت باشـد از فكـر، ولو با حفـظ هم همراه باشـد.3

اساس سنتى ما
در حـوزه، اسـاس سـنتى مـا بـر پايه ى فكر كردن اسـت. طلبـه درس را كـه مي خواند، اوًال قبـًال پيش مطالعه مي كنـد، ذهنش را آمـاده مي كند تا 
از اسـتاد حـرف نـو بشـنود. بعـد از درس، آن درس را بـا يـك زميلـى، رفيقى مباحثـه مي كند؛ يك بـار بـه او درس مي گويد، يك بار او به انسـان 
درس مي گويـد؛ لـذا در ذهـن جايگزيـن مي شـود. در بعضـى از حوزه هـا مثـل نجف، تقريـر درس اسـتاد معمول بـود - در قم كمتر وجود داشـت 
يـا نداشـت و خيلـى بنـدرت بـود - طلبـه ى فاضلـى بعد از درس اسـتاد مى نشسـت، همان درسـى را كه اسـتاد گفته بـود، براى بعضـى از طالبى 
كـه احتيـاج داشـتند، دوبـاره مي گفـت. ببينيـد اين كار چقدر در عمق بخشـيدن به علم و سـواد و معلومات محصـل و طالب علم تأثيـر مي گذارد. 

ايـن سـنت ها را نبايد از دسـت داد؛ اينها حيف اسـت.4

لوازم علمى بودن
از لـوازم علمـى بـودن حـوزه، ايـن اسـت كـه آمـوزش در حـوزه بايد بـا تفكر، تكـرار و تحقيق همـراه باشـد. اين هـم از همان مواردى اسـت كه 
نظـام آموزشـى جديـد و وارداتـى از اروپـا فاقـد آن اسـت؛ بـر مبنـاى حفظ اسـت. ما نبايـد به اين سـمت بغلتيم. هـر برنامـه اى كه مـا را به اين 
سـمت بغلطانـد، برنامـه نادرسـتى اسـت. تـوى برنامه ريـزى هاى خودمـان نگاه كنيـم ببينيم چه چيـزى طلبه را به سـمت حفظ گرايـى مى راند 

و از تفكـر و تحقيـق و مطالعه بـاز مى دارد؟
حفـظ گرايـى درسـت نيسـت، مفيد نيسـت... يكـى از خصوصيات حـوزه علميه ما فكركردن اسـت. طلبـه را بايـد از اول درس خوانـدن وادار كرد 
 اين اسـت كـه اوًال حس 
 كرد 
 اين اسـت كـه اوًال حس 
 فكركردن اسـت. طلبـه را بايـد از اول درس خوانـدن وادار كرد 
 اين اسـت كـه اوًال حس 

 فكركردن اسـت. طلبـه را بايـد از اول درس خوانـدن وادار
بـه اينكـه فكـر كنـد. معـروف بـود مى گفتند اينكـه گفته اند «بـدان ايـدك اهللا» چرا گفت بـدان؛ نگفت بخـوان؟ منظور

سـوال پـردازى را در طلبـه زنـده كنـد، بعـد هـم بـه او تفهيم كنـد كه خواندن مراد نيسـت؛ دانسـتن مراد اسـت. اين بايسـتى براى برنامـه ريزان
مـا واقعـا بصورت يك دسـتور العمل باشـد.5

در زمينـه تحصيـل علـم، فقـط هـم به آمـوزش محض اكتفاء نكنيـم، توليد كنيـم، اجتهاد كنيم. طلبـه از اول ياد بگيـرد به اينكه وقتـى چيزى را 
مى شـنود ولـو در درس، اسـتدالل او را مطالبـه كنـد؛ آن اسـتدالل را بـه ذهـن خود تحويـل بدهد؛ آن را تحليـل كند. اين همان چيزى اسـت كه

در درسـهاى طلبگى مـا از اول، بنيان گذارى شـده.6
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در حوزه، اساس سنتى ما 
بر پايه فكركردن است

تفكرمحورى از منظر رهبر معظم انقالب



٧

 با بررســى نظام آموزشــى فعلى حوزه 
درمى يابيم مقــدارى از تفكر فاصله گرفته  ايم. مثًال 
امتحان هاى حــوزه مبتنى بر محفوظات اســت و 
رويكرد استادان و مجموع مؤلفه هاى نظام آموزشى، 
از جمله كتاب هاى درســى و شيوه تدريس، قدرت 
تفكر طلبــه را آنچنان كه بايد، رشــد نمى دهد. 
پرسش ما اين اســت كه آيا غايت نظام آموزشى 

حوزه با تفكرمحورى ارتباط دارد؟
شـكى نيسـت كـه در حوزه بـه تفكرمحـورى نيـاز داريم، 
ولـى از حفظيـات نيـز نبايد غافـل بشـويم. كٌال درس هاى 
حـوزه، دو ركـن اساسـى دارد؛ يكـى ركـن حفـظ اسـت و 
ديگـرى، ركـن تحليـل. اگـر ركـن حفـظ نباشـد، ركـن 
تحليـل هـم بـه ثمـر نمى نشـيند. طـالب بايـد مـوادى را 
كـه بـه آن هـا داده مى شـود، بـه خاطـر بسـپارند، سـپس 
بررسـى  و  تحليـل  را  داده هـاى ذهنى شـان  و  معلومـات 
بكننـد. تفكـر، مـاده خامـى مى خواهـد كـه از راه حفـظ 
كـردن حاصـل مى شـود. همـان طور كـه مى دانيـد، علوم 
حـوزوى در بيشـتر مـوارد به نـص متكى اسـت، يعنى بند 
به قرآن و سـنت اسـت. قرآن و سـنت از قبيـل ادله لفظى  
بـه شـمار مى آينـد كـه بايـد بـه خاطـر سـپرده و دانسـته 
شـود يـا دسـت كم طلبـه يـاد بگيـرد چه طـور بـه آن هـا 
مراجعـه بكنـد و آن ها را بيابـد. طلبه از نصـوص نمى تواند 
غافـل باشـد. نصـوص ما غيـر از كتاب و سـنت كـه منبع 
علوم اسـالمى اسـت، شـامل اقـوال و ادله اى مى شـود كه 
حاصـل تـالش علمـا و در واقـع فرآورده هايى اسـت كه از 
كتـاب و سـنت، توليد شـده و در قالب فقه، اصول، تفسـير 
و كالم، در كتاب هـا آمـده اسـت. طلبه هـا بايـد اين هـا را 
نيـز بياموزند، سـپس روى اين داده هـا و مجموع اطالعات 
ذهنـى  كـه يافته انـد، تـالش علمى داشـته باشـند و آن ها 

را تحليـل و بررسـى كننـد تـا فرآورى هـاى عالى تـرى در 
دوره هـاى باالتـرى، حاصـل، و تاريـخ علم تكميل بشـود. 
تكامـل علـم يعنـى اينكه پيشـينه علم را ببينيـم، نصوص 
و منابـع اولى را دريابيم، سـپس منابع دومى و اسـتحصالى 
را ببينيـم كـه از منابـع اول بـه دسـت آمده اسـت، سـپس 
خودمـان تحليـل و بررسـى بكنيـم. اگـر توانسـتيم چيزى 
بـه آن بيفزاييـم و اگر نتوانسـتيم، منتقل بكنيـم و گزارش 

بدهيـم و بـه تبليغ، ابـالغ، نشـر و ترويـج بپردازيم. 
اگـر پرسـش ايـن اسـت كـه آيـا بايـد بـه حفـظ اهميـت 
بيشـترى بدهيـم يـا بـه تحليـل؟ در پاسـخ مى گوييـم هر 
كـدام جايگاه خودش را دارد، يعنـى تحليل جايگاه حفظ را 
نمى گيـرد. اگر كسـى معلومـات حوزوى اش ضعيف باشـد، 
يعنـى از كتـاب و سـنت اطـالع كمـى داشـته باشـد يـا از 
اقـوال و ادلـه علمـا چيـزى ندانـد، مـواد زيادى در دسـت 
نـدارد و تحليلـش زيـاد بـه نتيجـه نمى رسـد. وقتـى طلبه 
در در س هـاى حـوزه، از سـال هاى پايين تـر بـه سـال هاى 
باالتـر ارتقـا پيـدا مى كنـد، اگـر مطالـب سـطح پايين تر را 
حفـظ نكرده باشـد، مطالب سـطح باال بـه كارش نمى آيد، 
يعنـى بايـد سـابقه ذهنـى داشـته باشـيم، ولـو بـه صورت 

كلـى و در حافظـه موقت. 
مـا در اينجـا بيشـتر بـه حفـظ درازمـدت توجـه داريـم، 
يعنـى بايـد سـابقه و نمـاى كلى از بحث داشـته باشـيم تا 
بتوانيـم پيشـرفت بكنيـم. حفظ، جايـگاه خـودش را دارد و 

نمى توانيـم تضعيفـش كنيـم. 
ضعـف حـوزه مـا نسـبت بـه حوزه هـاى اهـل سـنت، در 
ايـن اسـت كـه در حوزه هاى اهل سـنت به حفـظ اهميت 
مى دهنـد و مـا نمى دهيـم. نتيجـه اش اين اسـت كه طلبه 
مـا اندوختـه چندانـى از آيـات قـرآن و نصـوص و روايـات 
نـدارد. مـا اصًال درسـى بـه نـام درس متن حديـث نداريم 

گفت و گوى رهنامه پژوهش با حجت االسالم والمسلمين رضا اسالمىمصاحبه

باید در حوزه، تفکر، 
جزء برنامه درسی باشد

اشاره
حّجت االسالم والمسلمين 
رضا اسالمى در سال 1361 پس 
از اخذ ديپلم، وارد حوزة علمّية 
چيذر تهرا ن شد و بعد از گذراندن 
مقّدمات، در سال 1365 به حوزة 
علمّية قم هجرت كرد و از محضر 
بزرگانى چون آيات عظام: مكارم 
شيرازى، مرحوم ميرزا جوادآقا 
تبريزى و سّيد كاظم حائرى بهره 
برد سپس در سال 1383 موّفق به 
اخذ مدرك سطح چهار از حوزة 
علمّية قم شد. ايشان صاحب 
تأليف ها و كتابهايى چون: منطق 
اجتهاد، قواعد كّلى استنباط (در 3 
جلد)، ماهّيت حكم ظاهرى، كّلّيات 
اخالق اسالمى، نظرّية حّق الطاعه، 
درآمدى بر فقه اسالمى، چهل 
حديِث مسجد، مدخِل علم فقه و 
مقاالت متعّددى در باب مسائل فقه 
و اصول است. ايشان هم اكنون 
عضو هيئت علمى پژوهشكدة 
فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمى وابسته به دفتر 
تبليغات اسالمى حوزة علمّية قم 
و از استادان سطوح عالى حوزة 
قم است.

امیر غالمی



 اگر طلبه اى بخواهد پس از درس خواندن در ساختار حوزه، در جامعه پاسخگو باشد، بايد تحليل  بلد باشد. چون طلبه در حوزه كلياتى را 
ياد مى گيرد و خودش بايد در رويارويى با مشكالت، مصاديق و تطبيقاتش را پيدا بكند و اين امر به قدرت تحليل نياز دارد. 

كـه طلبـه مجموعـه اى از احاديـث را بخوانـد و بـه خاطر داشـته باشـد، بلكه طلبـه در حد 
احاديثـى كـه در البـه الى كتاب هـاى فقهى و اخالقى اسـت، بـا احاديث آشناسـت. حوزه 
مـا در ايـن زمينـه نسـبت بـه حوزه هـاى اهـل سـنت ضعيـف اسـت و گاهى در مقايسـه 
بـا آن هـا، دچـار مشـكل مى شـويم. از ايـن رو، طلبه هـاى مـا از كتاب هـاى درسـى بهره 
بسـيارى نمى تواننـد ببرنـد. مقصودمـان از حفـظ، بـه ويـژه حفظ نصـوص، ماننـد آيات و 
روايـات اسـت كـه اين هـا بايـد در ذهـن طلبـه بـه صـورت اجمالـى وجود داشـته باشـد. 
همچنيـن طلبـه بايـد تاريخچـه اى كلـى از مباحـث را بـه خاطر بسـپارد. به ايـن دليل كه 
مـا بايـد در رويارويـى بـا انديشـه هاى ديگـر، حداقل هايـى را فـورى آماده داشـته باشـيم. 
بـراى نمونـه، در رويارويـى بـا شـبهه ها، اشـكال ها و سـؤاالتى كـه مردم مطـرح مى كنند 
يـا وقتـى دانشـجوها از ما سـؤاالت عقايدى دارند و شـبهات را مى پرسـند يـا زمانى كه در 
محيط هـاى علمـى بحث هـاى علمـى شـكل مى گيـرد، بايـد حداقل هايى در ذهـن طلبه 
باشـد كـه بـا مراجعه بـه حافظـه اش بتواند به پرسـش ها پاسـخ بدهد. هرچند پاسـخ گويى 
تفصيلـى بـا مراجعـه امكان پذير اسـت و به حافظـه قوى ترى نيـاز دارد كه فقـط در برخى 
افـراد وجـود دارد. پـس حفـظ در جايـگاه خـودش، بسـيار خـوب و مهـم اسـت، ولـى آيـا 
مى توانـد جـاى تحليـل و تفكـر را بگيرد؟ نه؛ زيـرا اگر مـا چيزهايى را حفظ كرده باشـيم، 
ولـى قـدرت تحليـل و تفكـر نداشـته باشـيم، اصـًال علـم را نمى توانيم پيش ببريـم. حتى 
اندوخته هايمـان را هـم نمى توانيـم تجزيـه و تحليـل بكنيـم و نمى فهميـم آيـا در ايـن 
درسـى كـه از اسـتاد تحويـل گرفته ايـم و در ايـن تقريـر، حـق مطلـب ادا شـده اسـت يا 
خيـر و نمى توانيـم در مقـام مقايسـه ميان كتاب هـا، منابـع، تدريس ها و مطالبى كـه افراد 
گوناگونـى ارائـه مى كننـد، بفهميـم چه كسـى قوى تر اسـت و چه كسـى ضعيف تـر. فهم 
اينكـه چـه كسـى كتاب بهترى نوشـته اسـت، قـدرت تحليل مى خواهـد. از ايـن رو، هيچ 
گاه حفـظ، خـأل تفكـر و تحليـل را نمى توانـد پر كند. پس اگـر ما تفكر و تحليـل را محور 
قـرار بدهيـم، ايـن محوريت بـه معنـاى بى اعتنايى به حفظ نيسـت، بلكه به اين معناسـت 
كـه پـس از اينكه جايگاه حفظ را شـناختيم، نبايد به آن بسـنده نكنيم، بلكـه بايد به دنبال 

تحليـل برويـم؛ چـرا كـه مى خواهيـم در جامعه امـروز نقش فعالى داشـته باشـيم.
امـروزه، شـبهات در قالب هـا و بـه ادبيـات جديـد در مى آيند و ديگر به شـكل هاى سـابق 
نيسـت. اگـر طلبـه اى بخواهد پـس از درس خواندن در سـاختار حوزه، در جامعه پاسـخگو 
باشـد، بايـد تحليـل  بلد باشـد. چـون طلبه در حـوزه كلياتى را يـاد مى گيرد و خـودش بايد 
در رويارويـى بـا مشـكالت، مصاديق و تطبيقاتـش را پيدا بكند و اين امـر به قدرت تحليل 
نيـاز دارد. بنابرايـن، اگـر به قدرت تحليـل و تفكر محوريت بدهيم، يعنى عامل اساسـى در 
تكامـل و رشـد علـوم را شناسـايى كرده ايم. هر چند وقتـى ما به تحليل و تفكر مى رسـيم 

كـه مواد خام خـوب، كافى و كارآمد در اختيار داشـته باشـيم.

 آيا نمى شود به گونه اى در سير تحصيل عمل كنيم كه به جاى اينكه در 
ابتدا طلبه را با اقوال و آرا مواجه سازيم، كارى بكنيم خودش به آرا و اقوال برسد. 
البته نه به اين معنا كه حفظيات را نداشــته باشيم، بلكه به اين معنا كه قدرت 
تحليل طلبه را افزايش بدهيم كه طلبه ابتدا به مرتكزاتش توجه كند و خودش به 
نتايجى برسد، سپس به سراغ اقوال و آرا برود. شايد منظور از تفكرمحورى اين 
است، نه اينكه به حفظيات بى اعتنا باشيم. بدين معنا كه رويكرد ما در رويارويى 

با علوم، با پرسش آغاز بشود.
 مقصودتـان ايـن اسـت كـه ذهـن طلبـه را مشـغول نكنيـم كـه ديگران چـه گفتنـد؟ آيا 
مـراد از تفكرمحـورى ايـن اسـت؟ قطعـاً ايـن نيسـت، ولـى مى تواند ايـن باشـد. يك نفر 
مى توانـد بگويـد تفكرمحـورى در نظـام حـوزه به اين معناسـت كـه منابع را يعنـى قرآن، 
آيـات و روايـات را در اختيـار طلبـه بگذاريـم، ولـى نگوييـم ديگـران دربـاره ايـن ادله چه 
گفتنـد، چـون اگـر به طلبـه ذهنيـت بدهيم، او جرئـت نمى كنـد مطلب خـودش را بگويد. 
پـس نخسـت بايـد از او بپرسـيم كـه خـودت از ايـن ادله چـه مى فهمـى. نظام درسـى را 

بـا ايـن شـيوه مى توان ترسـيم كـرد. در ايـن نظـام، از جرقه هـاى ذهنى دانشـجو و طلبه 
اسـتفاده مى كنيـم و ذهـن خـالق او را بـه كار مى گيريـم، يعنـى خالـى بـودن ذهنـش را 
مغتنـم مى شـماريم و ذهنـش را بـا گفته هـاى ديگـران پـر نمى كنيـم؛ زيـرا اگـر بـه او 
بگوييـم فـالن مجتهـد و عالـم و متكلم و فيلسـوف، چه گفته اند، سـبب مى شـود ذهن او 
خالقيتـش را از دسـت بدهـد. از اين رو، مسـئله را طـرح مى كنيم، بعد بـه طلبه مى گوييم 
نظـر شـما در ايـن باره چيسـت، سـپس قوت هـا و ضعف هـاى نظريـات آن ها را بررسـى، 
و نوشته هايشـان را تحليـل و بررسـى مى كنيـم يـا حتى آن هـا نظرياتشـان را مى توانند در 
كنفرانـس بيـان كنند و اسـتاد نظـارت كند. در مرحله بعـد، پس از اظهارنظر افـراد، باز بايد 
تاريخچـه علـم را بـه آن هـا نشـان بدهيـم؛ زيـرا همـواره در علوم بـه تاريخچه علـم نياز 
داريـم و نمى توانيـم از آن غفلـت بكنيـم و بـدون آن پرونـده بحـث بسـته نمى شـود. بايد 
بررسـى بكنيـم كـه چه قـدر اين شـيوه آموزشـى را در علـوم گوناگون مى توانيم گسـترش 
بدهيـم. بـراى نمونـه، چه قـدر در فقـه و در كـدام سـطح ايـن كار را مى توانيـم بكنيم؟ آيا 
بايـد در كتاب هـاى فقـه اسـتداللى ايـن كار را انجام بدهيم يـا در درس هاى خـارج؟ مثًال 
در درس خـارج اسـتاد، پـس از اينكـه نصـوص، يعنـى كتـاب و سـنت را بيان كـرد، نبايد 
اقـوال علمـا را بگويـد. بـراى نمونـه، بگويـد صاحـب عـروه، آقـاى خويـى و نائينـى، چه 
گفته انـد، بلكـه بايـد بررسـى كنـد و ببيند بـه نظر طلبه هـا چه مى رسـد و اول بايـد اجازه 
بدهـد، خالقيـت ذهن هـا بـه كار بيفتـد و شـاگردان از خـود ابتـكار به خرج دهند، سـپس 
بـه بيـان اقوال ديگـران بپردازد. مثًال بگوييم چه كسـانى از پيشـينيان با نظر شـما موافق 
هسـتند يـا اينكـه نظـر شـما خـالف مشـهور اسـت و تاكنـون هفتـاد درصد علمـا چنين 

فهمـى نداشـته اند و بررسـى كنيـم كـه آيـا فهم طلبه درسـت اسـت يا فهـم ديگران. 
در كتاب هـاى سـطح ايـن شـيوه را نمى توانيـم مطـرح بكنيـم؛ زيـرا كتاب هاى سـطح به 

متـن وابسـته اسـت و اسـتاد بايـد نكتـه اى را كه در كتـاب اسـت، تقرير كند.

 به نظر شــما اين روش در سطح صحيح است يا فعالً بايد اين طور 
باشد؟

 بـه نظـر من شـيوه تفكرمحورى در سـطح به اين شـكل نيسـت، بلكه به شـكل ديگرى 
اسـت. بـه ايـن صـورت كـه امـروزه تـا حـدى تاريخچـه بحث هـا و اينكـه ديگـران چـه 
گفته انـد، در كتاب هـاى سـطح ماننـد فقـه، فلسـفه و اصـول، ولو بـه صورت قليـل وجود 

دارد. مـا مى توانيـم هميـن تاريخچـه و اقـوال ديگـران را موضـوع تفكر قـرار دهيم. 
در اينجـا بـه دليـل ايجـاد ذهنيـت براى طلبـه، مقـدارى جلوى ابتـكار او گرفته مى شـود، 
ولـى در مراحـل ابتدايـى به اين امـر نياز داريم؛ چرا كـه در اين مرحله، طلبـه براى تحليل 
و بررسـى، قـدرت كافـى نـدارد و هنگامى كه انسـان تحليـل ديگـران را مى خواند، قدرت 
تحليلـش بيشـتر  مى شـود . براى نمونه، اگر شـما بخواهيد تحليل سياسـى داشـته باشـيد، 
نخسـت بايـد سـخن چنـد تحليلگـر سياسـى را گـوش بدهيـد يا اگـر مى خواهيـد تحليل 
ورزشـى بكنيـد، تنهـا با گوش دادن اخبار ورزشـى  ايـن كار را نمى توانيد بكنيـد، بلكه بايد 
تحليـل ورزشـى را هـم گوش بدهيد. بـا گوش دادن تحليـل ديگران ذهن آماده مى شـود. 
بـراى نمونـه، مـا بايـد در دوره سـطح، سـطحى از اقوال و ادلـه را در چهار يا پنـج قول، به 

طلبه ارائـه كنيم.

 در همان سطح هم مى شود ارائه اقوال را به بعد از اينكه رأى و نظر از 
طلبه بجوشد، موكول كرد.

 در ايـن زمـان آن قـدر طلبـه خالقيت نـدارد، ولى به صـورت محـدود از جرقه هاى ذهنى 
او مى تـوان بهـره بـرد. چنانكـه برخـى دربـاره تفسـير مى گوينـد كه چـون قـرآن معجزه 
اسـت و عـوام نيـز مخاطـب آن هسـتند، از ايـن رو، نبايـد ذهـن عـرف عام را بـه كلمات 
مفسـران مشـغول كنيـم، بلكـه بايد آيـات قـرآن را به آن ها عرضـه كنيم و اگـر عربى بلد 
نيسـتند، برايشـان ترجمـه كنيـم، سـپس به ايشـان بگوييـم خودتـان چه مى فهميـد و به 
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نظـر شـما ميـان آيات چـه ارتباطى وجـود دارد. 
گاهـى مى شـود اين كار را بـه صورت محدود كـرد؛ زيرا در 
ايـن زمينـه براى دانشـجو و طلبه، مجال بسـيارى نيسـت 
و معمـوًال در ايـن حـد قـدرت فكـرى و تحليلـى بسـيارى 
ندارنـد، ولـى اسـتاد، اول نصوص را مى تواند بگويد، سـپس 
طـرح بحـث بكنـد و پـس از طرح بحـث، اقـوال را نگويد. 
بـراى نمونـه، در مبحـث اجتماع امر و نهـى در علم اصول، 
مطـرح كنـد كه سـه قـول وجـود دارد. قـول اول مى گويد 
يجـوز، قـول دوم مى گويد اليجوز و قول سـوم، به تفصيل 
قائـل اسـت، ولـى نگويـد كـه هـر كـدام از ايـن اقـوال به 
چه كسـانى متعلق اسـت، بلكه نخسـت از طلبه ها بپرسـد 
ذهنيـت شـما چيسـت؟ بعـد كـه مختصـرى ذهنيت هـا را 
شـناخت و اسـتعداد افـراد را كشـف كـرد كـه چـه كسـى 
ذهنيـت آماده تـرى داردـ  در هميـن مرحله اسـتاد مى تواند 
اسـتعداديابى كند ـ آن گاه بگويد كه چه كسـانى مى گويند 
مطلقـاً جايز اسـت و چـه كسـانى مى گويند مطلقـاً ممنوع 
اسـت و چه كسـانى به تفصيل قائل هسـتند، ولـى معموًال 
قـدرت تفكـر و تحليـل در دروس سـطح، ضعيف تـر و بـا 
دروس سـطح، متناسـب اسـت. همچنين در دروس سـطح 
اسـتاد در برابـر كتاب و منبعـى كه جلويش گذاشـته اند كه 
خوانده شـود، مسـئول اسـت. با وجـود اين، راه هايـى براى 
تقويـت قـدرت تحليل متناسـب با دوره سـطح وجـود دارد. 
يـك راه، پرسشـگرى اسـت كه اسـتاد در البـه الى درس 

پرسـش هايى را مطـرح بكند.

 يعنى شما مى فرماييد اين شيوه بايد در 
دوره سطح هم باشــد، ولى اصل آن به دوره خارج 

متعلق است؟
و  توليـد علـم مى انجامـد  بـه  آن كـه   بخـش قوى تـر 
تفكـرى نيرومند تـر از آن پديـد مى آيـد، بـه خـارج مربوط 
اسـت؛ زيـرا بـه احاطـه و اشـراف نيـاز دارد، در حالـى كـه 
قـدرت  بايـد  و  نـدارد  اشـراف  و  احاطـه  مبتـدى  طلبـه 
تحليلـش متناسـب بـا همـان دوره سـطح تقويـت بشـود 
كـه آن هـم راه هايـى دارد، ماننـد پرسشـگرى، يعنى طلبه 
را بـه سـوى ذهـن پرسشـگر سـوق بدهيـم و كارى كنيم 
كـه برخـوردش بـا مطالـب، برخـوردى فعـال باشـد، و در 
برابـر بزرگان مرعوب نباشـد؛ زيرا مرعوبيـت، ويژگى بدى 
بـه شـمار مى آيـد. مـا نبايـد اين قـدر شـخصيتى علمى را 
بـزرگ كنيـم كـه طلبه باورش نشـود او هـم مى تواند فكر 
بكنـد يا باورش نشـود كه كالم آن شـخص هـم مى تواند 
اشـكال داشـته باشـد. مثـًال بگوييـم فـالن آقا اسـتوانه و 
كـوه علـم اسـت، تالـى تلو معصـوم اسـت و با امـام زمان 
(عـج) ديـدار كـرده اسـت. طلبـه هم فكـر مى كنـد، چون 
او بـا امـام زمـان (عـج) ديـدار داشـته اسـت، پـس بـه او 
نمى تـوان اشـكال كـرد. راه ديگـر، تقويت تفكـر پژوهش 
اسـت. بايـد پژوهـش را به آمـوزش ضميمه بكنيـم. براى 
نمونـه، اسـتاد از طلبه بخواهـد كه فالن نكتـه را نگفتم يا 
فـالن حلقه مفقـوده در بحث وجود دارد، شـما آن موضوع 

را بيابيـد. بايـد پژوهش هـاى محدود با ذكر مـورد خاص و 
حتـى بـا معرفـى برخى منابـع بـراى طلبه ها تعريـف كرد. 
راه ديگـر نـوع امتحان هاسـت. بايـد امتحان هـاى حـوزه 
را بـه سـمت قـدرت تحليـل پيـش ببريـم. نبايـد از حفظ 
غافل بشـويم و ارزيابى قوت حفظ طلبه الزم اسـت، يعنى 
واقعـاً طلبـه بايـد مطالـب را حفـظ كرده باشـد، ولـى بايد 
پرسـش هايى هـم ارائـه كنيـم كـه قـدرت تحليـل در آن 
نمايـان شـود. بـراى نمونه، پرسـش هايى بدهيـم كه عين 
مطالـب كتـاب نباشـد، ولـى طلبـه به قيـاس و بـه رديف 
و مشـابهت آن هـا بـا مطالـب كتـاب، بـه سـؤاالت بتواند 

دهد.  پاسـخ 
نكته ديگر، شـيوه تدريس اسـت. اسـتاد در شـيوه تدريس 
قـدرت تحليـل را بـه طلبـه مى تواند القـا بكند و ايـن نياز 
دارد كـه خـودش تحليلگـر نيرومنـدى باشـد، نـه اينكـه 
خـودش مطالـب را حفـظ، و در كالس بازگـو كنـد و از 
طلبه هـا بخواهـد كـه مطالـب را بـه خاطـر بسـپارند. خوِد 
اسـتاد نبايـد مرعـوب شـود و بايد قـدرت تحليلـش خوب 

باشـد و تعليقـه بزنـد و اشـكال مطـرح كند.

 منظورتان از شــيوه تدريس، شيوه خوِد 
استاد است يا اينكه استاد بايد به شاگردان روحيه 

بدهد؟
 چيـزى كـه شـما مى گوييد، اخـالق تدريس اسـت، يعنى 
اسـتاد به شـاگردان تشـر نزنـد و آن ها را تخطئـه نكند كه 



  
در وضعيت كنونى، استاد در 
برابر طلبه، تعهدش كم اســت 
زيرا  اين ضرر مى رســاند؛  و 
كه  اين مى شــود  نتيجــه اش 
آيا  كه  نمى كند  بررسى  استاد 
درســى را كه ارائه داده، طلبه 
فهميده است يا خير؟ آيا طلبه 

رشد كرده است يا خير؟
  

از ميـدان بـه در شـوند يـا اگر كسـى حرف عجيـب و غريبـى زد، به او نخنـدد. همان طور 
كـه خيلـى از اسـتادان مى خندنـد، ولـى برخـى روى حرف هـا فكـر مى كننـد و مى بيننـد 
كـه اتفاقـاً طلبـه حـرف بيراهى هـم نزده اسـت. غيـر از اخـالق تدريس، شـيوه هاى فنى 
تدريـس هـم بايـد به سـمتى بـرود كه قـدرت تحليـل افزايـش يابـد. البته علـوم حوزوى 
هـم از نظـر نيـاز بـه قـدرت تحليـل يا نيـاز به حفـظ، متفـاوت هسـتند. پـس ذاتـاً افراد، 

استعدادهايشـان در حفـظ و تحليـل، بـا هم فـرق دارد. كسـى كه 
حافظـه اش قوى اسـت، قـدرت تحليلـش را هم مى توانيـم تقويت 
بكنيم و كسـى كه قدرت تحليلش قوى اسـت، بـه قدرت حفظش 
نيـز مى توانيـم اضافـه كنيم، ولى تفـاوت علوم حـوزوى را هم بايد 
در نظـر گرفـت. برخـى علـوم مى طلبـد كه فـردى وقتـى وارد آن 
رشـته مى شـود كه شـخص پـر حافظه اى باشـد، ولـى برخى علوم 
مى طلبـد كه كسـى وارد آن رشـته علمى بشـود كه قـدرت تحليل 
بااليـى داشـته باشـد. بـراى نمونـه، كسـى كه وارد رشـته فلسـفه 
يـا كالم مى شـود، بايـد قـدرت تحليـل بااليى داشـته باشـد، ولى 
كسـى كـه وارد بحث رجـال يا حديث مى شـود، بايـد داراى قدرت 
حفـظ قوى باشـد. رشـته تاريخ نيز به قـدرت حفظ قوى نيـاز دارد. 
بنابرايـن، بايـد در انتخـاب گرايش ها و در تخصصى كـردن حوزه، 

روشـى را پيـش بگيريـم كـه هر كس متناسـب با اسـتعدادها و تـوان خودش در رشـته اى 
تخصصـى وارد شـود تا بازدهى بيشـترى بتواند داشـته باشـد. 

بـه ايـن معنـا نيسـت كـه قـدرت تحليـل در تاريـخ، رجـال و حديـث، بـه درد نمى خورد. 
بـراى نمونـه، كسـى كـه در دايـره حديـث وارد مى شـود، انبوهـى از احاديـث هسـت كه 
بايـد نسـبت بـه آن هـا احاطه و اشـراف پيدا كنـد. از اين رو، قـدرت حفـظ مى خواهد، ولى 
كسـى در اينجـا قوى تـر اسـت كـه قدرت تحليل بيشـترى داشـته باشـد يا مثـًال در ميان 
بيسـت نفرى كه وارد رشـته تاريخ شـدند، مى بينيم دوـ  سـه نفرى كه بيشـتر رشد كردند، 

كسـانى هسـتند كـه افـزون بـر حفـظ، قـدرت تحليل بسـيارى هـم داشـته  و توانسـته اند 
معلومـات تاريخـى را تحليـل بكننـد يـا در عرصـه حديث توانسـته اند معلومـات حديثى را 
خـوب تحليـل بكننـد. در اينجا اهميت تفكرمحورى روشـن مى شـود. وقتـى تفكرمحورى 
را در طلبه هـا تقويـت بكنيـم، حتى در رشـته هايى كه بـه حافظه قوى نياز دارد، باز كسـى 
سـرآمد مى شـود كـه قـدرت تحليل بااليى داشـته باشـد؛ زيرا گاهـى معلومـات تاريخى و 
رجالـى نيـز بـه تحليل نيـاز دارند و نقاط قـوت و ضعـف آن ها بايد 
به دسـت بيايد و بايد تعارض اقوال و شـواهد، بررسـى شـوند و در 
ايـن زمينه هـا كسـى سـرآمد اسـت كـه در عيـن دارا بـودن قدرت 

حافظـه، بـه خوبـى معلومات را نيـز بتواند تحليـل بكند.

 شما منظورتان اين است كه بايد براى افزايش 
قدرت تحليل، به برخى علوم حوزوى بيشــتر بپردازيم يا 
اينكــه كه ورود به برخى علوم حــوزوى، به قدرت تحليل 

باالترى نياز دارد؟
 اوًال بايد اسـتعدادها شناسـايى شـوند و در علومى كه پايه آن ها بر 
تحليـل اسـت، ماننـد فلسـفه و كالم و تا حـد بسـيارى علم اصول 
فقه، كسـانى وارد شـوند كه اسـتعداد ذاتى شـان در تفكـر و تحليل 
بيشـتر اسـت. منظـورم اين اسـت كه هر كسـى بايد متناسـب با اسـتعدادهاى خـودش به 
علـم خاصـى بپـردازد. همچنين بايد در علومى كـه قدرت حافظه بااليـى الزم دارد، قدرت 
تحليـل افـرادى را كـه وارد آن عرصـه مى شـوند، حتـى اگـر ذاتـاً هـم حاصـل نيسـت، با 

تمريـن كـردن تقويت بكنيم تـا نتايج خوبـى بگيريم.
اجـازه بدهيـد بـه ايـن نكته اشـاره بكنم كه چـرا گاهى تفكرمحـورى و قـدرت تحليل در 
حـوزه، در شـرايط فعلـى تضعيـف مى شـود و اسـباب ايـن تضعيـف چيسـت؟ يـك عامل 
سـرعت آمـوزش دروس حـوزه اسـت، يعنى يا اسـتاد سـرعت مى گيـرد و به هـر دليل تند 
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درس مى دهـد و جلـو مـى رود يـا طلبـه خـودش سـرعت 
مى گيـرد و مى خواهـد تندتـر بخوانـد. مثـًال دو سـال را 
در يـك سـال مى خوانـد كـه در اين صـورت وقتـى براى 

انديشـيدن نمى مانـد.

 آيا عجله اســتادان به دليل امتحان ها و 
نظام آموزشى است؟

 سـرعت اسـتاد و طلبـه هـم بـه نظـام آموزشـى مى تواند 
مربوط باشـد، هـم به خودشـان. سـرعت در فرآيند علمى، 

جلـوى فكـر را مى گيـرد و انديشـه را تضعيـف مى كند. 
 عامـل ديگر، تراكم برنامه هاسـت كه مسـتقل از سـرعت 
قابـل بررسـى اسـت. اگـر برنامه هـا متراكـم و زياد باشـد، 
بـراى فكـر و تحليـل جايـى نمى مانـد، حتـى اگر اسـتاد و 
طلبـه بخواهنـد، يعنـى انگيزه و حوصله داشـته باشـند كه 
بـا تأمـل درس بخوانند، چنيـن رونـدى را نمى توانند پيش 

بگيرنـد، چـون برنامه آموزشـى اجـازه نمى دهد. 
عامـل ديگـر، پراكندگـى برنامه هاسـت. بـراى نمونه، يك 
نفـر مى آيـد با مسـئوالن حـوزه صحبـت مى كند كـه چرا 
بـه درس تاريـخ اهميـت نمى دهيـد؟ يـك نيم تـرم درس 
تاريـخ بگذاريـد. كـس ديگرى مى آيـد و مى گويـد كه چرا 
نسـبت بـه حديـث، بـه مسـائل سياسـى، بـه هيئـت و...، 
بى اهميـت هسـتيد؟ شـخص ديگـرى پيشـنهاد مى دهـد 
كـه رياضـى ذهـن طلبـه را تقويـت مى كنـد. دو واحـد 

رياضيـات محـض بگذاريد. 
درسـت اسـت كه مـا بـه همـه موضوع ها نيـاز داريـم؛ به 
جامعه شناسـى، تحليـل سياسـى، مردم شناسـى و... . نيازها 
فراوان اسـت، ولـى اگر بخواهيـم همه نياز هـا را در برنامه 
آموزشـى بگنجانيـم، برنامـه اى متشـتت ايجـاد مى شـود. 
تشـتت برنامه غيـر از انبوه بـودن آن اسـت. برنامه ممكن 
اسـت متراكـم باشـد، ولى اگـر بيشـتر مـواد در جهت هم 
باشـند، مى گوييـم برنامـه متراكـم اسـت. هنگامـى بـه 
برنامـه اى متشـتت مى گوييـم كـه مثـًال پنج واحـد اصول 
باشـد، چنـد واحد فقـه، دو واحد اخـالق خانـواده، دو واحد 
تاريـخ، دو واحـد تاريـخ حديث، دو واحد جامعه شناسـى، دو 
واحـد هيئـت و نجـوم، دو واحد علـوم قـرآن و همين  طور 
همـه دروس را به صـورت دو واحدى اضافه كنند. تشـتت 
سـبب كاهـش تمركز مى شـود. بـا كاهش تمركـز، قدرت 
انديشـه نيـز پاييـن مى آيـد. آفـت فكر، تشـتت و نداشـتن 
تمركـز اسـت. ايـن  موردهـا آفاتـى بـه شـمار مى روند كه 
سـبب مى شـود تفكرمحـورى و قـدرت تحليـل در حـوزه 

تضعيف بشـود. 
عامـل ديگـر كـه در وضعيـت كنونـى بـر اسـتادان حـوزه 
حاكـم اسـت، ايـن اسـت كـه عمـًال اسـتاد بـراى طلبـه 
نمى توانـد وقـت بگـذارد، يعنـى اسـتاد خـودش را جـز در 
ارائـه درس در مقابـل طلبـه مسـئول نمى دانـد. شـكل 
كنونـى نظـام حـوزه اين مشـكل را ايجاد كرده اسـت. اگر 
قبولـى و رد طلبـه بـه دسـت اسـتاد باشـد و طلبـه بدانـد 
سرنوشـتش به دسـت اسـتاد اسـت، اوضاع فـرق مى كند. 
بـا اينكـه مانند نظـام فعلـى، امتحان هـا از كانـال ديگرى 
برگزار مى شـود و اسـتادان حوزه فقـط درس ارائه مى كنند 
و در بقيـه امـور دخالتـى نمى كننـد و كارى ندارند به اينكه 
آيـا طلبـه ايـن درس را گرفته يا فهميده يا نفهميده اسـت. 
در واقـع، در وضعيت كنونى، اسـتاد در برابر طلبه، تعهدش 
كـم اسـت و ايـن ضـرر مى رسـاند؛ زيـرا نتيجـه اش ايـن 

مى شـود كـه اسـتاد بررسـى نمى كند كـه آيا درسـى را كه 
ارائـه داده، طلبـه فهميـده اسـت يـا خيـر؟ آيـا طلبه رشـد 
كـرده اسـت يا خيـر؟ فقط در اين انديشـه اسـت كه درس 
را خـوب ارائـه بدهـد، ولـى اگر بخواهـد وضعيـت طلبه را 
بفهمـد، متوقـف بر اين اسـت كه از او چنـد امتحان بگيرد. 
يـك دفعه بـه او بگويد كـه درس را ارائه كنـد و كنفرانس 
بدهـد يـا مقاله اى بنويسـد تا اسـتاد ببيند، ولى اگـر او هم 
مقاله اى بنويسـد، اسـتاد وقت ندارد مقالـه را ببيند، چون او 
چنـد تا درس مـى رود و چند درس هم مى دهـد. از اين رو، 
ديگـر وقـت ندارد نوشـته طلبـه را ببينـد يا به طلبـه اجازه 
كنفرانـس بدهـد، مگر اسـتادانى كه جدا از نظـام حوزه كار 
مى كننـد، ولـى در چارچـوب فعلى حـوزه، براى رسـيدگى 
بـه طلبـه جايى نيسـت. ايـن روند، قـدرت تفكـر و تحليل 
را در حـوزه تضعيـف مى كنـد. اين طورى نمى شـود و بايد 
از يـك جـا بزنيـم يا برنامه درسـى را سـبك بكنيـم يا به 
اسـتادانمان كمتـر درس بدهيم و سـاعت هايى را كه براى 
طـالب صـرف مى كنند و نوشـته هاى آن هـا را مى خوانند، 

برايشـان محاسـبه كنيم و ارزش قائل شـويم. 
در دانشـگاه كار پژوهشـى در قالب پايان نامه اسـت و جزو 
سـابقه درسـى اسـتاد به شـمار مى آيـد، ولى در حـوزه اين 
گونه نيسـت. به شـخصى كه پانزده سـال سـابقه تدريس 
داشـته باشـد، توجـه مى كننـد، ولـى بـراى بررسـى پانزده 
رو،  ايـن  از  نمى شـوند.  قائـل  ارزشـى  هيـچ  پايان نامـه، 

اسـتادها بـه ايـن موضـوع اهميـت نمى دهند.

 پيشنهاد و راهكار شــما براى رفع اين 
آسيب ها چيست؟

بايـد  بكنيـم،  برطـرف  را  آسـيب ها  بخواهيـم  اگـر   
محدوديت هـا را بسـنجيم و اولويت گـذارى بكنيـم. يكـى 
از محدوديت هـا ايـن اسـت كـه مـا مى خواهيـم در مدتى 
محـدود، يعنـى حـدود نـه يـا ده سـال، مجموعـه اى را به 
طلبـه ارائـه بكنيـم و طلبـه را بـه رشـد برسـانيم. در دوره 
خـارج نيـز وقـت محـدود اسـت. بنابرايـن، بايـد تراكـم را 
كـم، و برخـى واحدهـا را حـذف بكنيـم يـا با وجـود اينكه 
فرصـت فكـر و تأمـل كـم اسـت، ولـى بگوييـم طلبه هـا 
هميـن طـورى حفظـى، درس ها را تنـد بخواننـد و همين 
كـه چيـزى در ذهنشـان بمانـد، خـوب اسـت. از ايـن رو، 
بايـد اولويت گـذارى بكنيـم و تـا اولويت گـذارى نكنيـم، 

نمى شـود.
نظر شـخصى من اين اسـت كه در برنامه درسـى، تشـتت 
و تراكـم درس هـا زيـاد اسـت. كتاب هـاى درسـى هـم 
تنقيـح نشـده اسـت و وقـت طلبـه را زيـاد مى گيـرد. اگـر 
ايـن حـرف را جلـوى طلبه هـا بگوييم، دلسـرد مى شـوند. 
از ايـن رو، ايـن حـرف را بايد به مسـئوالن حـوزه بگوييم. 
در واقـع، مخاطـب مـا مسـئوالن حـوزه هسـتند كـه بايد 
بـه  كـه  بكننـد  تهذيـب  و  تنقيـح  را  حـوزه  كتاب هـاى 

مهم تريـن و بهتريـن بحث هـا و كاربردى تريـن بحث هـا 
بپردازنـد. اولويت گـذارى يعنـى بايد از شـاخ و بـرگ زوائد 

بگذريـم و بـه مطالـب اصلـى و مهم تـر بپردازيـم.

 البته ممكن است زندگى امروزى و سن 
ورود طلبه ها به حوزه هم به تشتت و تراكم دروس 
بيفزايد؛ زيرا طلبه ها حدود هجده ســالگى به حوزه 
مى آيند و پس از هفت يا هشت سال درس خواندن 

مى خواهند وارد بازار كار بشوند و ازدواج بكنند.
امـروز طلبـه در جامعـه نقـش مهمـى دارد. بنابراين، چون 
طلبـه بايـد از زمـان طلبگـى اش در جريـان امـور باشـد، 
مقـدارى از وقتـش براى تعقيب اخبار سياسـى و اجتماعى، 

صـرف مى شـود. 
در گذشـته، زندگـى طلبه هـا، بـا حداقل هـا مى گذشـت و 
قناعـت داشـتند، ولـى امـروزه سـطح زندگـى مردم رشـد 
كـرده اسـت و اگـر طلبـه هـم بخواهـد قناعـت بكنـد، 
خانـواده اى پيـدا نمى شـود كـه در حـد او قناعـت داشـته 
باشـد. اگـر طلبـه بخواهـد جـذب بـازار كار بشـود، بايـد 
زودتـر مدركـش را بگيـرد و فكـر مـدرك و نمـره گرفتن 
سـبب مى شـود درس هـا را تندتـر بخوانـد، كـه ايـن يكى 
از عوامـل تسـريع بـه شـمار مى آيـد. ايـن سـرعت دادن، 
سـبب كاهـش قدرت تفكـر و تحليل مى شـود، مگر اينكه 
بـه گونـه اى نظام آموزشـى را طراحى كنيم كه از حشـوها 
و زوائـد بپرهيزيـم و متـون را منقح تـر بكنيـم و در نظـام 
حـوزه، تفكـر، جـزو برنامه درسـى باشـد، يعنـى امتحان ها 
و تدريس هـا بـه گونـه اى باشـد كـه طلبـه بـه انديشـيدن 
مجبـور شـود. امتحان هـا نيـز به شـكلى باشـد كـه اصًال 
اگـر طلبـه فكـر نكنـد، پاسـخ پرسـش ها را نتوانـد بدهـد. 
بـر خـالف امـروز كـه طلبـه خالصه كفايـه و مكاسـب را 

مى گيـرد و امتحـان مى دهـد و قبـول مى شـود.

 طلبه ها با توجــه به وضعيت موجود بايد 
چه كار بكنند؟ شايد نظام آموزشى با طلبه ها همراهى 

نكند. پيشنهاد شما چيست؟
 طلبه هـا بايـد خودشـان را بـا محيط هـاى علمـى، مرتبط 
كننـد و در ايـن محيط هـا، حضـور فيزيكى داشـته باشـند 
و در نشسـت هاى علمـى  كـه عالقـه دارند، شـركت كنند. 
بـراى نمونـه، كسـى كـه بـه فلسـفه عالقـه دارد، بايـد از 
راه كتاب هـا و مجله هـا و نشسـت ها، خـودش را فعـال 
كنـد. امـروز مجله هـاى علمـى، محيطـى علمى به شـمار 
مى آينـد كـه طلبه هـا بـا ايـن محيط هـا مى تواننـد ارتباط 
برقـرار بكننـد. طلبه هـا بايـد از ايـن راه ذهنشـان را درگير 
كننـد و اشـكال بگيرند و با اسـتادان ارتباط داشـته باشـند 
و بـه نقد و بررسـى بپردازند. حضـور در محيط هاى علمى، 
خيلـى بـه نوشـتن كمـك مى كنـد؛ زيـرا قلـم بـه دسـت 
گرفتـن و نوشـتن بـه فكـر نيـاز دارد. از ايـن رو، نوشـتن 
حتـى كوتـاه، فكر طلبـه را تقويت مى كند. تدريـس نيز به 
تقويـت فكر يارى مى رسـاند. وقتى اسـتاد بايـد درس ها را 
نظـم و نسـق بدهـد كـه ارائه كنـد، بايـد انضبـاط فكرى 
داشـته باشـد. هر اسـتادى كه انضباط فكـرى نيرومندترى 
دارد، درسـش بهتـر خواهـد شـد. ايـن انضبـاط فكـرى، 
نوعـى تـالش فكـرى بـه شـمار مـى رود. بنابرايـن، اگـر 
كسـى اسـتاد يـا نويسـنده شـود، قـدرت فكـرش افزايش 

مى يابـد.

  
مخاطب ما مســئوالن حوزه هستند 
كه بايد كتاب هــاى حوزه را تنقيح و 
تهذيب بكنند كه به مهم ترين و بهترين 
بحث ها  كاربردى تريــن  و  بحث هــا 

بپردازند. 
  



 يـك نظـام آموزشـى و تربيتـى، به چـه جنبه هاى 
از وجـود انسـان توجـه مى كند؟

بـراى پاسـخ بـه اين پرسـش، بايـد به ديـدگاه اسـالم درباره انسـان 
مراجعـه بكنيـم و ببينيـم اسـالم دربـاره انسـان بـه چه ابعـادى قائل 
اسـت و مى خواهـد چـه جنبه هايـى را شـكوفا سـازد. به بيانـى ديگر، 
در فطـرت انسـان، چه  نوع اسـتعدادها و گرايش هاى وجودى هسـت 
كـه بايـد بـه فعليت برسـند. ما بحـث را بر مبنـاى بيانى كـه عالمان 
مـا در زمينـه فطـرت داشـته اند و همچنيـن بـر مبنـاى شـواهدى 
پيـش مى بريـم كـه شـهيد مطهـرى در بحـث تربيت اسـالمى بيان 

مى كننـد. 
ايشـان روى چهـارـ  پنـج جنبـه از جنبه هاى انسـانى تأكيـد مى كنند 
اول،  جنبـه  شـوند.  شـكوفا  بايـد  اسـالمى  تربيـت  بحـث  در  كـه 
حقيقت جويى انسـان اسـت كه بازگشـت بـه بحث تفكر اسـت. جنبه 
ديگـر، جنبـه اخالقى وجود انسـان اسـت كه انسـان بايد بـه فضايل 
اخالقـى، ماننـد گرايـش به شـجاعت، صداقت، سـخاوت و... آراسـته 
شـود. بـه بيانـى ديگـر، همـه اوصـاف كماليـه اى كـه مـا بـه عنوان 
كمـال در خداونـد مى بينيـم و ايـن اوصـاف در قرآن كريـم يا كلمات 
معصومـان بيـان شـده اسـت، كمـاالت بالقوه اى هسـتند كـه بايد در 
مـا بـه فعليـت برسـند. شـايد در قـرآن كريم بيـش از نود اسـم يا در 
نيايـش جوشـن كبيـر، حدود هـزار نام براى خداوند ذكر شـده اسـت 
كـه انسـان بايـد در زندگى خود بكوشـد كه تجلى بخش اين اسـماى 
الهـى در وجـود خـود باشـد كـه عمومـًا ايـن صفـات در جنبـه خيـر 
اخالقـى متمركـز اسـت. البتـه شـامل جنبه هـاى ديگر نيز مى شـود. 
پرسـتش و بندگـى، جنبـه ديگـرى اسـت كـه بايـد شـكوفا، و وجود 
انسـان بـه آن متجلـى بشـود، كه خداوند در فطرت انسـان قـرار داده 
اسـت. البتـه در اينجـا به زيبايى هاى معنوى توجه شـده اسـت، چون 
زيبايى هـاى مـادى ميـان انسـان و حيـوان مشـترك اسـت و در اين 
بحـث خيلـى مـورد توجـه نيسـت، گرچـه آن هـم جـزو زيبايى هاى 
خلقت اسـت و انسـان آن را نيز دوسـت دارد، يعنى انسـان همان طور 
كـه گل زيبايـى را دوسـت دارد كـه امـرى مـادى اسـت، در مرتبـه 
باالتـر، كمـاالت و زيبايى هـاى معنـوى را نيـز دوسـت دارد و بايد به 

دنبـال آن هـا بـرود و آن ها را نيز شـكوفا سـازد.
جنبـه ديگر، خالقيت اسـت. انسـان توانايى خالقيـت و آفرينش دارد 
كـه گاهـى بـروز و ظهـور آن در جامعـه بـه شـكل صنعـت و فـن و 
امثـال آن، آشـكار مى شـود. در واقع انسـان نيازهاى زندگـى اش را با 
شـكوفايى خالقيتـش رفـع مى كنـد و زندگـى اش را توسـعه مى دهد. 

 تفكـر در ميـان ايـن پنـج جنبـه، چـه جايگاهـى 
دارد؟

حقيقت جويـى، جنبـه اساسـى وجـود انسـان اسـت كه در اين مسـير 
انسـان مى خواهـد جهان خلقـت و آفريـدگار جهان را بشناسـد، يعنى 
بـه حقايـق يـا بـه بيـان ديگر، بـه واقعيـات پيرامـون خويش دسـت 

بد. بيا
اگـر توجـه كنيـد مى بينيد كه خـدا اين حـس كنجـكاوى را در وجود 
بچه هـا نيـز قـرار داده اسـت و مى بينيـم آن هـا بـه اشـياى پيرامـون 
خـود دسـت مى زننـد و آن هـا را زيـر و رو مى كننـد تـا اينكـه اشـيا 
را بهتـر بشناسـند و ايـن ظهـور جنبـه حقيقت جويـى اسـت كـه در 
كودكـى بـه ايـن شـكل بـروز مى كند كه سـبب مى شـود كـودك به 

دنبـال شـناخت پديده هـا و اشـيا برود. 
بـراى شـكوفايى جنبـه حقيقت جويـى، نيازمنـد تفكـر هسـتيم، يعنى 
انسـان بـا تفكـر، پديده هـاى جهـان را مى شناسـد و اشـياى پيرامون 

خـود را كشـف مى كنـد و بـه واقعيـات پـى مى برد. 
گاهـى در مباحـث يادگيـرى ما، تفكر بـا بحث آموزِش صرف اشـتباه 
گرفتـه مى شـود، يعنـى تأكيـد مـا در آمـوزش و يادگيـرى، روى اين 
نكتـه اسـت كـه بچه هـا چيزهايـى را حفـظ بكننـد. مثًال بـه مطالعه 
تاريخ بپردازند و به ذهنشـان بسـپارند يا مسـايل دينى يا اعتقاداتشان 
را حفـظ بكننـد، در حالـى كـه بـه طـور كلى ايـن حفظيات، بـا تفكر 
متفاوت اسـت. درسـت اسـت كه مـا نيازمنـد حفظيات هسـتيم، ولى 
حفظيـات بـه منزله آمادگـى براى تفكر اسـت. در واقع، ذهن انسـان 
داراى سـه مرتبـه اسـت. يكـى مرتبـه حـس اسـت كـه بـه وسـيله 
آن پديده هـا را بـا چشـم و ديگـر حواسـمان درك مى كنيـم. يكـى 
مرتبـه خيـال اسـت كه قـدرت حافظـه مـا در ايـن مرتبه قـرار دارد، 

اشاره 
دكتر محمدمهدى 
اعتصامى متولد 1335 
داراى دكترا در رشته فلسفه 
از دانشگاه آزاد اسالمى 
مى باشد. ايشان كارشناس 
گروه تعليم و تربيت دينى در 
دفتر برنامه ريزى و تأليف 
كتابهاى درسى آموزش و 
پرورش از 1372 تا 1384 و 
مدير گروه فلسفه و منطق 
دفتر برنامه ريزى و تأليف 
كتب درسى از 1386 تا كنون 
مى باشند. نگارش فهرست 
موضوعى درس هاى اسفار 
استاد مطهرى در يك مجلد، 
اجراى «طرح تدوين مبانى 
تعليم و تربيت دينى در 
برنامه ريزى درسى» و 
مشاركت در اجراى «طرح 
پژوهشى» و «تدوين نهايى 
نقشه جامع علمى كشور» 
براى دبيرخانه شوراى عالى 
انقالب فرهنگى از جمله 
فعاليت هاى آموزشى و 
پژوهشى ايشان است.
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يعنـى هـر چيـزى كـه حـس مى كنيـم، در خيـال و در 
بخـش حافظه مـان مى سـپاريم و ديگـرى مرتبـه تعقل و 
تفكـر اسـت كـه بـه قـوه عقل مـان مربـوط مى شـود كه 
محـدوده آن باالتـر از قـوه خيـال اسـت. مـا در حفظيات 
بـا قـوه خيال مـان كار مى كنيـم و جنبـه حافظـه ذهنمان 
را پـرورش مى دهيـم. البتـه تفكـر بـه ايـن حفظيـات و 
معلومـات بـه عنـوان مـاده خام و اوليـه نيـاز دارد كه بايد 
روى آن هـا كار بكنـد و از راه آن هـا بـه شـناخت جديـد 

بيابد.  دسـت 
بنابرايـن، وقتى از تفكر سـخن مى گوييم، بـه معناى نفى 
كلـى حافظه نيسـت، ولى مشـخص اسـت كـه حافظه در 
مرتبـه دوم اهميـت قـرار دارد، نـه در مرتبه نخسـت. اگر 
شـيوه تدريـس و آمـوزش ما، چـه در آمـوزش و پرورش، 
چـه در حوزه هـاى علميـه و چـه در روش هايـى كـه پدر 
و مـادر بـا بچه هـا پيگيـرى مى كننـد، بيشـتر بـر جنبـه 
حافظـه متمركـز باشـد، قدرت اسـتدالل و تفكـر و تعقل 
در بچه هـا رشـد نمى كنـد. ايـن حفظيـات نيـز بـه درد 
آن هـا نمى خـورد و پـس از مدتـى بـه فراموشـى سـپرده 
مى شـود. اگـر از ايـن زاويـه، نگاهـى آسيب شناسـانه بـه 
وضعيـت آمـوزش و پـرورش داشـته باشـيم، مى بينيـم 
نمره هـاى  بـا  امتحان هـا  در  دانش آمـوزان  سـرانجام 
گوناگـون، قبـول و فارغ التحصيـل مى شـوند، ولى پس از 
مدتـى، وقتـى از همان هايـى كه نمره هاى عالـى گرفتند، 
مى گيريـم،  دبيرسـتان  دوره  آموزش هـاى  از  سـراغى 

مى بينيـم چيـزى بـه يـاد ندارند. 
علـت اصلى اين اسـت كـه آن آموزش ها فقـط در حافظه 
آن هـا مانـده و به دليل اينكـه آن ها را مـرور نكرده اند، از 
حافظـه آن ها خارج، و به فراموشـى سـپرده شـده اسـت، 
ولـى اگـر قـدرت تفكـر و تعقـل را در بچه هـا رشـد داده 
بوديـم، آن هـا مى توانسـتند معلوماتشـان را از راه تحليـل 
و ارزيابـى و بررسـى، بـه دسـت بياورند. در نتيجـه،  بعدها 
نيـز مى توانسـتند دوبـاره آن هـا را در زندگى شـان به كار 
ببرنـد، چـون قـدرت تفكـر آن ها بـه فعليت رسـيده بود. 
نكتـه ديگـرى كـه در زمينـه آسيب شناسـى در عرصـه 
تعليـم و تربيـت و عقايـد دينـى مى توانيـم بـه آن اشـاره 
بكنيـم، ايـن اسـت كـه بچه هـاى مـا اسـتدالل دربـاره 
كتاب هـاى  در  را  آن  امثـال  و  معـاد  امامـت،  نبـوت، 
درسى شـان دارنـد و بـه طـور طبيعـى آن هـا را حفـظ 
مى كننـد و در امتحـان هـم پاسـخ مى دهنـد. مثـًال وقتى 

در امتحـان بـه آن هـا مى گوييـم، دو دليـل بـراى اثبـات 
وجـود معـاد بياوريـد، بـه دليـل عقـل و حكمـت اشـاره 
مى كننـد، ولـى بعدهـا هميـن افـراد، وقتـى بـا شـبهه اى 
روبـه رو مى شـوند، توانايـى حـل آن شـبهه و اشـكال را 
ندارنـد، چـون فقط اسـتدالل ها را حفـظ كـرده بودند، نه 
اينكـه تفكـر به خـرج داده و دليل را خودشـان بازسـازى 
كـرده باشـند و در ذهنشـان بـه عنـوان رونـد تفكـرى 
داشـته باشـند و چـون تنها جزو حافظه شـان بـوده، وقتى 
بـا اشـكالى مواجه مى شـوند، توانايى اسـتفاده از آن دليل 
را ندارنـد و معمـوًال بـه هميـن دليـل، بچه هـاى مـا در 
برابـر شـبهات آسـيب پذير هسـتند. امـا اگر قـدرت تفكر 
آن هـا رشـد كـرده بـود، مى توانسـتند در برابـر شـبهات، 
پاسـخگو باشـند و بـر اسـاس داده هـاى فكرى پيشـين، 
بـه پرسـش هاى تـازه، پاسـخ بگوينـد يا دسـتكم پاسـخ 

متناسـب بـا سـن خودشـان را ارائـه بكننـد. 
بنابرايـن، از جملـه آسـيب هايى كـه كمابيـش آمـوزش و 
پـرورش مـا گرفتـار آن اسـت، بحـث حافظه محـورى در 
برابـر تفكرمحـورى اسـت كـه اگـر در اين مسـير عناصر 
آمـوزش و پرورش را بررسـى بكنيم، مى بينيـم بايد براى 
هـر يـك از عناصر در وجود آسـيب، سـهم متفاوتى قائل 
باشـيم. عناصـر آموزش و پـرورش، از برنامه هـا گرفته تا 
كتاب هـا و آمـوزگار، همـه در ايـن مسـير دخالـت دارنـد. 
البتـه ايـن قبيل آسـيب ها، حتـى در دانشـگاه هاى ما هم 
وجـود دارد و در حوزه هـاى علميه نيز اين آسـيب هسـت. 
شـايد ايـن آسـيب در دوره هـاى جديد حوزه هـاى علميه، 
كمى بيشـتر شـده باشد. در دوره سـنتى آموزش، به دليل 
وجـود كارهايـى ماننـد مباحثـه و جـدى گرفتـن درس ها 
و عاليـق شـديدى كـه وجـود داشـته، اين آسـيب كمتر 
بـوده و فراينـد نخبه پـرورى در حوزه هـاى علميـه انجـام 

است. مى شـده 
شـايد آمـوزگار، مهم تريـن عامـل بـراى رفع اين آسـيب 
باشـد. اسـتاد و آموزگار، بايد روش هاى درسـت آموزشـى 
و شـيوه هايى را اعمـال  كنـد كـه بـراى تفكر وجـود دارد 
و بـا دانش آمـوزان تمرين هـاى افزايـش قـدرت تفكـر را 
انجـام دهـد و خـودش متكلـم وحده نباشـد كـه مطالب 
بلكـه  كنـد،  عرضـه  سـمينار  شـكل  بـه  كالس  در  را 
دانش آمـوزان را نيـز در بحـث مشـاركت بدهـد. در واقـع 
بايـد بيشـتر جنبـه راهبـرى آمـوزش را بـر عهده داشـته 
باشـد تـا ارائـه مطالب را. بديـن صورت كـه دانش آموزان 

بنشـينند و گـوش بدهنـد و اسـتاد يـا آموزگار فقـط بيان 
بكنـد. اگـر آمـوزگار از قـدرت تفكـر دانش آمـوزان بهـره 
ببـرد و دانشـجويان و دانش آموزان، درگير مباحث شـوند، 
در درازمـدت به رشـد فكـرى دانش آمـوزان كمك خواهد 

. شد

 اتفاقـاً پرسـش بعـدى مـا ايـن اسـت 
كـه وقتـى نظـام آموزشـى مى خواهـد بر اسـاس 
رويكـرد تفكرمحـورى طراحـى بشـود، بايـد چه 
راه هايـى را بپيمايـد و اگـر نظـام آموزشـى فعلى 
مـا بخواهـد در آن زمينـه حركـت كنـد، بايـد چه 

باشـد؟ داشـته  تغييراتى 
 همانطـور كـه عـرض كـردم، نظـام آموزشـى و پرورش 
مـا و همچنيـن نظـام آموزشـى حـوزه، نيازمنـد تغييـر يا 
حركتـى رو بـه جلـو، در اصـالح بخش هـاى گوناگـون 
اسـت. اين  گونه نيسـت كه مـا بتوانيم بخشـى را اصالح 
بكنيـم، ولـى بـه بخش هـاى ديگـر دسـت نزنيـم و در 
ايـن راه موفـق باشـيم. بنـده مى گويم عناصـر آموزش و 
پـرورش، از جملـه برنامه هاى درسـى، مديريت آموزشـى 
حاكـم بـر مدرسـه، آمـوزگار، روش هـاى تدريـس كـه 
مربـوط بـه آموزگار مى شـود و ارزشـيابى امتحانـات، بايد 
رويكـرد تفكرمحـورى را تقويـت بكنـد. در ايـن عناصـر، 
امتحان هـا نقش اساسـى دارنـد؛ زيرا دانش آموز متناسـب 
امتحـان، كتابـش را مطالعـه مى كنـد و سـر  بـا شـيوه 
كالس آمـوزگار مى نشـيند. بـراى نمونـه، مـا در آموزش 
و پـرورش بـا مسـئله اى به نـام كنكـور، روبه رو هسـتيم. 
كنكـور بـه گونـه اى اسـت كـه تقريبـًا بـه آمـوزش ما از 
لحظـه ورود دانش آمـوزان بـه راهنمايـى جهـت مى دهد، 
يعنـى بچه هـا دنبـال ايـن هسـتند كـه تسـت حـل كنند 
و بـه كالس هـاى تسـت برونـد و نحـوه تسـت زنى را 
يـاد بگيرنـد و وقتـى هـم بـه دوره دبيرسـتان مى آينـد، 
كتاب هـا را مى بيننـد كـه كجاهاى آن تسـت بردار اسـت 
و كتاب هـاى تسـت را مى خواننـد تا بتوانند در تسـت زنى 
كنكـور موفـق باشـند. ُخب ايـن امتحان پايانى اسـت كه 
در آخـر دبيرسـتان و پـس از فارغ التحصيلى از دبيرسـتان 
اتفـاق مى افتـد، ولـى عمـًال دانش آموزان را چندين سـال 
تحـت تأثيـر قرار مى دهـد. اگـر در اين ميـان، آموزگارى 
روش مناسـبى داشـته باشـد و درس ها را با دانش آموزها، 
تحليـل بكنـد، بچه هـا مى گوينـد ايـن كار شـما سـبب 

بچه هاى ما در برابر شبهات آسيب پذير هستند. اما اگر قدرت تفكر آن ها رشد كرده بود، مى توانستند در برابر شبهات، پاسخگو باشند و 
بر اساس داده هاى فكرى پيشين، به پرسش هاى تازه، پاسخ بگويند.



  

اگر آمــوزگار از قدرت تفكر دانش آموزان 
بهره ببرد و دانشجويان و دانش آموزان، 
درگير مباحث شوند، در درازمدت به رشد 

فكرى دانش آموزان كمك خواهد شد.

  

مى شـود كـه مـا در كنكـور موفق نشـويم. شـما مـا را بـراى كنكور آمـاده كنيـد. از اين 
رو، ارزشـيابى هايى كـه در پايـان دوره هـا و سـال هاى تحصيلـى صورت مى گيـرد، نبايد 
مانـع ايجـاد روش هـاى تفكرى در كالس هاى درس باشـد. يك راه اين اسـت كه پيش 
از اينكـه بـه ارزش هـاى پايانـى اهميـت بدهيـم، بـه ارزشـيابى هاى تكوينـى و مسـتمر 
در طـول سـال تحصيلـى اهميـت بدهيـم، يعنـى بـراى كارى كـه آمـوزگار در كالس 
بـا دانش آمـوزان مى كنـد و دانش آمـوزان را معـرض ارزشـيابى قـرار مى دهـد، ضريـب 
بااليى قايل باشـيم، در حالى كه امروز در دوره دبيرسـتان، عكس اين اسـت. ارزشـيابى 
پايانـى، ضريـب حـدود شـش دارد. در مقابل ضريب يك كه براى ارزشـيابى مسـتمر در 
نظـر گرفتـه مى شـود. در ايـن صـورت دانش آمـوز فكـر مى كنـد هميـن كـه فقط شـب 
امتحـان درس بخوانـد، مى توانـد نمـره قبولى بگيرد و ديگر نيازى نيسـت در طول سـال 

تحصيلـى درس بخوانـد. اين در حالى اسـت كه در طول 
سـال تحصيلـى، تمريـن تفكـر بهتـر شـكل مى گيرد.

نكتـه ديگـر بـه فضـاى آموزشـى مربـوط اسـت. نظـام 
آموزشـى مـا نيـاز دارد كـه فضا را بـراى تفكر بـاز بكند. 
بـراى نمونـه، وقتى جمعيـت كالس ها، افزايـش مى يابد، 
آمـوزگار نمى توانـد بـا دانش آمـوزان تمريـن تفكـرورزى 
بكنـد، چـون براى ايـن كار بايـد بچه ها را بـه گروه هاى 
گوناگـون، تقسـيم بكنـد و اجازه بدهد آن هـا بحث بكنند 
و نتيجـه بحث شـان را ارايـه بدهنـد، ولـى در كالسـى 
پـر جمعيـت، كنتـرل، و نمره گـذارى براى چنيـن كارى، 
كتابخانه هـاى  بـه  مدرسـه  همچنيـن  اسـت.  مشـكل 
متناسـب نيـاز دارد تا اينكـه بچه هايى كـه اهل پژوهش 
هسـتند، بتواننـد از كتاب هـا اسـتفاده كنند. البتـه آموزگار 

در ايـن زمينـه، محـور اصلـى اسـت كه حتـى اگر كتابخانـه اى نباشـد، با امكانات سـاده  
هـم مى توانـد كار فكـرورزى را در كالس انجـام دهـد. رايانـه و كتابخانـه و امثـال آن، 
جنبه هـاى ثانـوى دارنـد. بـراى اينكـه بـه چنيـن مرحلـه اى برسـيم، بايـد مديريت هاى 
كالن آموزشـى كـه برنامه هـاى كالن آموزشـى را تـدارك مى بيننـد، بـا اعمـال چنيـن 

برنامه هايـى در مدرسـه متناسـب باشـند. 
بـه نظـر بنـده، اگر نظام آموزشـى ما اشـكال هاى سـاختارى را كنـار بگذارد و به سـمت 
كيفيت سـنجى در سـمت كالن و آمـوزش آمـوزگاران بـراى ارتقـاى روش تدريس شـان 
و جـذب آمـوزگاران زبـده اى ـ كـه از همـان ابتـدا توانايـى بـه كارگيـرى تفكـر را در 
برنامه هـاى درسـى دارنـد ـ بـرود، در ايـن زمينه بـه موفقيت هاى خوبى مى تواند دسـت 
بيابـد. افـزون بـر اين، از عناصـر ديگر برنامه آموزشـى اين اسـت كه كتاب هاى درسـى 
براسـاس برنامـه درسـى نوشـته شـوند و سـاختار تدويـن هـر درس در كتاب درسـى به 
شـكلى باشـد كـه جايـى بـراى انديشـيدن باز بگـذارد، يعنـى همـه مطالـب درس را در 
اختيـار دانش آمـوز قـرار ندهد و اجـازه دهد برخى مفاهيـم و مطالـب از طريق همفكرى 
دانش آمـوزان در كالس و بـا راهنمايـى آمـوزگار توليـد بشـود. اگـر چنيـن كتابـى در 
صحنـه كالس بيايـد، وقتـى همراه با موفقيت اسـت كـه آموزگار مهـارت تدريس چنين 
كتاب هايـى را داشـته باشـد. البتـه در سـال هاى اخيـر، برخـى كتاب ها تـالش كردند به 

اين سـمت حركـت بكنند. 

 كتاب هايـى كـه براسـاس تفكرمحـورى تدوين مى شـود، بايد چه 
ويژگى هايى داشـته باشـد؟

مهم تريـن ويژگـى اش ايـن اسـت كـه همـه مطالـب را بـه شـكل سـاده در اختيـار 

دانش آمـوز يـا طلبـه قـرار نمى دهـد، يعنـى متـون سـاده نيسـت. بـراى نمونـه، وقتـى 
دربـاره داليـل اثبـات وجـود خـدا مطلبى نوشـته مى شـود، بدين صـورت باشـد كه پنج 
دليـل بيـان، و سـپس داليل شـرح داده شـود، در اين صـورت مخاطب ايـن داليل را با 

شـرح آن حفـظ مى كنـد.
يكـى از ويژگى هـاى متـون قديـم ايـن بـود كـه توضيـح ايـن داليـل به طـور خالصه 
و فشـرده ارائـه مى شـد. بـه تعبيـرى، متـن خودآمـوز نبـود و فهـم و درآوردن مطالب از 
درون متـن بـه تدريـس نيـاز داشـت. ماننـد لمعـه كه كسـى نمى توانـد بدون اسـتاد آن 
را بخوانـد، ولـى كتاب هـاى اصـول عقايـد فعلـى يـا كتاب هايى كـه در زمينـه منطق و 
فقـه اسـت و بـه صـورت روان و سـاده نوشـته مى شـود، عمومـًا بـدون وجـود مـدرس، 
قابـل خوانـدن اسـت. يعنى شـخص مى توانـد اين كتاب هـا را بخوانـد و امتحـان بدهد، 
بدون آنكه به انديشـيدن و آموزگار، نيازى داشـته باشـد. 
متـون قديـم حداقـل از ايـن جهت خـوب بودنـد كه جز 
بـا يـك كار فكـرى نمى شـد مطلـب را از آن اسـتخراج 
كـرد. بـه هميـن دليـل، طـالب بـا هـم مى نشسـتند و 
مغلق گويى هـاى  البتـه  مى كردنـد.  مباحثـه  سـاعت ها 
كتاب هـاى قديـم را تحسـين نمى كنـم. بـا وجـود ايـن، 
ساده نويسـى هايى كـه جايـى بـراى تفكـر كـردن باقـى 
روش هـاى  در  معمـوًال  نيسـت.  مطلـوب  نمى گـذارد، 
جديـد، بخشـى از مطالـب را در كتاب درسـى نمى آورند. 
بـراى نمونـه، اسـتداللى را بـا مقدماتش بيـان مى كنند و 
بعـد، از طلبه يـا دانش آمـوز مى خواهند كه ايـن مقدمات 
را تفصيـل بدهـد و نتيجـه را بـه دسـت آورد، يعنى صرفًا 
شـواهد و گزاره هايـى را در اختيـار قـرار مى دهنـد كـه 
ذهـن را بـه تفكـر و اسـتدالل نزديـك بكنـد. كتـاب از نظر مطلـب و محتوا كم اسـت، 
ولـى فضـاى كافـى بـراى توليـد محتـوا دارد و گاهى ايـن فضاهـا را به نام اسـتدالل و 

گاهـى بـه نـام ارزيابـى نظريه اى يـا عناويـن ديگـر در كتاب هـا ارائـه مى دهند.

 حـوزه و دانشـگاه، در زمينـه تفكرگرائـى، چـه وضعيتـى دارند؟ آيا 
در حـال رشـد هسـتند يا در حـال افول؟

مــن وضعيــت را در حــال رشــد مى بينــم. امــروزه همــه متوجــه ايــن موضــوع هســتند 
كــه بايــد تفكــر، محــور مباحثــه باشــد؛ حــاال چــه بــر اســاس تجربه هايــى كــه ســبب 
شــده بشــر بــه طــور طبيعــى بــه ايــن نتيجــه برســد كــه بــه تفكــر و تعقــل اهميــت 
ــه  ــار ائم ــم و گفت ــرآن كري ــى ق ــى، يعن ــون دين ــى مت ــى از بررس ــه ناش ــد و چ بده
معصوميــن اســت كــه توجــه مــا را بــه تفكــر جلــب مى كنــد. بــه هــر حــال ايــن توجــه 
ايجــاد شــده اســت كــه بايــد بــه تفكــر در برنامه هــاى درســى مان در حــوزه و دانشــگاه 
اهميــت بدهيــم. ايــن توجــه، گام نخســت بــه شــمار مى آيــد. گام هــاى ديگــر، بحــث 
تربيــت اســتاد و آمــوزگار و عــادت دادن دانش آمــوزان بــه چنيــن شــيوه هايى اســت كــه 
البتــه حركــت مــا در ايــن زمينــه، كنــد اســت. مــا صرفــاً بــه آموزش هــاى كوتاه مــدت 
ــدى  ــاد توانمن ــاى ايج ــه ج ــمينارها ب ــن س ــم و اي ــه مى كني ــمينارها توج ــى س در برخ
در آمــوزگاران، فقــط جنبــه تبليغــى دارنــد. از ايــن رو، مــا نيازمنــد هســتيم كــه بــراى 
ايــن موضــوع، دوره هــاى درازمــدت تهيــه كنيــم، چــه در آمــوزش و پــرورش و چــه در 
نهادهــاى ديگــر. اكنــون متــون جديــد در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها و حوزه هــا 
تأليــف مى شــود، ولــى ايــن رونــد بــه كنــدى صــورت مى گيــرد و نيــاز اســت كــه ســير 

تصاعــدى داشــته باشــد و روز بــه روز افزايــش بيابــد.



١۵

 فكـر مى كنيـد در ايـن راه چـه معضل و 
مانع مهمى قـرار دارد؟ 

كـه  مديريت هايـى  نـدارد؛  وجـود  يكپارچـه  مديريـت   
نـگاه درازمـدت بـه ايـن مسـئله داشـته باشـند؛ زيـرا در 
مـدت يكـى ـ دو سـال در زمينـه چنيـن موضوع هايـى، 
نمى تـوان بـه نتيجـه  رسـيد. از ايـن رو، بـه برنامه هـاى 
درازمـدت نيـاز اسـت. همچنيـن بايـد ميـان بخش هـاى 
گوناگـون آموزشـى و تعليـم و تربيتـى، حتـى در صـدا و 

سـيما و امثـال آن، هماهنگـى الزم بـه وجـود بيايـد.

 پرسـش آخر مـا به بحث تفكـر ِحكمى 
مربـوط اسـت كـه شـما در ايـن زمينـه كارهايى 
انجـام داده ايـد. لطفـاً بفرماييـد از نظـر روشـى و 
محتوايـى، تفكـر حكمى، چـه ويژگى هايـى دارد؟

 تفكـر بـراى رشـد همه دانش هـا ضرورى اسـت. زندگى 
بـر مبنـاى تفكـر بـا زندگـى بـر مبنـاى نادانـى، بسـيار 
متفـاوت اسـت. قـرآن كريـم به مـا سـفارش مى كند كه 
براسـاس تفكـر زندگـى كنيـم و تصميم گيرى هـاى مـا 
متفكرانـه باشـد. در گزينش حرفه و همسـر، اداره زندگى 
و در همـه جنبه هـا، بايـد اهـل تفكر باشـيم. اينجـا تفكر 
بـه معنـاى عام اسـت. خدا انسـان را بـه گونـه اى آفريده 

اسـت كـه اگـر بخواهـد زندگـى موفقيت آميـزى داشـته 
باشـد، بايـد اهل انديشـه باشـد. بـه تعبير امـام كاظم (ع) 
كـه مى فرمايـد: «إن اهللا تبـارك و تعالى بّشـر أهل العقل 
و الفهـم فـى كتابـه: فبشـر عباد الّذيـن يسـتمعون القول 

أحسـنه».1 فيتبعون 
خداونـد بشـارت مى دهـد، كسـانى كـه در زندگى شـان، 
مى بيننـد  را  گوناگـون  موضوع هـاى  و  ديدگاه هـا 
و  ارزيابى هـا  مى كننـد،  انتخـاب  را  بهترين هـا  و 
انتخاب هايشـان، احسـن اسـت. بـه نظـر مى رسـد نكتـه 
سـنجش  و  ارزيابـى  توانايـى  تعقـل،  و  تصـور  كليـدى 
اسـت، يعنـى اينكه شـخص بتواند با اسـتقالل، سـنجش 
درسـتى براسـاس موازيـن انجام دهـد. حاال گاهـى منبع 
ايـن موازيـن دين اسـت كـه به مـا راه را نشـان مى دهد. 
گاهى هم انسـان در مسـائل روزمره زندگى اش از عقلش 
كمـك  مى گيـرد. بنابرايـن، در اينجا تفكر بـه معناى عام 
كلمـه اسـت، ولـى گاهـى معنـاى تفكـر، تخصصى تـر 
مى شـود. بـراى نمونـه، در رشـته هاى گوناگـون علمـى، 
تفكـر تخصصـى وجـود دارد. انسـان  از طريـق رفتـن به 
دنبـال دانـش و اسـتفاده از انديشـه در ايـن دانش هـا، 
نيازهـاى اجتماعـى زندگى بشـر را بـرآورده مى كند، ولى 
انسـان افزون بـر جنبه هـاى روزمره، بر اسـاس فطرتش، 

بـه دنبـال پرسـش هاى عميق تـر و واالتـرى اسـت. 
حضـرت علـى (ع) مى فرمايـد: «رحـم اهللا امـرًء... علـم 
مـن أيـن و فـى أين و الـى أين».2 اين پرسـش اساسـى 
انسـان اسـت كـه از كجـا آمـده، كجاسـت و بـه كجـا 

مى رود. 
در فطـرت همـگان، رسـيدن بـه ايـن گونـه پاسـخ ها كه 
ناشـى از ايـن پرسش هاسـت، نقـش مهمـى دارد ولـى 
دغدغه هـاى زندگـى، برخى انسـان ها را سـرگرم مى كند. 
از ايـن رو، بـه دنبـال روزمرگـى مى رونـد، ولـى در ايـن 
ميـان، انسـان هايى هسـتند كـه بـه اين پرسـش ها توجه 
مى كننـد. در ايـن صـورت، بحـث تفكـر فلسـفى بـراى 
فـرد پديـد مى آيـد. بنابرايـن، منظـور از تفكـر فلسـفى، 
رشـته خاص فلسـفه نيسـت، بلكـه منظور تفكرى اسـت 
كـه عمـوم انسـان ها مى توانند داشـته باشـند و به رشـته 
خاصـى نيـز اختصاص نـدارد. ايـن دغدغه اى عام اسـت، 
ولـى بخشـى از انسـان ها بـه سـراغ آن مى رونـد. ما فكر 
مى كنيـم تفكـر حكمـى و فلسـفى در برنامه هاى درسـى 
آمـوزش و پـرورش و حتـى بعدهـا در برنامه هاى درسـى 
دانشـگاه يـا بـه نحـو تلفيقـى در كنـار ديگـر درس هـا يا 
جداگانـه، مى توانـد قـرار گيـرد و سـاعت هاى ويـژه اى را 
بـه خـودش اختصـاص دهـد. در ايـن زمينـه بحث هايى 



ميـان دانش آمـوز و آمـوزگار يا ميان اسـتاد و دانشـجو يا اسـتاد و طلبه صـورت مى گيرد 
تـا ديـدگاه انسـان ها نسـبت بـه پايه هـاى زندگـى، عميق تـر شـود. حـاال اگـر كسـانى 
بخواهنـد در ايـن زمينـه تخصصـى  كار كننـد، به دنبـال موضوعى به نام رشـته فلسـفه 

و امثـال آن مى رونـد.

 در واقـع شـما در برنامـه تفكـر حكمى،چـه موردهايـى را دنبـال 
مى كنيـد و چـرا نـام آن را تفكـر حكمـى گذاشـته ايد؟ بـراى نمونـه، مى شـد 
نـام درس را حكمـت يا فلسـفه گذاشـت و در آن بـه تعليم فلسـفه پرداخت، 
ولـى وقتـى مى گوييـد تفكـر حكمـى، ذهـن بـه اين سـمت مـى رود كه شـما 
مى خواهيـد نوعـى شـيوه تفكـر را راه انـدازى، و در ايـن زمينه فرهنگ سـازى 

. كنيد
 نـام ايـن درس فلسـفه و حكمـت نيسـت. فلسـفه و حكمـت نـام درس خاصـى اسـت 
كـه لزومـى نـدارد عمـوم مـردم دنبـال آن برونـد. همان طـور كه همـه دنبـال فيزيك، 
شـيمى، فقـه، اصـول و امثـال آن نمى رونـد، بلكـه افـراد خاصـى بـه دنبـال ايـن گونـه 
دانش هـا هسـتند كـه ببيننـد مثـًال كانـت، هـگل، ابن سـينا، مالصـدرا و خواجـه نصير 
چـه فرموده انـد. در واقـع، علم فلسـفه، تخصصى اسـت، ولى همه پرسـش هاى فلسـفى 
دارنـد، يعنـى همـه پرسـش هايى دربـاره هسـتى، وجـود و از همـه مهم تـر، دربـاره خدا 
دارنـد كـه آيـا اين جهـان، خدا دارد يا به خود وانهاده شـده و مسـتقل اسـت يا مسـتقل 
نيسـت؟ آن خـدا چـه ويژگى هايـى دارد؟ آيـا شـر مى آفرينـد يـا نمى آفرينـد؟ چـرا خـدا 
شـيطان را آفريـده اسـت و حكمتـش چيسـت؟ اين گونه پرسـش ها، عمومـى، و دغدغه 
عمـوم انسان هاسـت. از ايـن رو، بايـد در برنامه هاى آموزشـى براى آن راهـى پيدا كنيم 
و اگـر مـا ايـن كار را نكنيـم، پاسـخ هايى از طريـق انديشـه هاى فلسـفى بيگانـه، در 

ديـدگاه جوانـان و نوجوانـان مـا رسـوخ پيـدا مى كند. 
بـه طـور طبيعـى و ناخـودآگاه، مجموعـه اى از تفكـرات فلسـفى را بـه فرزنـدان مـا القا 
مى كننـد كـه اگـر مـا در ايـن زمينـه برنامـه اى نداشـته باشـيم، همـان چيـزى كـه از 
غـرب مى آيـد، بـه آن هـا القـا مى شـود. امـروزه بحث هايـى بـه نام آمـوزش فلسـفه در 
ايـران مطـرح اسـت كـه معتقدم ايـن مباحث چيـزى جز تفكرات پوزيتيويسـتى نيسـت. 
مـا هنـوز نتوانسـته ايم بـر اسـاس فرهنـگ اسـالمى، برنامـه اى بـراى رويارويى بـا اين 
تفكـرات داشـته باشـيم. عمومـًا در ايـن زمينـه، ترجمـه آثـار، غربى اسـت. مـا مى دانيم 
كـه از جملـه چالش هـاى عمـده و مهـم مـا با غـرب، در زمينه مسـائل و مبانى فلسـفى 
اسـت. آن وقـت مـا مى خواهيـم بـه نام آمـوزش فلسـفه به كـودكان، همـان حرف ها را 
از دوره ابتدايـى بـه فرزنـدان خـود بياموزيم. پيـش از اين بچه هاى ما در دانشـگاه با اين 
مسـائل رو بـه رو مى شـدند، حـاال مى خواهيم كـه از ابتدا ايـن حرف ها را بـه آن ها منتقل 
كنيـم. از ايـن رو، در ايـن زمينـه غفلـت بزرگـى وجـود دارد. ايـن در حالى اسـت كه ما 
مى توانيـم تفكـر فلسـفى مبتنـى بـر آموزه هاى اسـالمى را بـه فرزندانمـان بياموزيم كه 
بـه تعبيـر حضـرت آيـت اهللا جوادى آملـى، در ايـن تفكر هسـتى، ابتـدا دارد، انتهـا دارد، 

غايـت دارد، غيب دارد. 
مـا بايـد ايـن  نكته هـا را در البـه الى آموزش هـاى خود بـه دانش آمـوزان القـا كنيم كه 
بـا تفكـر فلسـفى الهـى و غيـب بـاور، كـم كم رشـد كنند. اگـر مـا چنيـن كارى نكنيم، 
آموزش هـاى علـوم كـه خـود بـه خـود از غـرب سـراغ مـا مى آيـد، سـرانجام وسـعت و 
دامنـه اش جامعـه مـا را مى گيـرد و روى جامعـه مـا اثـر مى گـذارد و فرهنـگ جوانـان و 
نوجوانـان مـا را عـوض مى كنـد. بنابراين، مـا نيازمنديم بـراى آموزش تفكرات فلسـفى، 

متناسـب بـا ديدگاه اسـالمى برنامه اى داشـته باشـيم.

 روش آموزش اين تفكر حكمى به چه شكل است؟
 البتـه روش هـاى تدريـس متنوعـى بـراى آموزش تفكر حكمـى وجود دارد كـه در جاى 
خـودش بيان شـده اسـت. حـدود پانـزده روش بـراى آموزش تفكـر حكمى وجـود دارد 

كـه بنـده بـه دو ـ سـه روش كالن آن اشـاره مى كنم. 
يكـى از بسـترهاى آمـوزش ايـن قبيـل تفكـر حكمـى، درس هـاى موجـودى اسـت كه 
دانش آمـوزان مى خواننـد، ماننـد درس رياضـى، اجتماعـى و علـوم. در ايـن درس هـا، 
مجموعـه مفاهيمـى وجـود دارد كـه جنبه حفظى  آن ها كمتر اسـت و جنبه انتزاعى شـان 
بيشـتر اسـت. مـا از بسـتر مفاهيمـى كـه جنبـه حكمى شـان بيشـتر اسـت، اسـتفاده 
مى كنيـم. بـراى نمونـه، وقتـى مى گوييـم تـوپ، بچـه مى دانـد تـوپ چيسـت و جنبـه 
حكمـى نـدارد، ولـى وقتـى باالتـر مـى رود، بـا مفهـوم عدالـت يـا مفهـوم حـق روبه رو 
مى شـود. بـراى نمونـه، امـروزه در كتـاب اجتماعـى دوره راهنمايـى داريـم كـه در برابر 
هـر حقـى، تكليفـى اسـت. مـا در اينجـا مى توانيم روى ايـن مفاهيـم كار و آن هـا را باز 
كنيـم تـا كم كـم ذهـن دانش آمـوزان عمـق بيشـترى بيابـد و آمـاده شـود بـراى اينكه 
بعدهـا مفاهيـم مهم تـر را بتوانيـم بـه او آموزش بدهيـم. ايـن در واقع انتقـال از مفاهيم 

سـاده بـه مفاهيـم عميـق و عميق تر اسـت. 
نكتـه دوم، طـرح پرسـش هاى عميـق، متناسـب بـا سـن دانش آمـوزان اسـت، يعنـى ما 
پرسـش هاى مربـوط بـه نظـام هسـتى و عالـم هسـتى را كـه جـزو دغدغه هـاى ذهنى 
دانش آمـوزان اسـت، تدويـن كنيـم. مثًال بچه هـاى دوره ابتدايـى اين سـؤال را دارند كه 
آيـا خـدا در آسـمان اسـت؟ خـدا كجاسـت؟ مثـًال گفته مى شـود وقتـى كسـى مى ميرد، 
پيـش خـدا مـى رود. بچـه ابتدايـى در ايـن زمينـه سـؤال مى كنـد. مـا در آمـوزش تفكر 
حكمـى، بايـد شـيوه برخـورد بـا ايـن گونه پرسـش ها را متناسـب بـا سـن دانش آموز به 
آمـوزگاران آمـوزش بدهيـم تـا آمـوزگاران در ايـن زمينه، ذهـن و انديشـه دانش آموزان 
را فعـال كننـد. همچنيـن در دوره راهنمايـى، پرسـش ها عوض مى شـود و عمـق آن ها، 

تغييـر مى كنـد. همين طـور در دبيرسـتان، سـؤاالت عميق تـر مى شـود.

پى نوشت ها:
1.  الكافى، ج 1، ص 13.

2. تفسير القرآن الكريم (صدرا)، ج 3، ص 101.

 تفكر براى رشــد همه دانش ها ضرورى اســت. زندگى بر مبناى تفكر با زندگى بر مبناى نادانى، بسيار متفاوت است. قرآن كريم به ما 
سفارش مى كند كه براساس تفكر زندگى كنيم و تصميم گيرى هاى ما متفكرانه باشد. 



١٧

راه فقاهت، تفکر است

اشاره:
حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمد حسين عظيمى 
متولد 1348 در شيراز درس 
سطح را در شيراز نزد مرحوم 
آيت اهللا سيد محمد هاشم 
دستغيب فرا گرفت و درس 
خارج را از محضر حضرات 
آيات وحيد خراسانى، سبحانى، 
مرحوم عباس خاتم يزدى و 
جوادى آملى بهره برد. ايشان 
مدت 25 سال است كه سابقه 
تدريس دروس سطح و خارج 
را در حوزه علميه قم دارا 
هستند. همچنين ايشان هم 
اكنون مسؤول بخش تفسير 
مركز فقهى ائمه اطهار و مدرس 
تفسير هستند. ايشان در هنر 
نيز مانند خوشنويسى و شعر 
دستى دارند.

مصاحبه
گفت و گـــوى نشـــريه رهنامـــه پژوهـــش بـــا حجت االســـالم 
عظيمـــى حســـين  محمـــد  ســـيد  والمســـلمين 

محمدعلی احمدی

و  تدريـس  مى رسـد شـيوه  نظـر  بـه   
تـدرس در حوزه، دارد از سـنت اصيل حوزوى مان 
فاصلـه مى گيـرد. گاه ديـده مى شـود كـه طلبه ها 
رويكردشـان نسـبت بـه دروس، رويكـرد حفظى 
و سـطحى اسـت. اين  طـور نيسـت كـه مطالب با 
تأمـل، دقـت و عمق زيـاد خوانده شـود. همچنين 
گاهـى تدريس هـا هـم از ايـن جنـس اسـت و 
طـورى نيسـت كه شـاگردان را بـه كار و تفكر در 

مـورد مطالب درسـى وادارد.
نظـام  آيـا  كـه  اسـت  ايـن  نخسـت  پرسـش 
آموزشـى بايـد تفكرمحـور باشـد يا اينكـه همين 
بايـد  كـه  اگـر  و  اسـت  مطلـوب  حفظ محـورى 

چيسـت؟ آن  علـت  باشـد،  تفكرمحـور 
بحـث  قـرآن  كنيـم، مى بينيـم  مراجعـه  قـرآن  بـه  اگـر 
تفكـر و روش آموزشـى خـود را چنيـن مطـرح مى كنـد: 
«يسـئلونك عـن الخمـر...»؛ يعنـى مـردم مى آمدنـد و از 
پيامبـر سـؤال مى كردنـد و بديـن گونـه بحـث آمـوزش و 
تعليـم مطـرح بـود. خداوند به پيامبـر مى فرمايد، در پاسـخ 
بگـو: «قـل فيهمـا اثم كبيـٌر و منافع للنـاس و اثمهما اكبر 
مـن نفعهمـا».1 ايـن تنهـا سـؤال نبـود، بلكه «يسـئلونك 
مـاذا ينفقـون، قـل العفـو».2 در آخـر آيـه نيـز مى فرمايـد: 
«كذلـك يبيـن اهللا لكم اآليـات لعلّكـم تتفّكـرون».3 اين 
روش آموزشـى قـرآن اسـت كـه مـا ايـن چنيـن آيـات را 
بيـان كرديـم و نظام آموزشـى مـا اين  گونه اسـت تا اينكه 
شـما تفكر كنيـد. در جـاى ديگرى مى فرمايـد: «فاقصص 
القصـص لعلّهـم يتفّكرون»؛4 يعنى داسـتان را كـه يكى از 
ابـزار تعليـم، تربيـت و پـرورش در نظـام آموزشـى اسـت، 
بـراى آنهـا بيـان كن تـا تفكـر كنند يـا اينكـه مى فرمايد: 

«كذلـك نفّصـل اآليات لقـوٍم يتفكـرون».5

آخريـن آيـه اى كـه بـه عنـوان شـاهد برايتـان عـرض 
مى كنـم، ايـن آيه اسـت: «لو انزلنـا هذا القـرآن على جبٍل 
لرأيتـه خاشـعاً متصّدعـاً مـن خشـيه اهللا و تلـك االمثـال 
نضربهـا للنـاس لعلّهم يتفّكـرون»؛6 يعنى روش آموزشـى 
قـرآن بـراى تفكر جايـگاه ويـژه اى باز كرده اسـت و براى 
متفكريـن سـخن مى گويـد و مطلـب را بـه گونـه اى بيان 
مى كنـد كه اگر شـنونده شـرايط شـنيدن را داشـته باشـد، 
خـود به خود بينديشـد. البته شـنيدن قرآن شـرايط خاصى 
را مى طلبـد و هـر كسـى نمى توانـد بشـنود. خداونـد در 
جايـى ديگـر مى فرمايـد: «اذا قـرأت القـرآن جعلنـا بينك 
و بيـن الذيـن اليومنـون باآلخره حجابـاً مسـتوراً»؛7 يعنى 
تـو كـه قـرآن مى خوانـى، حجابـى مى آيـد و نمى گـذارد 
آن هايـى كـه ايمان ندارنـد، صداى تـو را بشـنوند. خداوند 
مالـك سـمع و بصـر اسـت. از ايـن رو، بعضـى را مختـوم 
السـمع و بعضـى را مختـوم البصـر مى گردانـد. «ختـم اهللا 
علـى قلوبهـم و على سـمعهم و علـى ابصارهم».8 شـرايط 
شـنيدن قـرآن ايـن اسـت كـه «اذا قـرأت القرآن فاسـتعذ 
بـاهللا مـن الشـيطان الرجيـم».9 همچنيـن «اذا قـرء القرآن 
فاسـتمعوا لـه و انصتـوا لعلّكـم ترحمـون».10 اگر شـنونده 
قـرآن ايـن شـرايط را فراهـم كنـد، بـه دليـل نحـوه بيان 

قـرآن، چـاره اى جز انديشـيدن نـدارد.
اگـر فهميـدن و پذيرفتـن وجـود داشـته باشـد، حركـت و 
عمـل كـردن نيـز پيـدا مى شـود و در جايـى كـه تفكـر 
نيسـت، بلكـه تنهـا شـنيدن اسـت، پذيرفتـن وجـود ندارد 
و پذيرفتـن هـم كـه نباشـد، از حركـت و پويايـى خبـرى 

 . نيست
قـرآن  كـه  گونـه  همـان  كـه  اسـت  ايـن  دوم  نكتـه 
مى فرمايـد: «انّهـا لكبيـره اال علـى الخاشـعين»،11 كـه در 
مـورد نمـاز اسـت، مـا از ايـن بيـان اسـتفاده مى كنيـم كه 



«انّهـا لكبيـره اّال علـى المتفّكريـن»؛ يعنى فرآيند تعلم به گونه اى اسـت كـه اگر تفكر در 
كار نباشـد، شـنيدن آن هـا بـراى فرد خسـته كننده اسـت. تدريـس هم همين طور اسـت. 
اگـر نظـام آموزشـى بـر محـور تفكـر نباشـد و دانش آموز كـه مخاطـب معلم اسـت، فكر 
نكنـد، ايـن درس بـراى او بسـيار سـنگين خواهـد بـود. از ايـن رو، تفكـر، گـوش دادن را 
شـيرين مى كنـد، تـدرس و تعلـم را لذيـذ مى كنـد؛ يعنـى كارى مى كنـد كـه دانش آموز از 

درس خوانـدن لـذت ببرد. 
نكتـه سـوم، دربـاره گوينـده متفكـر اسـت؛ زيـرا كار مـا طلبه هـا ايـن اسـت كـه پـس از 
آموختـن، مبلّـغ مذهبـى يـا مبلّـغ همين علـوم باشـيم. گوينده متفكـر، به مراتـب كالمى 
انفـذ و ابلـغ نسـبت بـه گوينـده اى دارد كـه تنها حافظـه خوبـى دارد، ولى متفكر نيسـت؛ 
يعنـى همـان  طـور كه مشـهور اسـت: «سـخن كـز دل بر آيـد / الجـرم بر دل نشـنيد»، 
كسـى كـه مطلب را فكـر نكرده و حفظ كـرده، در واقع نپذيرفته و كالم بر دلش ننشسـته 
و چـون كالم بـر دلـش ننشسـته اسـت، سـخن از دلش خـارج نمى شـود. لذا چـون از دل 
خـارج نمى شـود، بـر دل هم نمى نشـيند. ممكن اسـت از اصطالحـات زيبا هم بهـره ببرد 
و خيلـى هـم بـه روز و زيبـا حـرف بزند، ولـى در مخاطـب خـودش نمى تواند اثـر بگذارد، 
چـون آنچـه مى گويـد نفهميـده اسـت و از درونـش بـر نمى خيـزد، گرچـه از نظـر عرفى، 
ممكـن اسـت نمـره كالسـى اش بيسـت باشـد، ولـى مطلـب با پوسـت و خونـش عجين 
نشـده اسـت. نكتـه مهم تـر كـه اسـاس تفكـر بـر آن اسـت، كشـف اسـت. رسـيدن بـه 
مجهـوالت و اجتهـاد اسـت؛ يعنـى اگـر تفكـر نباشـد، بـاب اجتهاد بسـته مى شـود. اصل 
تعليـم بـراى ايـن اسـت كـه دانش آمـوز فكـر كنـد و بتوانـد بسـيارى از مجهـوالت را به 
وسـيله معلومـات خـودش كشـف كنـد. اسـاس آمـوزش نيـز بـر ايـن اسـت. در حقيقت، 
آمـوزگار خـوب، آمـوزگارى نيسـت كـه دقيقـاً سـر كالس همـه مطالـب را بـه ترتيب به 
دانش آمـوزان تعليـم كنـد، بلكـه معلمـى، معلم خوب اسـت كه بـه دانش آموزان يـاد بدهد 
كـه چه طور خودشـان مطالب را اسـتخراج كنند و بفهمنـد. از اين رو، وقتى نظام آموزشـى  
موفـق اسـت كـه بتوانـد ايـن كار را انجـام دهـد؛ يعنـى طلبـه و دانش آمـوز و دانشـجو را 
مجتهـد بـار بيـاورد. مجتهد يعنى متفكـر. از اين رو، قـرآن دانش آموزان مكتـب خويش را 
فقيـه مى نامـد: «و مـا كان المؤمنـون لينفـروا كاّفـه فلوال نفر مـن كّل فرقه منهـم طائفه 

ليتفّقهـوا فـى الّدين». 
صاحـب معالـم در ابتـداى كتـاب معالـم چنيـن مى نويسـد: «الفقه فـى اللغه الفهـم». فقه 
در لغـت يعنـى فهميـدن. اگر انسـان قرار اسـت فقيـه شـود، راه فقاهت، تفكر اسـت؛ زيرا 

بايـد بفهمـد نه حفـظ كند. 
در پاسـخ بـه پرسـش شـما، با توجـه به ايـن مطالب بايـد عرض كنـم كه نظام آموزشـى 
حـوزه كـه بنـاى آن بـر اين اسـت كه قـرآن و روايـات تعليم داده شـود، نمى توانـد نظامى 
غيـر از نظـام آموزشـى قـرآن داشـته باشـد، بلكـه بايـد همـان شـيوه اى را كـه خداوند در 
كالمـش و اهـل  بيـت (ع) در كالمشـان داشـته اند، اعمـال كند و اين شـيوه هم شـيوه اى 

جز آمـوزش تفكرمحور نيسـت.

 رهنامـه: در سـنت علمـى حـوزه، چـه از نظـر روشـى و چـه از نظر 
محتوايـى، چـه ظرفيت هـا و پشـتوانه هايى بـراى گرايـش بـه سـمت تفكـر 

وجـود دارد؟
 اينكـه مـا امـروز در حوزه علميه چه ظرفيت هايى داريم، سـؤال بسـيار خوبى اسـت؛ يعنى 
بـا توجـه بـه معضلى كه شـما در ابتـدا مطرح كرديـد كه متأسـفانه ديده مى شـود كه هم 
در تدريس هـا و هـم در تدرس هـا، هـم اسـتادان و هـم طـالب دارند به سـمت و سـويى 
پيـش مى رونـد. از ايـن رو، تفكـر كم كـم دارد از بين مـى رود. حـاال چه داريم كـه بتوانيم 

آن را تقويـت كنيـم و اين معضل را پشـت سـر بگذاريم؟ 
بـه نظـر مى رسـد نكته هـاى مهمـى بـه عنـوان پشـتوانه ها و ظرفيت هـا در حـوزه وجـود 

دارد. نكتـه اول، نفـس علـوم حـوزوى اسـت. طبيعـت علـوم حوزوى كه شـايد بتـوان آن 
را زيـر مجموعـه علـوم انسـانى قـرار داد، فهميدنـى اسـت. زمانـى هـم كه مـا به كالس 
مى رفتيـم و درس مى خوانديـم، هيـچ وقـت در كالس هـاى درس مـا ايـن  طـور نبـود كه 
طلبـه اى را كـه حافظـه خوبـى داشـته باشـد، طلبـه باسـوادى بدانيـم. خيلى هـا بودند كه 
مطلـب را حفـظ مى كردنـد و مى گفتنـد، ولـى نمى فهميدنـد. برخـى هم بودند كـه حافظه  
قويـى نداشـتند، امـا مطلـب را مى فهميدند و مى توانسـتند تحليل بكنند. هميشـه در حوزه 
ايـن گونـه بوده اسـت. البتـه اآلن مّد نظرم نيسـت. هميشـه طلبه هايى باسـواد و كاركرده 
بودنـد كـه قدرت تحليل قوى داشـته باشـند و بتوانند عبـارات را بفهمند، نـه اينكه عبارات 
را حفـظ بكننـد. اصـًال حفـظ كـردن در كار نبـود. ايـن حفـظ كـردن در دو دهـه اخيـر به 
وجـود آمـده اسـت. البته افـرادى بوده اند كه اسـتعدادهاى شـايانى در حفظ كردن داشـتند 
و مطالـب را خـود بـه خـود حفـظ مى كردنـد، ولـى طالب بـه دنبال حفـظ كـردن نبودند، 
بلكـه دنبـال فكـر كردن بودنـد. نفس اين علـوم هم اين چنين اسـت. فقه، اصـول، كالم، 
تفسـير و فلسـفه، علومـى نيسـتند كـه كسـى بخواهد آن هـا را حفـظ بكند. در ايـن علوم 
آن قـدر مسـائل پيچيده و مختلف هسـت كـه حفظ كردن آن هـا از قدرت انسـان معمولى 
و حتـى فـوق معمولـى هـم خـارج اسـت. از ايـن رو، بعضى هـا در اول كتاب هـاى اصولى 
مى نويسـند، مجتهـد كسـى نيسـت كه اسـتحضار نسـبت به همه مسـائل داشـته باشـد، 
بلكه كسـى اسـت كه بتواند مسـائل را از ادله تفصيلى اسـتخراج كند، نه كسـى كه شـما 
هـر سـؤالى از او كرديـد، بتوانـد فى البداهـه جـواب بگويـد. ما بـه چنين شـخصى مجتهد 
نمى گوييـم. كامپيوتر هم ممكن اسـت بتوانـد چنين كارى بكند. بنابرايـن، در بحث محتوا 
بايـد عـرض كنـم كـه طبيعت سـاختار علوم حـوزوى بـه گونه اى اسـت كه كسـى بدون 

تفكـر نمى توانـد پيشـرفت كنـد و اين اصلى ترين پشـتوانه ماسـت.
نكتـه دوم كتاب هايـى اسـت كـه در حـال حاضر در حوزه تدريس مى شـود. شـيوه نگارش 
ايـن كتاب هـا به شـكلى اسـت كه خـواه ناخـواه طلبه را بـه فكر كـردن وا مـى دارد. براى 
نمونـه، كتـاب مكاسـب شـيخ انصـارى را ببينيـد. از اول كـه شـيخ وارد بحـث مى شـود، 
نمى گويـد نظـر و دليـل مـن اين اسـت و تمام، بلكـه از قدما سـخن مى گويـد و به ترتيب 
نظـر آنـان را از شـيخ طوسـى و گاهى پيش از او شـروع مى كند و مى گويد تـا به متأخرين 
مى رسـد. آنـگاه برمى گـردد و روى ايـن نظرياتـى كه داده شـده اسـت، فكـر مى كند و به 
دسـته بندى و نقـد و بررسـى آن مى پـردازد، سـپس خـودش بـه انديشـه تازه اى مى رسـد 
و دربـاره آن اسـتدالل مى كنـد و بحـث را بـه پايـان مى رسـاند. آنـگاه شـروع بـه بيـان 
فروعـات مسـئله مى كنـد، ماننـد كتاب هاى امـروزى كه آخر بحـث به دانش آمـوز تمرين 
داده مى شـود. شـيخ انصـارى هـم در آخر بحث، مسـائلى را بيـان مى كنـد و دانش آموزى 
كـه در ايـن فضـا قـرار مى گيـرد، ناچار اسـت همان سـير فكرى شـيخ انصارى را داشـته 
باشـد، وگرنـه نمى تواند بـه نتيجه برسـد. چينش كتاب هاى رسـائل، مكاسـب و كفايه، به 
گونـه اى اسـت كـه بدون فكـر كردن، شـخص نمى تواند با آن هـا ارتباط برقـرار كند، مگر 
اينكـه آن هـا را حفـظ كنـد. تـازه در آخـر هم كـه بحث تمـام مى شـود، مى گويـد فتأمل، 
فافهـم يـا فتدبّـر؛ يعنـى پرونـده بحـث را در آخـر هـم نمى بندد. چه طـور مى شـود در اين 
فضـا و چنيـن كتابى، مـدرس و دانش آموز روى ايـن عبارات فكر نكنند؟ امكانش نيسـت.
از جملـه پشـتوانه ها و ظرفيت هـاى روشـى كـه وجـود دارد، نحوه برگـزارى مجلس درس 
در حوزه هـاى علميـه، بـه ويژه در حوزه قم اسـت كـه از زمانى كه ما تحصيـل مى كرديم، 
تاامروز، همين گونه اسـت كه اگر كالس ها يك سـاعت طول بكشـد، حداقل ربع سـاعت 
آن را بچه هـا حـرف مى زننـد و إن قلت و اشـكال مى گيرنـد و گاهى عصبانى مى شـوند و 
مناقشـه مى كننـد. از هميـن جا معلوم مى شـودكه اصـًال دروس حوزوى به گونه اى اسـت 
كـه نمى توانـد در آن اسـتاد متكلـم وحده باشـد و اين در پـرورش فكر طلبـه و وارد كردن 
او به وادى انديشـه بسـيار اثرگذار اسـت. وقتى اول سـال، اسـتاد درس را شروع مى كند، او 
حـرف مى زنـد و شـاگردان گـوش مى دهنـد، اما به مـرور زمان كـه كالس پيـش مى رود 

گاهى دوستان مى گويند ما امروزمى فهميم شما چه در نظر داشتيد؛ زيرا آن موقع همه عليه اين حركات شورش مى كردند. ما ابتدائاً به هر 
چيز جديدى، نه مى گوييم، ولى بعد كه زمان مى گذرد، تازه مى فهميم چه بوده است.
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و درس جلـو مـى رود، مى بينيم شـاگردان شـروع به حرف 
زدن مى كننـد و در پايـان سـال، اسـتاد حـرف مى زنـد و 
شـاگردان هـم حـرف مى زننـد، مخصوصـاً در دوره درس 
خـارج و در كالس هـاى خلوت تر و با طلبه هاى مسـتعدتر. 
چه بسـا درس به مشـاجره تبديل مى شـود و درسـى را كه 
اسـتاد بـراى يـك روز آمـاده مى كنـد، يك هفتـه به طول 
مى انجامـد و طلبه هـا با اشـكاالت و سـؤاالتى كـه مطرح 

مى كننـد، نمى گذارنـد درس به سـادگى پيـش برود.
نكتـه ديگـرى كه در حـوزه وجود داشـته و بسـيار اثرگذار 
بـوده و متأسـفانه بـه تازگـى از بيـن رفتـه، امـر سـهولت 
تدريـس بـوده اسـت كـه هميشـه طلبه هايى كـه در حوزه 
اسـتعداد داشـته اند، حـوزه ايـن فضـا را براى آن هـا فراهم 
مى كـرد كـه آن ها بتوانند پـس از اينكه درسشـان مقدارى 
پيـش رفـت، تدريـس كنند كـه متأسـفانه به دليـل برخى 
معضالتـى كـه به تازگى در نظام آموزشـى حـوزه به وجود 
آمـده، ايـن قضيـه بسـيار كم رنگ شـده و در حـال از بين 
رفتـن اسـت، مگـر اينكـه در شـرايط خاصـى، مثـًال طلبه  
بـا مديـر مدرسـه اى آشـنا باشـد و... طلبه هـا بتواننـد وارد 
مـدارس بشـوند و تدريـس كننـد. قبـًال اين طـور نبـود و 
هميـن كه طلبـه اى در كالس خودنمايـى علمى مى كرد و 
شـناخته مى شـد، طلبه هاى ديگـر به او مراجعـه مى كردند 
يـا افـراد ديگـر را بـه او ارجـاع مى دادنـد و او هـم كم كـم 
پايه هـاى مقدماتـى را شـروع مى كـرد و به مدرسـى قوى 
بـدل مى شـد. ايـن تدريـس آسـان كـه خـود بـه خـود در 
سـاختار حـوزه تعبيه شـده بود، سـبب تقويت قـدرت تفكر 
در طلبه هـاى مـدرس مى شـد. البتـه شـيوه حـوزه چنيـن 

بـوده كـه افـراد راحـت مى توانسـتند در آن مدرس شـوند، 
ولـى نمى توانسـتند به راحتى مـدرس بمانند، چـون رقابت 
بسـيار سـختى بيـن اسـتادان در تدريـس بـوده و هسـت. 
از ايـن رو، بـراى شـروع كـردن تدريـس، كار آسـان بـود. 
شـخص حجـره اى مى يافـت و درسـى را اعـالن مى كـرد 
اسـتادان  بـا  بايـد  ولـى  مى آمدنـد،  او  نـزد  شـاگردان  و 
گوناگـون و متبحـر و قدرتمنـد ايـن فـن مبـارزه مى كـرد 
تـا بتوانـد كالسـى را كه مقبوليت داشـته باشـد، اداره كند. 
از ايـن رو، خيلى هـا بـه عرصـه تدريـس وارد شـدند، ولى 
نتوانسـتند بماننـد و افـرادى در ايـن جرگه ماندنـد و هنوز 
ادامـه مى دهنـد كه توانسـتند در گفتن، فهميـدن و تفهيم 
كـردن، انديشـه داشـته باشـند. بـه نظـر مـن، ايـن چهار 

ويژگـى در پاسـخ بـه سـؤال دوم شـما قابل طرح اسـت.

دربـاره  مـا  بعـدى  پرسـش  رهنامـه:   
اين اسـت كـه فرموديـد در ايـن اواخـر، حفظيات 
در حـوزه جـا بـاز كـرده اسـت، چـه در تدريـس 
اسـتادان و چـه در تـدرس طلبه هـا. چـه عواملـى 

سـبب چنيـن رويكـردى شـده اسـت؟
 فكـر مى كنـم جـواب ايـن سـؤال خيلـى روشـن باشـد. 
همـه هـم بـا اين عوامـل آشـنا هسـتند و راهـكار آن هم 
روشـن اسـت، امـا ظاهـراً توجـه و عنايـت جـدى  بـه اين 
قضيـه نمى شـود. اولين مسـئله اى كه اتفاق افتاده، مسـئله 
مدرك گرايـى تقليـدى اسـت. مدرك گرايى معضلى اسـت 

و تقليـدى بـودن آن هـم، معضـل ديگرى. 
مسـئله دوم، نظام هـا و شـيوه هاى آموزشـى جديـد اسـت 

كـه بـه صـورت تقليـدى وارد حـوزه شـده اسـت. گاهـى 
سـاختارهاى  بـه  متعلـق  كـه  ـ  را  آموزشـى   نظام هـاى 
خـاص بـوده و بـه درد فضاهـاى خاصـى مى خـورد ـ بـه 
حـوزه آورده انـد و بـدون اينكـه بينديشـند كـه آيـا اين هـا 
پيامـد مثبتـى دارنـد يـا خيـر، در حـوزه اعمـال كرده انـد. 
البتـه خيلـى از دوسـتان هـم تذكـر داده انـد، ولـى تذكرها 
پذيرفته نشـد و متأسـفانه امـروزه اين شـيوه ها دارد اعمال 
مى شـود و چـون آن نظام هـاى آموزشـى با سـاختار حوزه 
سـازگار نيسـت و آن نظام هـا، نظام هـاى اجبـارى اسـت، 
سـبب شـده بـه جـاى اينكـه نظام هـا خـودش را بـا حوزه 
تطبيـق بدهـد، حـوزه و طلبه هـا خودشـان را بـا نظام هـا 
تطبيـق بدهنـد، چـون قانون گـذار مى گويـد شـما بايد اين 
 گونـه عمـل كنيـد و اگـر طلبه هـا بخواهنـد طـورى كه او 
مى گويـد، حركـت كننـد، مخصوصـاً طلبه هـاى معمولـى 
كـه از اسـتعدادهاى نوابـغ برخـوردار نيسـتند، بـراى اينكه 
بتواننـد ايـن قوانيـن را پشـت سـر بگذارنـد، مجبورنـد به 
مطالـب دقـت نكننـد و بـه حفظ كـردن مطالـب بپردازند.

نكته هـاى  زيـر مجموعـه  نكتـه سـوم كـه در حقيقـت 
پيشـين اسـت، محور بودن امتحان اسـت كـه در حوزه راه 
افتاده اسـت. امتحان محورى باعث شـده كـه براى دروس 
محـدوده تعيين شـود، يعنى به اسـتاد گفته مى شـود شـما 
بايـد در ايـن مـدت، ايـن ميـزان از كتـاب را بخوانيـد. تـا 
بـه حـال ايـن  گونـه بـوده اسـت كـه ان شـاءاهللا از اين به 
بعـد ايـن قضيـه اصـالح شـود. محدوده هايـى كـه بـراى 
امتحـان معيـن مى شـده بـا نحـوه تدريسـى كـه سـاليان 
سـال در حـوزه مرسـوم بـوده، سـازگار نيسـت. اوايـل كه 



ايـن محدوده هـا تعييـن مى شـد، چـون حـوزه هنـوز از ماهيـت اصلـى خودش جدا نشـده 
بـود، اسـتادان مقاومـت مى كردنـد و مى گفتنـد مـا همانطور كه تا بـه حـال درس داده ايم، 

درس مى دهيـم. لـذا مهـم نيسـت بـه آن حـد مشـخص برسـيم يـا خير. 
مـن يـادم اسـت وقتى در مـدارس تدريس مى كـردم، هيچ وقت بـه آن محدوده هـا پايبند 
نبـودم و مديـر مدرسـه هم نسـبت به مـن هيـچ اعتراضى نمى كـرد و هيـچ گاه نمى گفت 
چـرا بـه حـد مشـخص نرسـيدى. هم قطـاران مـن نيـز از ايـن نظـر در تدريس مشـكلى 
نداشـتند، ولـى به تازگى مدرسـه به اسـتادان فشـار مـى آورد كـه آن ها بايد تـا محدوده اى 
كـه تعييـن شـده اسـت، بخوانند و اگر نرسـيدند، بايـد كالس جبرانـى بگذارنـد. به همين 
دليـل از اول سـال، اسـتاد سـعى مى كنـد سـريع بخوانـد. از ايـن رو، مطالـب را تقسـيم  
مى كنـد و تندتـر مى خوانـد. ايـن نهضت تسـريع سـبب شـده كـه تدريس ها خراب شـود. 
بنابرايـن، در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه چـرا برخـى مدرسـين شـيوه هاى قديمـى را رهـا 
كرده انـد، بايـد گفـت كـه چـاره اى ندارند؛ يعنـى امـروزه مـدرس، مخصوصاً اگـر در نظام 
آموزشـى تحـت برنامـه مركز مديريـت بخواهد مدرس بماند و با مدير مدرسـه به مشـكل 
بـر نخـورد، مجبـور اسـت كرنش كنـد و محـدوده اى را كه آن هـا تعيين كرده انـد، بخواند، 
وگرنـه ديگـر بـراى تدريـس دعـوت نمى شـود. از ايـن رو، نهضـت تسـريع، سـبب زوال 
تدريجـى عمق نگرى هـا، دقت هـاى فوق العاده اسـتادان، عبـارت معنـى كردن هاى ظريف 

و... شـده است. 
مـن يـادم اسـت زمانى كـه لمعـه مى خوانديم، اسـتادى داشـتيم كـه گاهى اوقـات روزى 
سـه يـا چهـار خط از شـرح لمعه را بـراى ما مى خوانـد و آن قـدر مطالب زيبـا در اين چند 

خـط بـراى مـا بيان مى كرد كه مـا هيچ وقت از آن كالس خسـته 
نمى شـديم. البتـه مـن نمى گويم كه اسـتادان ما بايـد چنين كارى 
بكننـد. آن اسـتاد بزرگـوار ما موفق نشـد حتى يك كتـاب لمعه را 
بـراى مـا تدريس بكنـد، ولى همان مقـدارى كه بـراى ما تدريس 
كـرد، چنـان بـود كـه مـا توانسـتيم با ادبيـات شـرح لمعـه ارتباط 
برقـرار كنيـم؛ يعنـى بـه خاطـر رفتن سـر آن كالس، بنـده موفق 
شـدم برخـى كتاب هـاى شـرح لمعـه را خودم بـه راحتـى بخوانم. 
تدريـس او بـه گونـه اى بـود كـه روش تـدرس و تعلـم را بـه مـا 

داد. آموزش 
البتـه مـا نمى توانيم بگوييـم، حوزه به امتحان گرفتن و شـيوه هاى 

جديـد آموزشـى نياز نـدارد. مـا نمى توانيم بگوييـم، طلبه هاى مـا بى مدرك باشـند. اين ها 
الزم اسـت، ولـى بايـد اين مـوارد طورى در نظـام آموزشـى، برنامه ريزى و تعبيه شـود كه 
سـنت هاى حسـنه حـوزه كـه سـاليان سـال بـر مبنـاى ايـن سـنت ها تدريس مى شـده و 

علمـاى بزرگـى تحـت آن ها تربيت شـده اند، از بيـن نرود.

 رهنامـه: برخـى افـراد بحث متـون درسـى را مطـرح مى كنند و آن 
را يكـى از عوامـل گرايـش طـالب بـه حفظيات بـه شـمار مى آورنـد. به اين 
دليـل كـه مى گوينـد متون فعلـى، متونـى نيسـت كـه اوالً طلبه هـا بتوانند به 
راحتـى بـا آن هـا ارتبـاط برقـرار كننـد و ثانيـاً متـون به شـكلى نيسـت كه 
طلبه هـا ببيننـد در خـارج از فضـاى درس و حـوزه، بـا فضـاى زندگـى آن ها 
مناسـبت داشـته باشـد. سـخن ايـن اسـت كـه ايـن كتاب هـا، كتاب هـاى 
آموزشـى نـو و جديـد نيسـتند و همچنيـن براسـاس نيازهـا و مسـائل روز 

نوشـته نشـده اند.
 البتـه نظـر هر كسـى برايش محترم اسـت، ولى من كه سـاليان سـال، با كتاب مكاسـب 
سـر و كار دارم، حـرف ايـن آقايـان را نمى فهمـم. كجـاى مكاسـب را كه كتابى گسـترده 
اسـت، مى تواننـد بگوينـد اضافى اسـت و حرف هـاى روز در آن نيسـت. وقتى انسـان وارد 
دنيـاى مكاسـب مى شـود، مى بيند شـيخ انصـارى، بيش از صد سـال پيش به ايـن زيبايى 

مطالـب معامـالت را در ايـن كتـاب مطـرح كرده اسـت. وقتى انسـان با اين كتـاب ارتباط 
برقـرار مى كنـد، مثـل اين اسـت كه خـودش امـروز در دادگاه حضـور مى يابـد و دقيقاً اين 
مسـائل و معمايـى كـه امـروز در جامعـه هسـت، دارد حـل مى كند. درسـت اسـت كه اين 
كتـاب نـو نيسـت. در قديمـى بـودن آن بحثى نيسـت و شـايد بتـوان همين مطالـب را با 
شـيوه ها و ادبيـات جديـد بيـان كـرد. در ايـن هـم حرفى نيسـت. منتهـا اينكه گفته شـود 
مطالـب كتاب، قديمى اسـت، حرف درسـتى نيسـت. ممكن اسـت اگر مـا بخواهيم كتاب 
جديـدى بنويسـيم، مقـدارى از مثال هاى آن را تغييـر بدهيم، ولى مطالب، مطالبى نيسـت 
كـه كسـى بخواهـد آن را عـوض كند. يك سـرى قواعد در كتـاب مكاسـب و كتاب هاى 
ديگـر وجـود دارد. مثـًال قاعده «مـا اليضمـن بصحيحـه اليضمـن بفاسـده»، يـك قاعده 
اسـت و ايـن قاعـده عـوض نمى شـود. قاعـده اضرار يـا ديگر قواعـدى كـه در كتاب هاى 
فقهـى وجـود دارد، قاعـده و كبراى مطالب هسـتند و عوض نمى شـوند. در نهايت، مثال ها 
عـوض مى شـود. ايـن ديگـر بـه هنرنمايى اسـتاد در كالس و فراسـت طلبه بسـتگى دارد 
كـه بتواننـد مطالـب زيبايى كه شـيخ در مكاسـب بيـان كرده، بـا مطالب روز خـود تطبيق 
بدهـد؛ يعنـى طلبـه نبايـد فكـر كنـد كه حتمـاً بايـد كتابى نوشـته شـود كـه مثال هايش، 
مثال هـاى روز باشـد، بلكـه فكـر كـردن يعنى اينكه طلبـه بايد بدانـد آنچه در ايـن قواعد 

گفتـه شـده اسـت، در كجاى جامعه امـروز ما كارآيـى دارد. 
از ايـن رو، مـن بـه صاحبـان اين نظريـه احترام مى گـذارم، ولى بـه نظر من، ايـن نظريه، 
جفـا بـه ايـن كتاب هاسـت. دليلش اين اسـت كـه ايـن كتاب هـا، كتاب هايى هسـتند كه 
تـا بـه حـال علماى بسـيارى را پـرورش داده و بـه جامعه ما عرضـه كرده اند. ايـن علما به 
وسـيله هميـن كتاب هـا دارند بـه معضـالت روز پاسـخ مى دهند. 
ايـن همـه مراجـع و ايـن همـه اسـتفتائاتى كـه پاسـخ مى دهند، 
در كتاب هايـى ريشـه دارد كـه خوانده انـد. آيـا ماليـى هسـت كه 
بتوانـد بـه سـؤاالت پاسـخ بدهـد و كتـاب ديگـرى خوانده باشـد 
يـا از راه ديگـرى علـم را كسـب كـرده باشـد؟عمًال ايـن كتاب ها 
ثمـرات خـودش را بـه مـا نشـان داده اسـت. در عيـن حـال مـن 
اين هـا را وحـى منـزل نمى دانـم. متأسـفانه در حـوزه علميـه تـا 
بـه حـال ايـن گونه بـوده اسـت كـه آدم جرئـت نمى كنـد بگويد 
فـالن كتـاب بد اسـت يا مثًال مطابـق ادبيات روز نيسـت، چون تا 
چنيـن حرفى زده شـود، بالفاصله آن كتـاب را برمى دارند و كتاب 
ديگـرى بـه جـاى آن مى گذارنـد. مثـًال معالم را برداشـتند و جـاى آن كتاب ديگـرى قرار 
دادنـد و كار كارشناسـى  نشـد كـه آيا كتابى كه قرار اسـت جـاى معالم را بگيـرد، مى تواند 
ثمـرات و نتايجـى را كـه از معالـم گرفتـه مى شد،داشـته باشـد. اگـر سـاليان سـال بـراى 
تغييـر نظـام آموزشـى و تغييـر كتاب هـا برنامه ريـزى مى كردنـد و كتاب هايى مى نوشـتند 
كـه قوت هـاى كتاب هـاى قبلـى و فوايـد اضافه ترى هم داشـته باشـد، كسـى بـا اين امر 
مخالفـت نمى كـرد، ولـى اگـر طـورى برخورد شـود كه تـا گفته شـد كتاب هـا بايد عوض 
شـود، چنـد نفر بنشـينند و طـى چند ماه، يـك كتاب براى سـال آينده تدويـن كنند، براى 
حـوزه زيان بـار اسـت. ممكـن اسـت االن گفتـه شـود كـه برخـى عبارت هـاى مكاسـب، 
عبارت هـاى قديمـى اسـت،ولى بايـد ايـن را در نظـر داشـت كـه مـدرس بـراى تدريـس 
متنـى، بـه تعليقـه و حواشـى نيـاز دارد. بيش از صد سـال اسـت كه متفكـران روى كتاب 
مكاسـب كار كرده انـد و همـه جـاى آن داراى تعليقـه اسـت. امـروز اگـر كتـاب مكاسـب 
را برداريـم و كتـاب ديگـرى را جايگزيـن آن كنيـم، اوليـن مشـكلى كـه بـا آن برخـورد 
مى كنيـم، ايـن اسـت كـه مدرس هـا ابـزار تدريـس آن را ندارند؛ يعنـى تعليقه و حاشـيه و 
چيـزى كـه به وسـيله آن بتواننـد متن كتاب را فهم، بيـان و تفهيم كننـد، در اختيار ندارند.

 رهنامـه: بـراى برطـرف كردن ايـن آسـيب هايى كـه فرموديد چه 
راهكارهايـى مى تـوان ارائـه كـرد؟ شـما فرموديد كه مى شـود از شـيوه هاى 

  
 جايى كه تفكر نيســت، بلكه 
پذيرفتن  اســت،  شنيدن  تنها 
وجــود نــدارد و پذيرفتن هم 
كه نباشد، از حركت و پويايى 

خبرى نيست. 

  



٢١

جديـد و امتحان هـا و مـدرك اسـتفاده كـرد، امـا 
اين هـا را بايـد طورى بـه كار گرفت كه آسـيب زا 
نباشـد. چه طـور مى تـوان از ايـن موارد اسـتفاده 
كـرد، در حاليكه مفاسـدى در پى نداشـته باشـد؟

ايـن  در  نبايـد  مـا  كـه  اسـت  ايـن  نكتـه  اصلى تريـن   
مسـائل مقلـد باشـيم. مـا نبايـد هـر آنچـه در نظام هـاى 
ديگـر آموزشـى در دنيـا وجـود دارد و ظاهـراً خوشـايند ما 
واقـع مى شـود، بـه حـوزه بياوريـم و اعمـال كنيـم، بلكـه 
بايـد دقيقـاً نظـام آموزشـى خـود را بشناسـيم و بر اسـاس 
ايـن شـناخت، مطالبـى را بـراى آن پديـد بياوريـم؛ يعنـى 
اگـر قـرار اسـت مـدرك داشـته باشـيم، مدركى باشـد كه 
كامـًال بـا اين نظـام مطابق باشـد. دربـاره امتحانـات هم، 
همين طـور اسـت. بـه نظـر شـما، مثـًال وقتـى مى خواهند 
در امتحانـات نيـم سـال از اول كتـاب كفايه تـا اول بحث 
اوامـر، امتحـان كتبـى بگيرنـد، چه نـوع از امتحـان كتبى  
مى توانـد مشـخص كنـد كـه طلبـه آيـا ايـن درس را بلـد 
اسـت يـا خير؟ كتـاب كفايه اى را كه هـر صفحه اش حدود 
بيسـت نكتـه قـوى دارد كه اسـتاد سـر كالس به سـختى 
مى توانـد آن هـا را بيـان و تفهيـم كنـد، چه طـور مى شـود 
در يـك سـاعت امتحـان گرفـت و سـطح علمـى طلبه را 
مشـخص كـرد؟ از ايـن رو، اصـًال امتحانات به اين شـكل 
بـا ايـن كتاب هـا مطابق نيسـت. آيـا وقت آن نرسـيده كه 
مـا بـه اين فكـر كنيم كه اصًال شـيوه امتحانـات را عوض 
كنيـم؟ شـايد بـه ايـن نتيجـه برسـيم كـه نبايـد امتحـان 
كتـاب كفايـه اينطـور باشـد كـه برگـه اى به طلبـه بدهيم 
و بـه او بگوييـم كـه بنويس. شـايد بايد اينطور بايد باشـد 
كـه كار عملـى بـه او بدهيـم. البته مـن فعـًال نمى خواهم 
راهـكار ارائـه بدهـم، بلكـه منظـورم ايـن اسـت كـه بايد 
ببينيـم كتاب هـاى مـا چه طورند و چـه امتحانـى مى تواند 
بـا ايـن كتاب هـا مطابـق باشـد. شـايد بتـوان مجموعـه 
مسـائليرا بـراى طلبـه طـرح كـرد و كارى عملـى بـراى 
او تعريـف كنيـم و پـس از ده يـا بيسـت روز، كار عملـى 
جديـدى كـه نتوانـد از ديگران تقليـد كنـد، از او بخواهيم. 
شـايد ايـن روش بهتر از اين امتحانات موجـود بتواند به ما 
جـواب بدهـد. اگر اين سيسـتم ها را تغييـر بدهيم و مطابق 
كار حـوزه و مطابـق بـا محتواى علوم حـوزوى عمل كنيم 

و تقليـد نكنيـم، بـه نظـرم مى توانيـم موفق باشـيم.

ادامـه،   رهنامـه: سـؤال بعـدى مـا در 
بحث راهكارهاسـت. شـماچه راهكارهايى در اين 

زمينـه در درسـتان بـه كار مى بريـد؟
شـب قبـل از درس مطالعـه، و بـه هميـن بسـنده مى كنم 
كـه بفهمـم نويسـنده كتـاب چـه گفتـه اسـت.همچنين 
سـعى مى كنـم روز بعـد كـه درس را بـراى طلبه هـا ارائـه 
كـرده ام.  نـو  فكـر  كـه  بفهمانـم  طلبه هـا  بـه  مى كنـم، 
منظـورم از فكـر نـو ايـن اسـت كـه فكـرم تـازه اسـت و 

كهنـه نيسـت و بـراى طلبه هـا مطالعـه بيـات نيـاورده ام. 
يـادم اسـت وقتـى بـراى درس خـارج مى خواسـتم اسـتاد 
انتخـاب كنـم، يكى از معيارهـاى من براى انتخاب اسـتاد 
ايـن بـود كـه فكرشـان تـازه باشـد. چند اسـتاد ديـدم كه 
اسـتادان خـوب و مشـهورى هم بودنـد، اما نتوانسـتم تاب 
بيـاورم. علتـش ايـن بـود كـه مى فهميـدم شـب قبـل از 
درس مطالعـه نداشـته اند. تحقيقـات خوبـى در آن زمينـه 
داشـته اند. بـراى نمونـه، ايشـان دوره سـوم تدريس اصول 
داشـت، ولـى تحقيقش متعلق به دوره اول تدريسـش بوده 
اسـت و معلـوم بـود تنهـا كارى كه انجـام داده، اين اسـت 
كـه همـان جـزوه قديـم را شـب قبـل مطالعه كـرده و به 
درس آمـده اسـت. گاهـى هـم در كالس از روى همـان 
جـزوه درس را مى گفـت. مطلبـى كـه مى گفـت، مطلبـى 
خـوب و داراى علميـت خوبـى هم بود، ولـى معلوم بود كه 
فكـرش فكـر قديمى اسـت و روى آن مطلـب فكر نكرده. 
مـن سـعى مى كنـم در كالس ايـن كار را نكنـم كه طلبه 
احسـاس كنـد، بدون مطالعه و انديشـه بـه كالس آمده ام.
نكتـه دوم اين اسـت كه سـعى مى كنـم براى بيـان مطلب 
مقدماتـى بچينم كـه طلبه همـراه من كه از بيان نويسـنده 
كتـاب حـرف مى زنـم، فكـر كنـد و دربـاره نكته آخـر و تير 
خـالص كـه همان نظريـه نويسـنده اسـت، خـوِد طلبه به 
نتيجـه برسـد؛ يعنى نظر ايشـان و دليلـش را بيان نمى كنم، 
بلكـه ابتـدا مقدمـه اول و بعـد مقدمـه دوم و سـپس مقدمه 
سـوم را بيـان مى كنم. آن گاه مى پرسـم، از كنـار هم چيدن 
ايـن مقدمـات چـه نتيجـه اى مى گيريـم. در اينجـا طلبـه 
فتـواى شـخص را در مى يابـد و همانطور كه نويسـنده فكر 
كـرده، مى انديشـد. از اين رو، احساسـم اين اسـت كه كمتر 
اتفـاق افتاده كه سـر كالس هايم طلبه هـا بخوابند و كالس 

هيـچ گاه خواب آلـوده نبـوده، بلكه زنده بوده اسـت.
بـه ويژگى هـاى  بعـدى مى خواهيـم  رهنامـه: در سـؤال 
طلبـه  تفكرمحـور بپردازيم. نحوه تحصيـل و فعاليت چنين 
طلبـه اى چگونـه اسـت؟ يك چنيـن طلبه اى چـه نتايجى 

بـراى خـودش و بـراى جامعـه مى تواند داشـته باشـد؟
 اينكـه مى خواهـم عـرض كنـم، بـر اسـاس تجربـه25 
سـاله ام در عرصـه تدريـس اسـت. معمـوًال طلبه هايى كه 
اهـل انديشـه هسـتند، نشـاط، انگيـزه و انـرژى بيشـترى 
براى ادامه كار دارند. افسـردگى علمى، يكى از مشـكالتى 
اسـت كـه گاهـى دانش آمـوزان در طـول دوران تحصيـل 
دچـارش مى شـوند كه متأسـفانه اخيراً به همـان دليلى كه 
گفتيـد، بعضـى فكـر مى كنند ايـن عبارت هـا، عبارت هاى 
روز يـا ايـن علـوم، علـوم روز نيسـت. در واقـع، اشـخاص 
انگيزه شـان را از دسـت مى دهنـد و ايـن سـؤال مثل خوره 
به جانشـان مى افتـد كه چرا بايـد اين هـا را بخوانيم. چون 
نمى توانـد ايـن مطالبـى را كـه مى خواند در جامعـه جارى 
كنـد، از ايـن رو،ربط ايـن علوم را بـا جامعـه اش نمى تواند 
احسـاس كنـد، چـون اهـل تفكـر نيسـت. طلبه هايـى كه 

فكـر مى كننـد، ايـن نـوع از افسـردگى را ندارنـد، بلكـه 
نشـاط و انگيـزه دارنـد و بـا قـدرت سـر كالس حاضـر 
مى شـوند و از درس لـذت مى برنـد و معلـم و اسـتاد خـود 
را هـم بـه وجـد مى آورنـد، به شـكلى كـه اگر در كالسـى 
چنـد نفـر از ايـن نـوع طلبه ها باشـد، اگـر يـك روز غيبت 
كننـد، آن روز اسـتاد ناراحـت اسـت و اصـًال بيانش به هم 
مى ريـزد. همان طـور كـه سـعدى مى گويد: «فهم سـخن 

گـر نكنـد مسـتمع/ قوت طبـع از متكلـم مجو». 
نكتـه دوم اينكـه معمـوًال طلبه هايـى كه متفكرنـد، خيلى 
زود در ميـان طلبه ها مشـخص مى شـوند و موقعيت علمى 
خوبـى پيـدا مى كننـد و ايـن جايـگاه ممتـاز دوبـاره براى 
آن هـا نشـاط آور خواهـد بـود. هيـچ وقـت امتيـاز در حوزه 
بـه نمـره دادن و جايـزه گرفتن نبوده اسـت. امـروز هم در 
بيـن طلبه هـا اين  حرف هـا نيسـت.البته امروزه حـوزه اين 
كارهـا را مى كنـد و نمـره اول مشـخص مى كنـد و جايـزه 
هـم مى دهـد. نمى گويـم ايـن كار بد اسـت و نبايـد انجام 
شـود، ولـى شـيوه حـوزه چنيـن نبـوده اسـت و بـه نمـره 
امتحانـى كسـى نـگاه نمى كردنـد، بلكـه قدرت نمايى هاى 
علمـى و سـؤاالت و مناقشـاتى كـه طلبـه اى سـر كالس 
انجـام مـى داد، طلبه را مشـخص و ممتاز مى كرد و سـبب 
مراجعـه طلبه هـاى ديگـر به او مى شـد و خواسـتار مباحثه 

و مذاكـره با او مى شـدند.
نكتـه سـوم اينكـه معموًال كسـانى كـه اهل فكـر، دقت و 
تحقيـق هسـتند، عالقه بـه تدريـس دارند و دنبـال يافتن 
زمينـه اى براى ارائه انديشه هايشـان هسـتند. فكـر كردن، 
هنـر اسـت كه هر كسـى اين قـدرت و اسـتعداد را نـدارد. 
خصوصيـت طلبـه انديشـمند هـم ايـن اسـت كـه دلـش 
مى خواهـد مطلبـش را ارائـه كند. در قديم حـوزه اين  گونه 
بـود كـه تا يـك طلبه مشـخص مى شـد، فضـاى تدريس 
بـراى او فراهم مى گشـت، ولى متأسـفانه امـروزه اين طور 
نيسـت و بعضى اسـتعدادها در آغاز پيدايش، در نطفه خفه 
مى شـوند. بايـد حـوزه بـراى ايـن طلبه هـا فكـرى بكند و 

فضايـى بـراى ارائـه مطالب بـراى ايشـان فراهم كند.
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 تعريف تـان از حـوزه تفكرمحـور چيسـت و چنيـن 
حـوزه اى داراى چـه نظـام، برنامه هـا و ويژگى هايـى اسـت؟

تفكـر، خصوصيـت ذاتى انسـان اسـت و ما انسـان را بـدون صفت تفكر 
نمى توانيـم در نظـر بگيريـم، ولـى وقتـى روى عنـوان تفكرمحـورى و 
حـوزه تأكيـد مى شـود، مقصـود اين اسـت كه بايـد عقالنيـت و تفكر در 
حـوزه جـدى گرفتـه شـود. به عبـارت ديگـر، در اينجـا به اهميـت تفكر 
در يـك سـنت معرفتـى و نظـام آموزشـى اشـاره مى كنيـم. اگـر در نظام 
آموزشـى و سـنت معرفتـى، تفكـر حذف شـود يـا در جايـگاه حقيقى اش 
قـرار نگيـرد، در متون درسـى و شـيوه ها و مبانى و هدف هاى آموزشـى، 

اثـرش نمايان مى شـود. 
بـه نظـر من، مهم ترين تهديد براى رشـد و شـكوفايى حـوزه تفكرمحور، 
وجـود جريان هـاى فكـرى جعلى اسـت كه امـكان تفكر اصيل را سـلب 
مى كنـد. در بحـث از تفكرمحـورى بايـد به انـواع مختلف تفكـر و نوعى 
كـه در ايـن زمينـه مـورد نظر اسـت، توجه شـود. بنـده بر اين بـاورم كه 
چنـد نـوع تفكـر وجـود دارد كه البتـه اسـتقرايى اسـت. با توضيـح انواع 
تفكـر معلـوم مى شـود حـوزه تفكرمحـور بايـد چـه ويژگى هايى داشـته 

باشد. 
نـوع اول، تفكـر تقليـدى اسـت. در ايـن نـوع، تفكـر وجـود دارد، امـا 
تقليـدى اسـت. نـوع دوم، تفكر ويترينى اسـت. نوع سـوم، تفكـر دفاعى 
و چهارميـن نـوع تفكـرى كـه بـا آن روبه رو هسـتيم، تفكر اصيل اسـت. 
وقتـى مى گوييـم حـوزه بايـد تفكرمحـور باشـد، اشـاره مـا بـه حـوزه اى 

اسـت كـه منبـع توليـد انديشـه اصيل باشـد.

تفكـر تقليـدى چيسـت؟ همـان طـور كـه مى دانيـد حـوزه داراى سـنتى 
هـزار سـاله اسـت و قدمـت برخـى رشـته هاى حـوزوى، بيـش از ايـن 
اسـت. نـوع مواجهـه مـا بـا ايـن سـنت بسـيار تعيين كننـده اسـت. تفكر 
تقليـدى، محصـول مواجهـه غلـط بـا سـنت اسـت؛ يعنـى ما مسـائلى را 
حـل نكنيـم كـه مربـوط بـه زمـان و مـكان خودمـان اسـت و همـواره 
مشـغول حـل و فصل مسـايلى باشـيم كه ديگر مسـئله ما نيسـت. تفكر 
وجـود دارد، ولـى به مسـائلى متعلق اسـت كـه به زمان ما مربوط نيسـت 
و مثـًال ذهـن مـا، مسـائل چهارصـد سـال پيش را حـل مى كنـد. در اين 
راه متفكـر مقلـد، زحمت مى كشـد و فكـر مى كند، ولى پس از شـصت ـ 
هفتـاد سـال بـه آدمى تبديل مى شـود كـه حركتش به مجموعه مسـائل 
و حـوادث چهارصـد سـال پيش مربـوط اسـت. نتيجه ايـن مواجهه غلط 
ايـن مى شـود كـه بـه جـاى اسـتفاده از روش ممتـاز دين شناسـى كه در 
سـنت داريـم، كـه بايد بـراى تحـول و مديريت زمـان از آن اسـتفاده، و 
مسـائل انسـان را در جهـان، بـا تمـام ابعـاد آن حـل كنيـم. از تمـام اين 
ظرفيت هـا، انسـانى متولـد بشـود كـه مى بينـد تأثيـر عينـى و علمـى و 
راهبرانـه در جامعـه خـودش هـم نـدارد و اين خيلـى تلخ و گزنده اسـت. 
بـراى نمونـه، مواجهـه بـا مكاسـب هميـن طـور اسـت. مواجهه درسـت 
ايـن اسـت كـه روش دين شناسـى و فقاهـت را كـه در كلمـات شـيخ 
هسـت، اقتبـاس كنيـم و ضمـن تكامـل، آن را در جهـت تحـول زمـان 
اسـتفاده كنيـم. مواجهـه غلـط هم اين اسـت كه در مسـائل زمان شـيخ 
بمانـد و بـر مكاسـب، كامـال هم مسـلط شـود، ولـى اين مكاسـب خوان 
قـادر اسـت مشـكالت بـازار زمان شـيخ انصـارى را حل كند. مثـًال انواع 
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عابدين نژاد داورانى، 
دانش پژوه دوره 
دكترا با گرايش فلسفه 
تطبيقى از مؤسسه 
آموزشى و پژوهشى 
امام خمينى (ره) است 
و در حوزه  فلسفه و 
دين، تأليفات بسيارى 
دارد. عالوه بر تبليغ 
در دانشگاه هاى 
كشور، تاكنون در 
مراكز مختلف حوزوى 
و دانشگاهى، به 
تدريس فلسفه و كالم 
پرداخته  است.



٢٣

بيـع زمـان شـيخ را خـوب مى شناسـد كه مكيل اسـت يا 
معـدود؛ يعنـى به انسـان هاى باسـتانى تبديل مى شـويم.

حـل  را  مسـئله اى  گفـت  مى شـود   
معـدود؛ يعنـى به 

مى كنـد كه صـورت مسـئله آن را ديگـران تعيين 
كرده انـد؟

 در واقـع اين مسـئله اصًال مشـكل او نيسـت. اين چنين 
تفكـرى طبيعتـًا قـدرت رهبـرى هـم نـدارد. منفعـل بـه 
ايـن معنـا نيسـت كه اسـتعداد نـدارد، بلكه در حـوزه وارد 
مى شـود و ممكـن اسـت اصـول و مهارت هـاى ديگـر را 
بـه خوبـى يـاد بگيرد، ولـى تفكرش بـدون توجه بـه نياز 
اسـت. در واقـع، قـدرت حـل مشـكل فعلـى را نـدارد. در 
ايـن نـوع تفكـر، كار علمـى، فكـرى و تحقيقـى صورت 
مى گيـرد، درس برگـزار، و شـروح نيـز نوشـته مى شـود، 
ولـى وقتـى از بـاال به آن نـگاه كنيـم، مى بينيـم مثًال به 
حفره هـاى عظيمـى كـه در نظـام اقتصـادى و فرهنگـى 
در  ايـن  اسـت.  نكـرده  اعتنايـى  دارد،  وجـود  جامعـه 
حقيقـت نفـى ديـن در جامعـه اسـت كـه لبـه ديگـر آن، 

است. سكوالريسـم 

 ناكارآمـدى ايـن نوع تفكـر در پر كردن 
چاله هـا، در عـدم تفكرمحـورى ريشـه دارد يا در 

عدم نيازشناسـى؟
 ريشـه در عـدم تفكرمحـورى دارد. البتـه در حـوزه بايـد 
حسـاب دو چيـز را از هـم جـدا كنيـم. مـورد اول، سـنت 
علمـى حـوزه اسـت؛ زيـرا سـنت علمـى حـوزه بـه هـر 
مقطعـى كـه نـگاه كنيـم، سـنتى تفكرمحور اسـت. مثًال 
وقتـى در علـم اصـول بـه دوره هـاى علـم اصـول نـگاه 
مى كنيـم، مى بينيـم دائمـًا بـا ابـداع و تفكـر جديـد پيش 
رفتـه اسـت. در فقـه و فلسـفه نيـز هميـن  طـور اسـت، 
ولـى مـورد دوم نظام آموزشـى فعلى حوزه اسـت. اين دو 
نبايـد با هـم خلط بشـود. نظام آموزشـى و نظـام ارزيابى 
فعلـى حـوزه، مبتنـى بر سـنت حـوزوى ما نيسـت؛ يعنى 
بـا آغـاز تحوالتـى كـه مثـًال بـراى اصـالح وضـع حوزه 
شـروع شـد، به جـاى اينكه ايـن تحوالت نظام آموزشـى 
مـا را بـر مبنـاى محتـواى سـنت عقالنـى حـوزه منقلب 
بكنـد، اقتباس هاى نامناسـبى از دانشـگاه و جاهاى ديگر 
داشـته و بـا تلفيـق آن هـا، نظـام آموزشـى ناجـورى بـه 

اسـت.  آورده  وجود 
سـنت،  ايـن  اسـت  حـوزوى  سـنت  شـما  منظـور  اگـر 
تفكرمحـور اسـت، ولـى اگـر منظورتـان نظـام آموزشـى 
مـا  ارزيابى هـاى  مثـًال  خيـر.  اسـت،  حـوزه  كنونـى 
تكاليف محـور نيسـت و بر اسـاس تقريـرات و پژوهش ها، 
ارزيابـى انجـام نمى شـود. نظـام آموزشـى ما غلط اسـت؛ 
زيـرا در آن سـنت مباحثـه، سـنت تقريـر، رابطه اسـتاد و 

شـاگرد و...، از بيـن رفتـه اسـت. مجموعـه مزايايـى كـه 
در نظـام آموزشـى حـوزه به صورت سـنتى وجود داشـته 
اسـت ـ كـه از مزايـاى تفكرمحـورى بوده اند ـ از دسـت 
رفته انـد. از ايـن رو، ايـن برنامه هايـى كـه مـا االن براى 
اصـالح حـوزه داريـم، عمدتـًا مخـرب هسـتند و يكى از 
زمينه هايـى كـه باعـث شـده طلبه هـا بـه سـمت تفكـر 
نرونـد، هميـن نواقصـى اسـت كـه در نظـام آموزشـى ما 
وجـود دارد. بنابرايـن، تفكـر تقليـدى، تفكـرى اصيـل و 

نيست. راهگشـا 

 سـخن مـن ايـن اسـت كـه در واقـع 
تفكـرى كـه شـما مى گوييـد راهگشاسـت، تفكر 

بـه اضافـه چيزهـاى ديگر اسـت.
 نـه، بايـد بگوييـم تفكـر اصيل اسـت. مـا بايـد علت ها را 
ريشـه يابى كنيـم. يـك وقتـى مى گفتنـد طلبه هـا خيلـى 
و  مى گذاشـتند  وقـت  سـاعت ها  يعنـى  دارنـد؛  انگيـزه 
مثـًال درس كـه تمـام مى شـد تـا دِر خانه اسـتاد دنبـال او 

مى رفتنـد و وقـت و بى وقـت نمى شـناختند. چـه شـده كه 
حـاال انگيزه هـا كـم شـده اسـت؟ يـك دليلش اين اسـت 
كـه تفكـر از مسـير اصلـى اش خـارج شـده اسـت و وقتى 
تفكـر از مسـير اصلى خـود خارج بشـود، اين سـؤال براى 
طلبـه پيـش مى آيد كه چـرا من بايـد اين كارهـا را بكنم؟ 
دليلـى بـراى آن نـدارد؛ يعنـى برايش روشـن نيسـت چرا 
بايـد تعمـق كند. مثـًال مى گويد ده تا شـرح كفايه نوشـته 
شـده و دليلـى نـدارد من يكـى ديگـر بنويسـم. وقتى هم 
مى خواهـد امتحـان بدهـد، سـراغ جزوه هـا و كتاب هـاى 
كمـك درسـى مـى رود. پـس يكـى از تفاوت هـاى تفكـر 
اصيـل و غيـر اصيـل ايـن اسـت كـه تفكـر غيـر اصيـل 
در حقيقـت انگيـزه را كـه مهم تريـن عامـل رشـد علمـى 
اسـت، از بيـن مى بـرد. بنابراين، اگـر بخواهيم حـوزه را به 

طـرف رشـد و تفكرمحـورى مديريـت كنيم، بايـد جايگاه 
حقيقى تفكر را بشناسـيم و كسـى كه وارد حوزه مى شـود، 
احسـاس كنـد در كورانى وارد شـده اسـت كـه بايد وظيفه 
خـودش را انجـام بدهـد. ايـن  طـور بگويم كه يـك وقت 
مـا مى آييـم و در كالس بـه بچه هـا مى گوييـم كـه مثـًال 
دشـمن در حـال كار و تـالش اسـت تا به آن هـا انگيزه اى 
بـراى حركـت بدهيـم. در ايـن حـال، عـده اى تحريـك 
مى شـوند، ولـى بقيـه زندگـى معمولـى خودشـان را ادامه 
مى دهنـد. يـك وقـت نظـام علمـى خـود را در دل كوران 
حـوادث واقعـه مى بريـم و در آنجـا مسـتقر مى كنيـم. در 
ايـن صـورت مى بينيـم 99 درصـد از نيروهـا برانگيختـه 
مى شـوند و مى كوشـند، چـون دقيقاً مسـئله اى را بررسـى 
مى كننـد كـه بـا آن درگيرنـد و تأثيـر آن و اصـول و فروع 
و نقـش آن را در جامعـه مى بيننـد. نقـش خودشـان را هم 
مى بيننـد، ولـى اگـر نظـام فكـرى را بـه دور از جامعـه 
تعريـف كرديد و عده اى را فرسـتاديد كـه در آن فكر كنند، 
آن هـا در آنجـا كمـى چايى مى خورنـد و حـرف مى زنند و 

همـه چيـز تمام مى شـود. 
بنابرايـن، اگـر تفكر اصيل نباشـد، جدى گرفته نمى شـود 
و محـور بـه شـمار نمى آيـد. بنابرايـن، ما بايـد تفكرهاى 
اصيـل و عرضـى را بشناسـيم و بگوييم تنها راه برگشـت 
تفكـر بـه حـوزه، اين اسـت كـه تفكرهـاى عرضـى كنار 
برونـد، چـون حفظ محـورى و مدرك گرايـى و امثـال آن، 

محصـول تفكرهاى عرضى اسـت.

 بـه باور شـما، تفكـرات عرضى سـبب 
مى شـود اصـل تفكـر نيـز از بيـن برود؟

 بلـه، يعنـى آفـت زا هسـتند. حـاال يكـى از آن  تفكرهـا را 
كـه معرفـى كـردم، تفكـر تقليـدى اسـت. فقيـه يعنـى 
كسـى كه بر اسـاس كتاب و سـنت، اشـراف بر مناسـبات 
اجتماعـى، اعم از مناسـبات اقتصـادى و سياسـى و... دارد. 
آيـا االن فقـه مـا ايـن گونـه اسـت؟ يعنـى فقيه مـا امروز 
بـر مناسـبات اجتماعـى اشـراف دارد؟ اينكـه چـرا اشـراف 
نـدارد و در ايـن زمينـه چه كار بايـد بكنيم، بحـث ديگرى 
اسـت. مى خواهـم بگويـم وقتى فقيـه را اين گونـه تعريف 
كنيـم، در واقـع مجموعـه علمى حـوزه را به وسـط ميدان 
كشـيده ايم. حـاال اگـر مشـكل و پرسشـى بـه او بدهيـم، 
چـون انگيـزه اش پـاك اسـت، منابع سرشـار غنـى علمى 
در دسـترس اسـت و تقـوا و انگيـزه جهـاد را دارد و بعـد 
از مواجهـه بـا مشـكل، بـه توليـد رو مـى آورد، ولـى اگـر 
مـا تفكـر را در جـاى ديگـرى تعريـف كنيـم و مناسـبات 
اجتماعـى را در جاى ديگـرى، آن گاه براى طلبه انگيزه اى 
بـراى تفكـر وجـود نـدارد. در نهايـت كسـى كـه هوش و 
اسـتعدادى دارد، شـرحى بـر كتاب هـا نوشـته اسـت كه در 

كنـار شـروح ديگـر قـرار مى گيرد.

  

يكى از زمينه هايى كه باعث شده طلبه ها 
به سمت تفكر نروند، همين نواقصى است 

كه در نظام آموزشى ما وجود دارد. 

  
نظام آموزشــى و نظــام ارزيابى فعلى 
حوزه، مبتنى بر سنت حوزوى ما نيست؛

  



 به عقيده شما تفكر صرف ارزش نيست؟
 بلـه، اگـر تفكـر جعلـى كنار بـرود، تفكر اصيـل كه داراى نيـرو و زايش اسـت، جاى آن 
را مى گيـرد. تفكـر جعلـى داراى ارزش نيسـت، بلكـه ضعيـف اسـت و انگيـزه را از بيـن 

مى بـرد و مدرك گرايـى بـه وجـود مى آيـد و تنهـا بـراى رفع تكليف اسـت.
نـوع دوم تفكـر، تفكـر ويترينـى اسـت. تفكـر ويترينـى نيـز آسيب زاسـت كـه بـه ويژه 
ويترينـى،  تفكـر  مى شـود.  مطـرح  علـوم  اسالمى سـازى  بـه  مربـوط  بحث هـاى  در 
تفكـرى غيـر جـدى اسـت. ايـن اشـكالى بـوده اسـت كه پيـش از ايـن به روشـنفكران 
مى گرفتنـد كـه اين هـا خيلى تـوى بـاغ نيسـتند و دغدغه هاى اروپايـى دارند. متأسـفانه 
حـاال مى بينيـم ايـن مشـكل دامن گيـر مـا هم شـده اسـت، منتها بـا نام اسالمى سـازى 
علـوم. البتـه كسـى يـا حداقـل مـا مخالـف اسالمى سـازى علـوم نيسـتيم، ولى روشـى 
كـه انسـان بـراى ايـن كار مى بينـد دنبـال مى شـود، مـا را بـه همـان فاجعـه مضحـك 
مى رسـاند. حـاال مى خواهـد علـوم را اسـالمى كنـد چـه كار مى كنـد؟ ايـن علـوم را بـه 
عنـوان بسـته اى دريافـت مى كنـد، سـپس مبانـى و مسـائل آن را از الـف تا ى بررسـى 
مى كنـد و مثـًال مى گويـد در اينجـا جيـم غلـط اسـت و بايـد به حـاء تبديل شـود؛ يعنى 
بسـته را اصـالح مى كنـد و تحويـل مى دهـد؛ يعنـى در واقع يـك مشـت اصطالحات را 
از نظـر منطقـى، اسـالمى كـرده اسـت، ولى بـه درد نمى خـورد، بـراى اينكه اساسـًا آن 
بسـته مشـكل ما نبوده اسـت. علوم انسـانى در غرب بر اسـاس شـرايطى به وجود آمده 
و شـكل گرفتـه اسـت كـه اصًال آن شـرايط بـه ما ربطى نـدارد. حـال اگر مـا دنبال آن 
برويـم، بـر فـرض الـف و ب آن را هم درسـت، و اماليش را غلط گيرى كنيـم، در نهايت 
فقـط تفننـى ذهنـى اسـت و مشـكالت مـا را حـل نمى كنـد؛ زيـرا مثـًال در آنجـا، بنا بر 
شـرايط، مشـكلى بـه نـام Y وجـود داشـته و راه حلى بـه نام Z نيـز براى آن ارائه شـده 
اسـت. حـال مـا ايـن راه حل Z را اصـالح، و بـه Z پريم تبديـل مى كنيم. ايـن در حالى 
اسـت  كه آن شـرايط X و مشـكل Y، با شـرايط و مشـكالت جامعه ما ارتباطى ندارد. 
علـوم، اسـالمى شـده اند و حجـم انبوهـى از كارهايـى كه در دانشـگاه ها و قسـمت هاى 
روشـنفكرى حـوزه صـورت مى گيـرد، در همين راستاسـت، ولـى باز مى بينيم مشـكالت 
مـا حـل نشـده و بـر جا مانـده و مناسـبات ما نادرسـت اسـت. در واقـع، همان اشـكالى 
كـه در تفكـر تقليـدى وجـود داشـت كـه ما مسـائل كسـان ديگـرى را حـل مى كرديم، 
در تفكـر ويترينـى نيـز وجـود دارد. مثـًال دربـاره ايـن مشـكل كـه روحيه مـردم از نظر 
اخالقـى ضعيـف اسـت، مـا مباحـث علم النفـس و نظـام اخالقـى نيرومنـدى داريـم و 
راهكارهايـى نيـز بـوده اسـت و در ايـن زمينه منابـع و كتبى داريـم. حال ما بايـد ببينيم 
بـا چـه ابـزارى مى توانيـم ايـن مشـكل روحـى و روانـى را حـل كنيـم. شـايد اصـًال به 

ابزارهـاى ديگـران نيـازى پيـدا نكنيـم. از ايـن رو، ايـن تفكر نيـز بـه درد نمى خورد.

 تمايز ميان تفكر تقليدى و ويترينى را بفرماييد.
 تقليـدى مربـوط به مسـائل گذشـتگان ماسـت كه بـه درد امـروز نمى خـورد، ولى تفكر 

ويترينـى بـه علـوم روز و حـال حاضر جهان مربوط اسـت.
تفكـر سـوم، تفكر دفاعى اسـت كه الزم اسـت، ولى كافى نيسـت. تفكر دفاعـى مى گويد 
مسـئوليت شـما ديده بانى اسـت؛ يعنى وظيفه حوزه را در رفع شـبهه خالصه مى كند. اين 
تفكـر داراى يـك ُحسـن و بدى اسـت. ُحسـنش اين اسـت كه ماننـد هر موجـود زنده اى، 
داراى سيسـتم دفاعـى اسـت و اگـر موجـود بيگانـه و غير متناسـبى به فكرش وارد شـود، 
واكنـش نشـان مى دهـد. عيبـش اين اسـت كه مى خواهد رسـالت حـوزه را به رفع شـبهه 
منحصـر كنـد. مثـل اين اسـت كه شـما در خانه بنشـينيد و فقـط وقتى به جنبـش درآييد 
كه كسـى به شـما يورش بياورد؛ يعنى اين شـما نيسـتى كه زمـام علـم را در اختيار دارى. 
شـما طـرح ابداع نمى كنى و شـما آينده را نمى سـازى. شـما تنهـا در مقابل طـرح ديگران 

واكنـش نشـان مى دهـى، امـا چيزى كـه تفكـر را در جايگاه حقيقـى اش مى نشـاند، تفكر 
ابداعـى و اصيـل اسـت؛ يعنى اگـر بخواهيم در حـوزه، تفكر محورى به وجـود بيايد و همه 
آسـيب ها كنـار بـرود، بايد بـه تفكر ابداعى مسـلط بشـويم. تفكر ابداعى چيسـت؟ تفكرى 
اسـت كـه در آن شـما مسـئول سـاختن آينده تـان هسـتيد. در اين صـورت، برايتـان مهم 
نيسـت شـبهه اى مطرح شـده اسـت يـا خير. شـما توليـد مى كنيد؛ زيـرا در اين نـوع تفكر 
شـما مشـغول حركـت هسـتيد و هـر گاه ببينيـد فضـا تاريك اسـت، چـراغ قـوه را جلوى 
پايتـان مى اندازيـد و روشـن مى كنيـد. پـس وقتـى حركـت كنيـم، به علـم احتيـاج داريم 
و احتيـاج، مـادر اختـراع اسـت و بهتريـن فكرهـا در اينجـا بـه وجـود مى آيد. پـس راه حل 
اصلـى خـروج از وضعيـت حفظ محـورى، تمركـز روى تفكـر اصيـل و ابداعى اسـت. بايد 
روشـن بشـود كـه تفكـر ابداعـى بـا بدعـت فـرق مى كنـد. تفكـر ابداعـى به سـنت فاخر 

علمـى متكى اسـت، منتهـى ناظر به آينده اسـت. 
بنـده چنـد مثال مى زنـم. مثًال االن مكاتـب مختلفى در دنيـا در باب توسـعه وجود دارد، 
ولـى نظريـه توسـعه مـا كجاسـت؟ نظريه عدالت مـا كجاسـت؟ يكى از آسـيب هايى كه 
جوامـع مـدرن بـدان دچـار شـده اند، دور باطـل توليـد و مصـرف اسـت. آيـا مـا در ايـن 
بـاره نظريـه اى داريـم؟ مثـًال در بحـث مذاهـب اسـالمى مى گوييم، شـيعه و سـنى بايد 
بـا هـم وحـدت داشـته باشـند، ولـى نظريـه وحـدت مـا چيسـت؟ چـون نظريـه نداريم، 
گروهـى بـا سـنى ها دشـمنى مى كنيـم و گروهـى ديگـر اصـًال سـنى مى شـويم. نظريه 
هويـت نداريـم. نظريـه اشـتغال زنـان نداريـم. نظريه رشـد علـم نداريم و صدهـا نظريه 
ديگـر را نداريـم، ولـى اگـر بخواهيـم حركـت كنيـم، بايـد دربـاره همه ايـن موضوعات 
بينديشـيم، كـه چنيـن حركتـى در هر قدمـش نـوآورى دارد؛ چرا كـه اين نـوع از تفكر، 
تفكـر آينده نگـر، بلكـه آينده نـگار اسـت؛ يعنى چنيـن متفكـرى وظيفه خـودش مى داند 

كـه آينده را بسـازد.

 اما چه طور مى شود تفكر ما به تفكر ابداعى تبديل بشود؟
مهم تريـن عاملـى كـه باعـث مى شـود تفكر حـوزه به تفكـر ابداعـى تبديل بشـود، اين 
اسـت كـه حـوزه بايد مأموريـت خـود را بازتعريف كند. اگر االن به شـما بگويند رسـالت 

اصلـى حوزه چيسـت، چـه مى گوييد؟

 رسالتش اين است كه به ترويج دين بپردازد.
 بلـه. بايـد ترويـج دين بكنـد، ولى اين ترويـج دين، مفهومى كلى اسـت. سـؤالم را جور 
ديگـرى مطـرح مى كنـم. مـا مى گوييـم علمـا ورثـه انبيا هسـتند. سـؤالم اين اسـت كه 

رسـالت انبيـا چه بود؟ رسـالت و مأموريـت امام زمان (ع) چيسـت؟

 رسـالت انبيا هدايت بشـر اسـت و رسـالت امـام زمان (عـج)، در 
ادامـه مأموريـت انبيـا و همان هدايت بشـر اسـت.

 بلـه، هدايـت اسـت، ولـى آيـا جز اين اسـت كـه هدايتش با رهبـرى همراه اسـت و جز 
ايـن اسـت كه سـرنخ هدايـت تمام مناسـبات جهانـى را به دسـت مى گيرد؟

 بله، درسـت اسـت. ايـن مأموريت ايشـان در بعد از ظهور اسـت، 
امـا مأموريـت ايشـان قبل از ظهور چيسـت؟

 هـدف اصلـى ايشـان تحقـق ارزش هـا در جهـان اسـت؛ يعنـى بايـد همـه مناسـبات 
انسـان ها بـه صـورت انسـانى و اسـالمى در آيد. مناسـبات اقتصـادى، هنـرى، حقوقى، 
خانوادگـى و... . اگـر شـما ايـن هدف را مسـير خـودت بدانـى و چنين مأموريتى داشـته 
باشـى، چـاره اى جـز تفكـر ابداعى نـدارى. منتهى يكـى غايت هدف تفكرش اين اسـت 

شأن تفكر اسالمى، شأن رهبرى است و بايد در جايگاه رهبرى قرار بگيرد. اگر اين مورد را به عنوان مأموريت براى حوزه تعريف كنيم، 
بر اين اساس بايد طلبه ها را تربيت كنيم.



٢۵

كـه سـنى ها را شـيعه بكنـد و به هـدف توجـه دارد. البته 
نمى گويـم ايـن هـدف بـدى اسـت، ولـى ديگـر خيلـى 
برايـش مهـم نيسـت كـه آن شـخص زاغه نشـين اسـت 
يـا در جامعـه شـكاف اقتصـادى وجـود دارد يا نـه؟ چون 
ايـن مورد هـا را در مأموريتـش تعريـف نكـرده اسـت. از 
ايـن رو، بـراى او خيلـى فـرق نمى كنـد چـه اتفاقاتـى در 
سـينما مى افتـد يـا نظام فرهنگى مسـلط بر شـيعيان، چه 
نظامـى اسـت. از ايـن رو، نسـبت بـه مسـائل فرهنگـى، 
دغدغـه اى نـدارد يـا حتـى اعتنـا نمى كنـد، بلكـه تنهـا 
مأموريتـش را ايـن مى دانـد كـه روضـه خوبـى بخوانـد. 

ديگـر بـه مناسـبات مـردم كارى ندارد.

 ايـن شـخص ممكـن اسـت از لحـاظ 
نظـرى با عقيده شـما مخالف باشـد. از اين جهت 
كـه بگويد مأموريـت امام زمـان (عـج) مأموريت 
مـا نيسـت. ما وظايـف خودمان را داريم و ايشـان 
وظايـف خودشـان را. وظيفـه مـا ايـن اسـت كه 

«قـوا أنفسـكم و أهليكم».
 وظايـف مـا در طـول وظايـف امـام زمـان (عـج) اسـت. 

البتـه بعضى هـا ايـن تفكـر را دارنـد كـه مـا بـه اجتمـاع 
گونـه  ايـن  حجتيـه   تفكـر  نداريـم.  كارى  حكومـت  و 
بـود، ولـى مـا معتقديـم مأموريت علمـا همـان مأموريت 
انبياسـت و علمـا ورثـه انبيـا هسـتند؛ يعنى شـأن امامت 
دارنـد، نـه اينكـه رهبـر بشـوند، بلكـه منظـور اين اسـت 
كـه شـأن تفكر اسـالمى، شـأن رهبـرى اسـت و بايد در 
جايـگاه رهبـرى قرار بگيـرد. اگر ايـن مورد را بـه عنوان 
مأموريـت بـراى حـوزه تعريف كنيـم، بر اين اسـاس بايد 
طلبه هـا را تربيـت كنيـم و بـه آن هـا درس بدهيم و حتى 
متـون درسـى مناسـب بـا ايـن مأموريـت تدوين شـود. 

خيلـى مهـم اسـت كـه مـا غايـت را بشناسـيم؛ يعنى در 
وهلـه اول، ذهن هـا و نگاه هـا بايـد عـوض شـود. اگـر 
چنيـن سـازمانى در حـوزه برقرار مى شـد، وقتـى تحولى، 
مثـل تحـول مصـر اتفـاق مى افتـاد، حـوزه مى توانسـت 
بسـيار اثرگـذار باشـد، ولـى امـروز چه قـدر بدنـه حـوزه 
مـا  توانسـته در تحـوالت مصـر اثـر بگـذارد يـا چه قـدر 
توانسـته االزهـر را بـه جنبـش در بيـاورد؟ تقريبـًا هيـچ 
كارى نتوانسـته انجـام بدهـد. از ايـن رو، اگـر نـگاه و 
مأموريـت مـا عـوض شـود، تفكـر ايجـاد مى شـود و مـا 

  

كنيم،  بخواهيم حركت  اگر  ولى 
بايد درباره همه اين موضوعات 
بينديشيم، كه چنين حركتى در 
هر قدمش نوآورى دارد؛ چرا كه 
اين نوع از تفكر، تفكر آينده نگر، 
بلكــه آينده نگار اســت؛ يعنى 
چنين متفكــرى وظيفه خودش 

مى داند كه آينده را بسازد.

  



را از همـه مفاسـد جـدا مى كنـد. 
بـه نمونـه اى از عـدم غايت نگـرى در حـوزه اشـاره مى كنـم. مـا در حـوزه بـه چـه علت 
صـرف و نحـو مى خوانيـم؟ بـراى اينكـه زبـان عربـى را بفهميـم و بـه عربـى صحبـت 
بكنيـم و بتوانيـم عربـى بنويسـيم. بـراى اينكـه زبـان عربى، زبـان علمى جهان اسـالم 
اسـت. همـه بـزرگان مـا عربى نويـس بوده انـد، ولـى در اين حـوزه با ايـن عظمت، پس 

از چنـد سـال خوانـدن زبـان عربـى، چند نفـر مى تواننـد عربى بنويسـند؟ 
يكـى از بـزرگان مى گفـت كـه نحومان به تأمـالت فيلسـوفانه در باب نحو تبديل شـده 
اسـت كـه بررسـى كنيـم فـالن كلمـه حرف اسـت يـا اسـم، در حالـى  كه ايـن موضوع 
اهميـت عمومـى نـدارد، بلكـه مهـم اين اسـت كه باالخـره شـخص بتواند بـه آن كلمه 
مجهـز بشـود. ايـن آسـيب ها سـبب مى شـود عمـر و وقـت طلبـه تلـف شـود و آخرش 
هـم معلـوم نيسـت كـه طلبه بـه چه نتيجـه اى مى رسـد. در فلسـفه هم وضع بـه همين 
منـوال اسـت. فلسـفه بايـد رهبـرى علـوم را بـه دسـت بگيـرد و بـه تبـع آن تكنولوژى 
ايجـاد كنـد و بـه توليـد ثـروت و معرفـت بپـردازد و بـه علـوم ديگـر جهـت  بدهـد. از 
ايـن رو، بايـد مأموريت هـا را ببينيـم و پـى ببريـم مـا هـر عملـى را بـراى چـه هدفـى 
مى خواسـتيم. مثـًال غايـت فقـه چيسـت و بـه چـه دليـل فقـه مى خوانيـم؟ خـدا ايـن 
مناسـبات را تشـريع و احـكام را نـازل كـرد تـا ظلم وجود نداشـته باشـد؛ يعنـى باالخره 
احـكام، كاركردهـاى عينـى دارنـد، ولى بعضـى جاها مى بينيـم ظلم يا مناسـبات غلطى، 
مثـًال در بانكـى وجـود دارد، ولـى بـه آن لبـاس فقهـى مى پوشـانند. غـرض اين اسـت 
كـه اگـر مـا مأموريت مـان را تعريـف بكنيـم و بـه لوازمـش پاى بنـد باشـيم، خـود بـه 
خـود علـم جديـد توليـد مى شـود و شـيوه هاى مـا را تحـت تأثيـر قـرار مى دهـد و حتى 
در كوچك تريـن مسـائل، جهت گيـرى مـا را عـوض مى كنـد؛ يعنـى بـه پژوهش هـا و 

نظـام آموزشـى ما جهـت مى دهد. چرخش علمـى مبتنى 
بـر نيـاز، مسـئله اى جـدى اسـت. مثـًال اين جمله سـاده 
«سياسـت مـا عيـن ديانت ماسـت» يـا «زندگـى ما عين 
ديانـت ماسـت» را كـه مرحـوم مـدرس گفته اسـت، اگر 
در نظـر بگيريـم و بخواهيـم بـر اسـاس آن جلـو برويـم، 
مى بينيـم لوازمـى پيـدا مى كنـد و ممكـن اسـت هميـن 
جملـه روز بـه روز بـراى شـما معانـى جديـدى پيـدا كند 
و چيزهايـى كـه قبـل از ايـن فكـر مى كرديـم به مسـئله 

ربطـى نـدارد، بـه ايـن مسـئله ربط پيـدا كند.

بـر  تفكرمحـور  بخواهيـم حـوزه  اگـر   
مبنـاى تفكـر اصيـل را ترسـيم كنيـم، ايـن حوزه 

دارد؟ ويژگى هايـى  چـه 
يعنـى  اسـت؛  بـه اصـول  تكيـه داشـتن  اول،   ويژگـى 
حـوزه تفكرمحـور، حـوزه التقاطى نيسـت، چـون خيلى ها 
بودنـد كـه بـه نـام نوگرايـى، دچـار التقـاط شـدند. يـك 
وقتـى از ماركسيسـت ها اتخـاذ مى كننـد و وقتـى ديگـر 
از ليبراليسـت ها. پـس ويژگـى اول، اصول گرايـى اسـت، 
البتـه نـه بـه معناى سياسـى  آن، به ايـن معنا كـه مبتنى 

بـر كتاب و سـنت اسـت. 
ويژگـى دوم، آينده نگـرى اسـت؛ يعنـى در پـى سـاختن 

اسـت و نگاهـش دفاعى نيسـت، بلكه پيش رونده اسـت؛ يعنى دنبال احقـاق حق و اقامه 
ديـن اسـت و هـر مانعـى كـه بـا آن روبه رو بشـود، آن مانـع را بـر مـى دارد. خصوصيت 
ديگـر، آزادانديشـى اسـت. آزادانديشـى يعنى اينكه شـما وقتـى كار و حركتـت مبتنى بر 

اصـول بـود، چـون راهـى نرفتـه را پيـِش رو دارى، بايد طـرح و نظريه خـودت را اعالم 
كنـى و بديـن طريـق، كـوره آزادانديشـى داغ مى شـود. البتـه در همـه تفكرهايـى كـه 
عـرض كـردم، حتـى در تفكـر ويترينـى، مى شـود حوزه هايـى را بـه عنوان آزادانديشـى 
تعريـف كـرد، ولـى در تفكـر ابداعى اسـت كـه آزادانديشـى معنا پيـدا مى كنـد، چون در 
آن نظريـه، هويـت مـا، حركـت مـا، تنـدى و كندى حركـت ما و حيـات و ممـات ما، به 
آزادآنديشـى وابسـته اسـت، ولـى در انواع ديگـر تفكر، آزادانديشـى چيزى اسـت كه بود 

و نبـودش فرقـى نـدارد و بيشـتر سـرگرمى به شـمار مى آيد. 
خصوصيـت ديگـر تفكـر ابداعـى اين اسـت كه به سـرعت رشـد مى كنـد؛ يعنـى از قدرت 
فوق العـاده اى بـراى ايجـاد تحول برخوردار اسـت. چرا؟ بـه دليل اينكه بـر نيازهاى واقعى 
جامعـه منطبق اسـت و علت عمده ارتباط نداشـتن منظومه علمى و حيـات اجتماعى، عدم 
تطابـق ايـن دو تـا بـا همديگر اسـت. در اين صـورت، جامعـه از منظومه علمـى نمى تواند 
اثـر بپذيـرد، چـون نيازهـا و مشـكالتى دارد كـه منطبـق بر ايـن منظومه نيسـت. منتهى 
اگـر نظـام علمـى بر نيازهـاى واقعى جامعـه منطبق شـود، علم، نفـوذ پيدا مى كنـد. آنگاه 
جامعـه يكپارچـه تحـت تأثير منظومه معرفتـى قرار مى گيـرد و جامعه عالم مى شـود. پس 

خصوصيـت ديگـر نظام تفكرمحور، رسـوخ آن در زندگى هاسـت.

برابـر  در  را  مفاهيمـى  چـه  كـه  اسـت  ايـن  بعـدى  پرسـش   
تفكر محـورى مى توانيـم قـرار بدهيـم؟ در واقـع، اگـر تفكرمحور نباشـيم، با 

مى شـويم؟ روبـه رو  آسـيب هايى  چـه 
 در واقـع بـا سـلب مـوارد مثبـت، آسـيب ها پديـدار مى شـود. يكـى از ايـن مفاهيـم، 
رشـد نيافتـن اسـت. منظـورم صرفـًا رشـد اقتصادى نيسـت، بلكه شـامل رشـد اخالقى 
هـم مى شـود. برخـى متفكـران مى گويند جامعـه ما دچار 
از هـم گسـيختگى تاريخـى شـده اسـت. ايـن از هـم 
گسـيختگى تاريخـى ـ اگـر ايـن تعبيـر را بپذيريـم ـ بـه 
ايـن معناسـت كـه تفكـر مـا، تفكـر پيش برنـده نيسـت 
و تأثيـرات تفكـر خـود را در جامعـه مشـاهده نمى كنيـم، 
بلكـه تفكـر مـا تفكـر انفعالـى اسـت و اين سـبب از بين 
رفتـن اسـتعدادها، عـدم توانايـى بـراى حـل مشـكالت 
و... مى شـود. فكـر كنـم همـه ايـن آسـيب ها را بشـود 
در ايـن عنـوان خالصـه كـرد كـه مـا بـه عـزت و فالح 
و اقتـدار نمى رسـيم؛ يعنـى مـا به امتـى درجـه دو تبديل 
مى شـويم. منظـورم از امـت، كل جهـان اسـالم اسـت؛ 
يعنـى در عرصـه  علـم، تكنيـك، اخـالق، فرهنـگ، هنر 
و... عقـب مى مانيـم كـه در عـدم تفكرمحـورى ريشـه 
دارد. مـا يـا تفكـر نداريم يـا تفكرمان اصيل نيسـت. چرا 
جلـوى  اينكـه  بـراى  دارد؟  ارزش  تحريم هـا  مى گوينـد 
نيازهـاى حقيقـى مـا را مى گيرنـد و ايـن باعث مى شـود 
مـا بـراى رفع نيازهـاى حقيقى مـان، به سـراغ كار علمى 
در آن زمينه هـا برويـم و در جاهايـى كـه بتوانيم منظومه 
علمى مـان را تفكرمحـور بكنيـم، ديگـر در آنجـا پيـش 

مى رويم. 
شـهيد تهرانـى در خاطراتـش مى نويسـد كـه مـن در كار 
طراحـى موشـك دچـار مشـكل شـده بـودم. اتفاقـًا بـراى زيـارت حضـرت رضـا (ع) به 
مشـهد رفتـم و بـه ايشـان متوسـل شـدم. بعـد وقتى بـه خانـه آمـدم، فكرى بـه ذهنم 

رسـيد. همـان جـا دفتـر نقاشـى دختـرم را گرفتـم و فكـرم را پيـاده كردم. 

  

در تفكــر ابداعــى اســت كــه 
آزادانديشــى معنا پيدا مى كند، 
چون در آن نظريــه، هويت ما، 
حركت ما، تندى و كندى حركت 
مــا و حيــات و ممات مــا، به 
آزادآنديشى وابسته است، ولى 
در انواع ديگر تفكر، آزادانديشى 
چيزى اســت كه بود و نبودش 

فرقى ندارد

  



٢٧

چـون  نمى كنيـم؟  را  كار  ايـن  امـور  بقيـه  در  مـا  چـرا 
نداريـم.  هـم  دغدغـه  و  نمى شناسـيم  را  مأموريت مـان 
ماننـد  بـراى علمـاى حـوزه در بحث هايـى  مثـًال چـرا 
عدالـت اجتماعـى، مهندسـى فرهنگـى، نظريه هنـر و...، 
تفكـر  بدانيـم  بايـد  مـا  نمى شـود؟  مطـرح  دغدغـه اى 
ابداعـى، داراى قـدرت حقيقـى اسـت و اگـر مـا بـه ايـن 
قـدرت مجهـز شـويم، تمـام مشـكالت را مى توانيم حل 
بكنيـم، ولـى اگـر از ايـن تفكر جدا شـويم، طبيعى اسـت 

كـه دچـار پيـروى و تقليـد مى شـويم.

 حـوزه اى كـه بـر محـور تفكـر اصيـل 
شـكل بگيـرد، نظام آموزشـى اش چه طـور خواهد 

؟  د بو
قـرار  تأثيـر  تحـت  صددرصـد  درسـى،  متـون  اوًال 
مى شـود؛  متفـاوت  نيـز  تعامل هـا  نـوع  ثانيـًا  مى گيـرد. 
زيـرا اسـتانداردهايى بـراى ايـن تفكـر تعريـف مى شـود 
آموزشـى  نظـام  بـر  را  خـودش  اسـتانداردها  ايـن  كـه 
تحميـل مى كنـد، ماننـد شـجاعت و عمـق. از آنجايـى 
كـه ايـن تفكـر بايـد بـارى را از روى زميـن بـردارد، بـه 
شـجاعت و عمـق احتيـاج دارد و اگـر نظامـى آموزشـى 
نتوانـد فـرق بيـن عميـق و سـطحى را تشـخيص بدهد، 
نمى توانـد تفكرمحـور باشـد. بـراى نمونه، امـروز ممكن 
اسـت دو نفـر بـا دو عقبـه علمـى كامـًال متفـاوت بروند 
امتحـان بدهنـد و هـر دو يـك نمـره بگيرنـد، بـه دليـل 
اينكـه مالك هـاى ارزيابـى صحيـح نيسـت، ولـى اگـر 
حـوزه  تفكرمحـور باشـد، خصوصيـات تفكـر، خـودش را 
نشـان مى دهـد. در محتـوا، در نظـام آموزشـى، در رابطه 
آموزشـى، در ارزيابى هـا و... اثـر مى گـذارد، چـون ايـن 
تفكـرى كـه مـا مى گوييـم صرفـًا تفكـر انتزاعى نيسـت 
كـه در آن اسـتاد و شـاگرد، رابطـه اى آكادميـك صـرف 
داشـته باشـند، بلكـه در آن بيـن اسـتاد و شـاگرد نوعـى 
پيوسـتگى، واليـت و همراهـى، مانند سـلوك قدما وجود 
دارد و شـاگرد در اين مسـير پرورش مى يابـد و متفكر بار 
مى آيـد، امـا اگـر بخواهيـم جزييـات ايـن حـوزه را بيـان 
كنيـم، بايـد صبـر كنيم ايـن نظام شـكل بگيـرد و موانع 
اجرايـى اش برطـرف شـود. از ايـن رو، امـروز نمى شـود 

طـرح كاملـى از آن ارائـه كـرد.

 يـك نـگاه اين اسـت كه به  طـور كامل 
آن حـوزه ايـده آل را ترسـيم كنيـم تـا بتوانيـم به 
سـمت آن حركـت كنيـم، ولى نـگاه ديگـرى اين 

اسـت كـه مـا بايـد از نظـام آموزشـى و جزييات 
و  آمـوزش  شـيوه  و  متـون  مثـًال  كنيـم.  شـروع 
ارزشـيابى را تغييـر بدهيـم و از ايـن راه، خـود به 

خـود بـه آن نتيجـه دلخـواه خواهيم رسـيد.
 باالخـره تـا مأموريـت ديده نشـود، تغييـرات را نمى توان 
را  ايجـاد كـرد. مديـرى هـم كـه مى خواهـد جزييـات 
ببينـد.  را  كلـى  مأموريـت  آن  ابتـدا  بايـد  دهـد،  تغييـر 
كسـى كـه مى خواهـد طراحـى بكنـد، بايـد مأموريـت را 
بشناسـد و متناسـب با مأموريـت، نيروهـا را تربيت بكند. 
البتـه چـون االن نقشـه كاملـى از ايـن راه وجـود نـدارد، 
مى شـود از دو طـرف شـروع كـرد تـا در بسـتر مناسـب 
و زمان بنـدى مشـخصى، تعامـل صـورت پذيـرد. هـدف 
بايـد توانمندسـازى باشـد. بايـد طلبـه اى تربيـت كنيـم 
كـه داراى فكـر روشـن و منطـق محكـم و مسـلط بـه 
زبـان و ابزارهـاى ارتباطـى و آگاه بـه زمان باشـد. آگاهى 
بـه زمـان از همـه مهم تـر اسـت. طلبـه بايـد مناسـبات 
اقتصـادى، سياسـى و فرهنگـى اش را بشناسـد و بتوانـد 
آن هـا را ريشـه يابى كنـد و ربـط بيـن آن ها را تشـخيص 
دهـد و نقـاط قـوت و ضعف را بشناسـد و راه حل را نيز در 
اختيـار داشـته باشـد. چنين فقيهـى كه مناسـبات صحيح 
اسـالمى را نيـز شـناخته اسـت، قـدرت امـر و نهـى پيدا 
مى كنـد و مى توانـد ايـن كار را انجـام بدهد. ما تا سـطح 
امـر بـه  افزايـش ندهيـم،  اطالعـات و توانمنديمـان را 
معـروف و نهـى از منكـر مـا در حـد تذكر دربـاره حجاب 
خانم هاسـت؛ زيـرا ايـن چيـزى اسـت كـه مى فهميـم، 
ولـى چيزهـاى ديگـر را نمى فهميـم و بـه ربـط آن ها پى 
نمى بريـم و اصـًال نمى دانيـم معـروف اسـت يـا منكـر. 
ممكـن اسـت منكـر در لباس معروف و معـروف در لباس 

منكـر باشـد و مـا نتوانيـم تشـخيص دهيم.

 طبـق ايـن فرمايـش شـما، كار طلبـه 
خيلـى پراكنده و گسـترده مى شـود. چه قـدر طلبه 
مى توانـد در حوزه هـاى مختلـف ورود پيـدا كنـد؟
الزم نيسـت در حوزه هـاى مختلـف وارد شـود، بلكـه هر 
طلبـه اى در هـر حـوزه اى كـه هسـت، بايد نسـبت به آن 
حـوزه مسـلط باشـد. اگـر فقيـه هسـتيد، بايـد بـه ابواب 
مختلف فقه اشـراف داشـته باشـيد. شـيخ انصارى نسبت 
بـه بـازار زمـان خودش اشـراف داشـت و انـواع معامالت 
مى گويـد   شـهيد صـدر  مى شـناخت.  را  خـودش  زمـان 
لمعـه انعـكاس بـازار زمـان شـهيد اول در فقـه اسـالمى 
اسـت. بنـده اضافـه مى كنـم كـه مكاسـب هـم انعكاس 

بـازار زمـان شـيخ انصـارى در فقـه اسـت. انعـكاس بازار 
و اقتصـاد امـروز مـا در فقه كجاسـت؟ البتـه در حوزه كار 
علمـى خيلـى زيـاد انجام مى شـود، ولـى اگر نصـف اين 
ميـزان كار علمـى روى نيازهـاى اصلـى متمركـز شـود، 
روحانيـت بـه پيشـروترين قشـر جامعه و به رهبـر طبيعى 
جامعـه، تبديـل مى شـود. اينكه امـام حسـين (ع) فرمود: 
«ان مجـارى االمـور و االحـكام علـى ايـدى العلمـاء»،1 
علمـا خودشـان موضوعيـت ندارنـد، بلكـه مقصـود تفكر 
اسـالمى اسـت كـه بايد مشـرف بشـود. اگر اين اشـراف 
را پيـدا كـرد، قدرتـى طبيعـى مى يابـد؛ يعنـى ديگـران 
مى بيننـد او بـه معنـاى حقيقـى عالـم اسـت و هـر جـا 
بـازار، در سـينما، در  مـى رود، نـور منتشـر مى كنـد. در 
سياسـت و... هـر جا كه برود، مشـكالت را حـل مى كند. 
نوعـى مهندسـى فرهنگـى بـراى جامعـه تدويـن مى كند 
و بديـن وسـيله روز بـه روز از رذايـل اخالقـى جامعـه 
مى كاهـد. همچنيـن بـر برنامه هاى توسـعه اشـراف دارد. 
وقتـى بـه خانـواده ورود پيـدا مى كنـد، بنيـان خانـواده را 
اسـتوار مى سـازد. از ايـن رو، آمـار طـالق پاييـن مى آيد. 
رهبـرى بـه اين نيسـت كه سـمت رهبرى داشـته باشـد، 
بلكـه فكـرش بايـد بـه  طـور طبيعـى در جامعه پيشـرو و 

باشـد. رهبر 

 بـا وجـود ايـن، اگـر حـوزه بخواهـد به 
ايـن سـمت بـرود بايد بـه تغييـرات اساسـى در 

نظـام آموزشـى خـود تـن بدهد.
 چـاره اى جـز ايـن نداريـم كه تغييـر كنيم و اگـر اين كار 
را نكنيـم، خـود بـه خـود حـذف مى شـويم؛ زيـرا هر چه 
فايده نداشـته باشـد، روزى حذف مى شـود. يـك وقتى ما 
گوشـه خانه مـان مى نشـينيم و مى گوييـم حيـف كـه قدر 
مـا را نشـناختند، ولـى امـروز كه ايـن همه كار بـر عهده 
ايـن  البتـه  ماسـت نمى توانيـم چنيـن چيـزى بگوييـم. 
اشـكال كـه حـوزه در ايـن سـمت پيـش نمـى رود، يـك 
بخشـى از آن بـه حـوزه بـر مى گـردد و بخـش ديگـرى 
از آن بـه دولـت و مجموعـه حاكميـت مربـوط مى شـود؛ 
زيـرا از آن سـو هـم بايـد طلـب باشـد؛ يعنى دولـت بايد 
مطالبـه بكنـد. اگـر از عاقلـه اسـتفاده نكنيـم، تعقلمـان 
ضعيـف مى شـود. دولـت بـه معنـاى عـام، نيازهـاى خود 

را بـه حـوزه ارائـه دهـد و به جـد مطالبـه كند.

پى نوشت :
1. بحاراالنوار، ج 97، ص 79.

شهيد صدر مى گويد  لمعه انعكاس بازار زمان شهيد اول در فقه اسالمى است. بنده اضافه مى كنم كه مكاسب هم انعكاس بازار زمان شيخ 
انصارى در فقه است. انعكاس بازار و اقتصاد امروز ما در فقه كجاست؟



گفت و گوى رهنامه پژوهش با حجت االسالم  والمسلمين ارسطا
از اعضاء پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 چـه عواملـى حـوزه و طـالب را به سـمت حفظ گرايى كشـانده اسـت و در مقابـل چـه راهكارهايى براى 
تقويـت روحيـه تفكرمحـورى در حـوزه مى تـوان ارائه كرد؟

اسـتاد: مسـائل اقتصـادى، يكـى از عواملـى اسـت كه سـبب مى شـود حـوزه و طلبه ها به سـمت حفظ محـورى بروند. يكـى از بزرگان 
حـوزه كـه در حـال حاضـر در شـمار مراجـع تقليد هسـتند، مى فرمودنـد هنگامى كه در حـوزه نجـف درس مى خواندنـد، خيلى وقت ها 
غذايـى كـه داشـتند، در حـد مقـدارى نـان و ماسـت بـود، ولـى بـراى آن هـا ايـن  گونه زندگـى كردن سـخت نبـود، به ايـن دليل كه 
بسـيارى از مـردم نيـز در آن زمان شـبيه آن هـا زندگى مى كردنـد. از اين 

رو، آن وضعيـت را مى توانسـتند تحمـل كنند. 
بنـده در آغـاز دوره طلبگـى، وضعيـت مناسـبى نداشـتم، منتهـا خيلى ها 
بودنـد كـه وضعيت شـان شـبيه مـن بـود، ولـى طلبه هايـى كه امـروز در 
جامعـه مـا زندگـى مى كننـد، اوًال اگـر مبالغـى را كـه طلبه هـا االن بـه 
عنـوان شـهريه از حـوزه دريافـت مى كننـد با مبالغـى كه طلبه ها سـىـ  
چهـل سـال پيش از حـوزه دريافـت مى كردند، مقايسـه كنيـم، مى بينيم 
شـهريه هاى امـروز بـه مراتـب از آن زمـان، نسـبت بـه مخارجـى كه در 

ايـن زمـان وجـود دارد، كمتر اسـت. 
مسـئله دوم بـه فرهنگ حاكـم بر جامعه مربوط اسـت كه در بسـيارى از 
مـوارد متأسـفانه ديده مى شـود كه فرهنـگ تكاثرطلبـى و تجمل گرايى، 
حاكـم اسـت. از ايـن رو، طلبـه نـه تنهـا نمى توانـد بـا دريافـت شـهريه، 
زندگـى حداقلـى قابـل تحملـى بـراى خـودش داشـته باشـد، بلكـه در 
بسـيارى از مـوارد بـه راحتـى نمى توانـد تشـكيل خانـواده بدهـد ايـن 
فعلـى  زندگـى  بـر  حاكـم  اقتصـادى  وضعيـت  دشـوارى  نشـان دهنده 
طلبه هاسـت. ايـن دشـوارى اقتصـادى سـبب مى شـود طلبه هـا در كنـار 
درس هـاى طلبگـى، بـه كار ديگـرى بپردازنـد تـا معـاش خـود را تأمين 
كننـد. بـه اين منظـور ناچارند بـراى اينكه بتواننـد در امتحانـات حوزوى 
نمـره قابـل قبولى بياورنـد، به حفظيـات بپردازند و به كتاب هـا و جزوه ها 
رو آورنـد كـه صرفـاً داراى جـواب نمونـه سـؤاالت امتحانى اسـت و به حفظ كردن جواب آن سـؤاالت بسـنده، و در امتحانات شـركت 
مى كننـد تـا نمـره اى بگيرنـد. آن هـا تنهـا بـه فكر اين هسـتند كـه بقيـه وقتـى را كـه از ايـن راه مى توانند به دسـت آورنـد يا صرف 

مصاحبه

 راهی به سوی تفکــر

میثم واحدی

اشاره
در راستاى پيگيرى و 
آسيب شناسى فضاى علمى حوزه 
نوبت به موضوع تفكرمحورى 
رسيد. تفكر محورى در واقع مفهومى 
در ازاى حفظ محورى است و دغدغه 
پرداختن به آن ناشى از رويكرد و 
روحيه اى است كه در حوزه و طلبه 
ها احساس مى شود از جمله اينكه 
گويا طلبه ها قبولى در امتحانات 
را تنها هدف از مطالعه دروس 
دانسته، از اين جهت به حفظ مطالب 
و مراجعه به تلخيص ها متوسل 
مى شوند و الجرم از روحيه دقت 
و تامل در متون و نگاه نقادانه و 
موشكافانه به آن ها كاسته شده 
است. در همين زمينه مصاحبه هايى 
با چند تن از دست اندركاران حوزوى 
اعم از استاد، طلبه و مسئول ترتيب 
داديم. پاسخ هاى اين بزرگواران به 
پرسش ما «چه عواملى سبب گرايش 
طالب به حفظ گرايى مى شود و چه 
راه كارهايى براى تقويت روحيه 
تفكرمحورى مى توان ارائه كرد؟» به 
شرح زير است:

  

 اين دشــوارى اقتصادى سبب 
كنــار  در  طلبه هــا  مى شــود 
درس هاى طلبگى، به كار ديگرى 
بپردازند تا معاش خود را تأمين 
كننــد. به اين منظــور ناچارند 
براى اينكه بتوانند در امتحانات 
حــوزوى نمــره قابــل قبولى 

بياورند، به حفظيات بپردازند

  

پيشــنهادات فضــالى حــوزه بــراى تقويــت روحيــه تفكرمحــورى حوزه



٢٩

كار اقتصـادى كننـد يـا بـه فعاليـت ديگـرى بپردازنـد كـه بـه گونه اى بـراى آن هـا بتواند 
باشـد.  درآمدزا 

عامـل ديگـرى كـه سـبب رو آوردن طلبه هـا به حفظيات مى شـود، اين اسـت كـه نظارت 
اسـتادان بر شـاگردان، كم  شـده اسـت. شـايد در گذشـته در موارد متعددى، به دليل تعداد 
كم شـاگردان، اسـتادى مى توانسـت نظارت دقيق ترى نسـبت به طلبه هايى داشـته باشـد 
كـه در درسـش شـركت مى كننـد و ببيند آيـا به صورت جدى درسشـان را دنبـال مى كنند 
يـا نـه. وقتـى نظـارت كاهـش مى يابـد، طبيعى اسـت كـه آسـيب هايى نيـز پديـد خواهد 
آمـد كـه يكـى از آن هـا، رو آوردن طلبه ها بـه حفظ كردن، بـراى قبولى در امتحان اسـت.
در ايـن ميـان، عامل سـومى كه ممكن اسـت اثر داشـته باشـد، اين اسـت كـه درس هاى 
حـوزوى ديربـازده اسـت و بازدهـى ايـن دروس بـر خالف دروس دانشـگاهى، به سـرعت 
ظاهـر نمى شـود. در دانشـگاه، دانشـجو بـا چهـار سـال درس خوانـدن مى توانـد مـدرك 
ليسـانس و بـا دو سـال درس خوانـدن، مـدرك فـوق ليسـانس بگيـرد. همچنيـن بـا چند 
سـال ديگـر درس خوانـدن، مى توانـد مـدرك دكتـرا بگيرد و با ايـن مدرك هـا مى تواند در 
مراكزى اسـتخدام شـود، ولى در نظام حوزوى، دروس ديربازده اسـت و يكى از مشـكالتى 

كـه ايـن ديربازدهـى ايجـاد مى كند، اسـتخدام نشـدن در جاهاى مختلف اسـت. 
مشـكل دوم اين اسـت كه طلبه احسـاس كنـد آنچه خوانده اسـت، در زندگـى روزمره اش 
و در زندگـى حاكـم بـر مـردم جامعـه او، اثـر چندانـى نـدارد و چنـدان بـراى خـودش و 
جامعـه اش نمى توانـد مفيد باشـد. بـه همين دليل، به سـراغ مطالعات جنبـى و فعاليت هاى 
ديگـرى مـى رود كـه بتواند اين نقصانـى را كه در درس هـاى حوزوى احسـاس مى كند، از 
آن طريـق جبـران كند. در نتيجه، وقـت كافى براى مطالعه و دقـت در دروس حوزوى پيدا 

نمى كنـد و سـرانجام بـراى قبولـى در امتحان، بـه حفظ كـردن رو مى آورد.
عامـل چهـارم كـه در ايـن زمينـه مى تواند اثرگـذار باشـد، رواج نيافتن شـيوه هاى مطلوبى 
اسـت كـه در گذشـته در حوزه وجود داشـت. بـراى نمونه، يكى از شـيوه ها، مقيـد بودن به 
مباحثـه دروس بـود. امـروزه پايبنـدى به مباحثـه در ميان طلبه ها، كمتر از گذشـته اسـت. 
طلبه هـا درس مى گيرنـد، ولـى اهل مباحثه نيسـتند، چه برسـد به اينكه اهـل پيش مطالعه 
و فعاليت هـاى علمـى ديگـرى باشـند كـه در گذشـته در ميـان طلبه ها به عنوان شـيوه  اى 
رايـج حاكـم بـود. اين روند سـبب مى شـود طلبـه به عمـق مباحثى كـه مى خوانـد، نتواند 

پـى ببـرد و در نتيجـه، حفظ محورى گسـترش مى يابد.

 در زمينـه راهكارهـاى پيشـنهادى بـراى رفـع ايـن معضـل، چـه 
مسـائلى را مى توانيـد مطـرح كنيـد؟

اسـتاد: در نقطـه مقابـل هـر كـدام از ايـن عوامـل، راهـكارى را مى تـوان در نظـر گرفت. 
مـن فكـر مى كنم مهم تريـن عامل، همـان عامل اقتصـادى اسـت. طبعاً بايد قـوه مجريه 
بـه رفـع فشـارهاى اقتصـادى  بپـردازد كه بـر برخى اقشـار، از جملـه طلبه ها حاكم اسـت. 
مسـئله ديگـرى كـه بـه عنـوان راه حل قابـل طرح اسـت، اين اسـت كـه وزارت ارشـاد و 
سـازمان تبليغـات و حوزه هـاى علميه، بـه عنوان نهادهايـى كه در مسـائل فرهنگى حاكم 
بـر جامعـه مى تواننـد اثرگـذار باشـند، بـه اصـالح نـگاه فرهنگى مـردم و روحيـه حاكم بر 
مسـائل اقتصـادى كـه در ميان مـردم وجود دارد، توجه داشـته باشـند. اصـالح ارزش هاى 

اقتصـادى كـه بـراى مردم مطـرح اسـت، در ايـن زمينه مى تواند گره گشـا  باشـد. 
نظـارت دقيـق اسـتادان و مـدارس علميـه بـر فعاليت هـاى علمـى طلبه ها، يكـى ديگر از 
عواملـى اسـت كه مى تواند راهگشـا باشـد. بـا نظـارت و وادار كردن طالب بـه مباحثه و با 
تنظيـم و اصـالح كتاب هاى درسـى حـوزوى، به گونه اى كـه در هر زمانى طلبه احسـاس 
كنـد آنچـه مى خوانـد، براى حال او و جامعه اش مفيد اسـت و قسـمتى از مشـكالت جامعه 
را بـا آنچـه خوانـده اسـت، مى تواند حل كنـد و در مسـير جلوگيرى از مفاسـدى كه عرض 

شـد و حاكـم كـردن روحيـه دقت و تفكـر بر حوزه هـا، مى تـوان پيش رفت.

گفت و گوى رهنامه پژوهش با 
حجت االسالم  والمسلمين حاج ابراهيم

استاد حوزه و دانشگاه

 چـه عواملـى مى توانـد حـوزه و طلبه هـا را بـه سـمت حفظ گرايـى 
بكشـاند و در مقابـل بايـد چـه راه كارهايـى بـراى كشـاندن آن ها به سـمت 

تفكرمحـورى، ارائـه كرد؟
اسـتاد: بـراى تفكـر بـر موضوع هـاى علمى، بايـد برخى اطالعـات علمى را به ياد داشـت. 
از ايـن رو، بخشـى از لـوازم آمـوزش، حفـظ كـردن اسـت و در ايـن بـاره ترديدى نيسـت. 
منتهـا وقتـى حفظ گرايـى در تقابـل بـا تفكرگرايـى مطـرح مى شـود، بيشـتر مقصـود اين 
اسـت كـه زمينـه اى را فراهـم نكنيم كه بـه جاى اينكه طالب سـراغ انديشـيدن و بازبينى 
و تأمـل عميـق نسـبت بـه موضوع هـا برونـد، صرفـاً بـه محفوظـات خـود بيفزاينـد و اين 

محفوظـات هـم بـدون تأمل و پشـتوانه عميـق عقالنى، منتقل بشـود.
شـيوه هاى ارزيابـى، يكـى از عوامـل حفظ گرايـى اسـت،يعنى شـيوه هايى كه بـا آن نحوه 
كار درسـى طلبـه را ارزيابـى مى كنيم. بـراى نمونه،امتحـان مى گيريم و نمـره مى دهيم. با 
وجـود اينكـه حفظ كـردن حتى بـراى انديشـيدن،تا حدى ضـرورت دارد، ولـى نبايد صرفًا 
شـيوه هاى ارزيابـى مـا بـه درس هايـى كه تدريس شـده اسـت، معطوف باشـد، بلكـه بايد 
گاهى مسـئله طرح كنيم و بخشـى از شـيوه امتحان گرفتن، عبارت از حل مسـائل باشـد. 
بـراى نمونـه، اگـر كسـى بخواهـد درس منطـق رياضـى بخواند،امـكان ندارد بـدون حل 
مسـئله اى مفصـل بتوانـد از پـس امتحـان برآيـد، در حالى كه غالبـاً در امتحانـات ما طرح 

اسـت  كـم  خيلـى  مسـئله 
بيشـتر  و  نيسـت  اصـًال  يـا 
مفاهيمى را كه تدريس شـده 
اسـت، مطالبـه مى كنيـم. از 
و  سـؤال  طـرح  رو،  ايـن 
مسـائل جديدمى تواند هنگام 
تدريـس صورت گيـرد و هم 
هنـگام ارزيابـى و امتحان.بـا 
ايـن شـيوه، زمينـه اى فراهم 
مى شـود، بـراى اينكـه طلبه 
را  خـود  محفوظـات  فقـط 
مقـدارى  و  ندهـد  افزايـش 
سـمت  بـه  هـم  را  ذهنـش 
بدهـد.  سـوق  انديشـيدن، 
بنابراين، در شـيوه آموزشـى، 
سـر  مقـدارى  بايـد  اسـتاد 
كالس فعال تـر عمـل كند و 
بـا انجام امتحان هـاى پى در 
پـى، ايـن نـگاه را در طـالب 

پديـد آورد كـه در حيـن درس، مسـائلى مطـرح مى شـود كه آن ها بايد بينديشـند و پاسـخ 
بدهنـد. شـيوه هاى گفت و گـو و متن خوانـى در حيـن امتحان هـاى شـفاهى، تا حـد زيادى 
كمـك مى كنـد كـه وقتى افـراد مى خواهنـد متنـى را بخوانند، هم نسـبت بـه ادبيات متن 

و هـم دربـاره اينكـه مـراد از متـن چيسـت،خوب دقـت كننـد. 

  

وقتى حفظ گرايــى در تقابل با 
مى شــود،  مطرح  تفكرگرايــى 
بيشــتر مقصود اين اســت كه 
زمينــه اى را فراهــم نكنيم كه 
بــه جــاى اينكه طالب ســراغ 
تأمل  و  بازبينى  و  انديشــيدن 
عميق نســبت بــه موضوع ها 
بروند، صرفاً به محفوظات خود 

بيفزايند

  



بنابراين،مهم تريـن مـوردى كه سـبب تفكر مى شـود، طرح پرسـش اسـت. مسـئله اى كه 
در متـن و در ضمـن كالس آموختـه نشـده اسـت و خوِدطلبـه و آموزنده، بايـد وقتى با آن 
روبه رومى شـود، از خوانده هـاى خـودش بيشـتر بهـره ببرد تا اينكـه بتوانـد آن را حل كند.

 در واقـع شـما عامـل اصلـى حركـت بـه سـمت تفكـر را شـيوه 
مى دانيـد. سـنجش  و  ارزيابـى  

اسـتاد: البته افزون بر ارزيابى ها، شـيوه تدريس اسـتاد نيز بايد فعال تر باشـد، چون بسـيارى 
از كالس هـا يـك طرفـه و غير فعال اسـت. بـه اين معنا كه اسـتاد، گوينده و طلبه، شـنونده 
اسـت، در حالـى كه اسـتاد بايـد در كالس درس، فعال تر باشـد وپرسـش هايى را مطرح كند 
و نظرياتـى را بخواهـد و سـپس نظريـات را با هم مقايسـه اجمالى كند كه البتـه اين فرآيند 
مى توانـد طوالنـى هـم نباشـد و مى تواند با طرح سـؤالى و چند دقيقه نظرخواهى و مقايسـه 
و ترجيـح نظريـات، بـه نتيجـه مطلـوب برسـد. بنابرايـن، در كالس بايـد پرسـش و پاسـخ 
وجـود داشـته باشـد كـه اين پرسـش و پاسـخ مى تواند نسـبت به درس هاى پيشـين باشـد 

كـه بديـن وسـيله طلبه هـا 
تحريـك مى شـوند تـا مرور 
بيشـترى داشـته باشـند يـا 
مطالبـى  دربـاره  مى توانـد 
باشـد كـه در همان جلسـه 
تدريـس مى شـود و وقتـى 
مطالعـه  را  درس  اسـتاد 
مى كنـد و مى خواهـد ارائـه 
كنـد  پيش بينـى  كند،بايـد 
چـه پرسـش هايى در ذهـن 
حيـن  در  تـا  باشـد  داشـته 
و  كنـد  مطـرح  تدريـس، 
انديشـيدن  بـه  را  طـالب 

وادارد. 
در بسـيارى از درس هـا، در امتحان هـاى كتبى، بايد به طالب مسـئله بدهيـم، ولى امروزه 
در درس اصـول، همـان قواعـدى را كـه مى خواننـد، امتحـان مى گيريـم. اسـتاد در كـدام 
امتحـان اصـول كتبـى يا شـفاهى، دو روايـت را مطرح مى كنـد و مى گويد كه نسـبت اين 

روايـات، و جمـع بيـن ايـن دو روايت چيسـت و چگونـه بايد با آن برخـورد كنيم؟ 
بنابرايـن، طـرح پرسـش در حيـن تدريـس و طـرح مسـائل جديـد در زمـان برگـزارى 
امتحان هـا، اثرگـذار اسـت. البتـه چنيـن شـيوه اى فقـط بـراى امتحان هـاى پايـان تـرم 
سـودى نـدارد، بلكـه اسـتاد بايـد در ضمـن تـرم، چنـد امتحـان كوتاه بگيـرد كـه در اين 
امتحان هـا، شـيوه كار كـردن خـودش و روش مطالبـه مطالـب از طلبه هـا را بـه ايشـان 
بفهمانـد و طلبـه بدانـد كه هم بايـد از نظر حفظى، روى مطالب مسـلط باشـد و هم اينكه 
در كاربرد و اسـتفاده آن در حل المسـائل، دسـت بازى داشـته باشـد. در ضمن بايد تا حدى 
متـون درسـى شـامل پرسـش ها و مسـئله ها باشـد. البتـه ايـن امر نسـبت بـه درس هاى 
مختلـف، متفـاوت اسـت. بـراى نمونـه، بايـد در نحو عبارتـى را بياوريـم تا طلبـه آن ها را 
اعراب گـذارى كنـد و در منطـق، مغالطه ها يا اسـتدالل هايى را بياوريـم و از طلبه بخواهيم 
كـه اشـكال آن را بيـان كنـد. همچنيـن در اصول نيزبايد متن درسـى مشـتمل بر مسـئله 
باشـد، نـه فقـط طرح سـؤاالتى كـه مربوط بـه محتواسـت، بلكه بايد مسـئله اى باشـد كه 

طلبـه بـا توجـه به محتوايـى كـه آن را فهميده اسـت، بتوانـد آن را حـل كند. 
بنابرايـن، هـم روش درسـى ما، هم ارزيابى ها و هم متون درسـى ما، بايد با مسـائلى آميخته 

باشـد كـه طلبه بتواند براسـاس محتـوا، آن ها را حل كند. اين امر سـبب مى شـود تا حدى از 
حفـظ كـه ضرورت دارد، حاصل، و كاربردها و تفكر درباره اسـتفاده از روش ها، تأمين شـود.

 اگـر بخواهيـم نسـبت به گذشـته مقايسـه اى داشـته باشـيم، آيا 
در گذشـته چنيـن روش هايـى وجـود داشـته يـا اينكه در گذشـته، بـا همين 
متـون و روش تدريـس و اينكـه ارزيابـى هم به معنايـى، مانند امـروز نبوده، 

تفكرمحورى بيشـتر رواج داشـته اسـت؟
اسـتاد: البتـه ايـن حـرف بـه برخى مـوارد بسـتگى دارد. مـا آمـارى نداريم كه در گذشـته 
چنـد نفـر طلبـه داشـته ايم و از ميـان آن طلبه هـا، چنـد آدم بـزرگ، پديد  آمدنـد. افزون بر 
ايـن، عاملـى كه بسـيار مهم اسـت و نبايـد از قلم بيفتد، تأكيـد روى چگونگـى مباحثه در 
عالـم طلبگـى، به عنوان راهكار اسـت. يكـى از راهكارهاى تقويت تفكرمحـورى، افزايش 
كيفيـت مباحثـه اسـت كـه در مباحثـه دو طرفـى كه بحـث مى كننـد، به جد طرح سـؤال 
كننـد، نـه اينكـه صرفـاً گفته هاى اسـتاد را بـراى يكديگر تكرار كننـد. البته تـا حدى اين 
كار نيـز سـبب ثبـات و حفـظ بهتر مطالب مى شـود، ولى اگـر از يكديگر بپرسـند و به هم 
پاسـخ بدهنـد و فضـاى مباحثه، فضايى باشـد كه هم مباحـث، مرور، و هم مسـئله مطرح 

شـود،بر گرايش بـه تفكر، اثرگذار اسـت. 
بايـد بـه ايـن نكته دقت كنيـم، كه شـايد در ميان گذشـتگان، قوت فضاى مباحثه بيشـتر 
از امـروز بـوده اسـت. بـراى نمونـه، برخـى هم مباحثه اى هـا كـه بـا هـم سـر درس هايى 
مى رفتنـد  و بحـث مى كردنـد، خودشـان مى رفتنـد كتاب هايـى را در آن بـاره مطالعـه 
مى كردنـد و بـه بحـث مى گذاشـتند. خيلـى فرق اسـت بيـن اينكه مـن بنشـينم و كتابى 
بخوانـم و سـعى كنـم بفهمـم تـا اينكه كتابـى را بخوانم و بيايـم در مقابل سـؤال و جواب 
ديگـرانـ  كـه هـم بحثى هـاى مـن هسـتندـ  آن را تقريـر كنـم و پاسـخ بدهـم. بـه اين 
ترتيـب، زمينـه بـراى فهـم عميق تر و تفكر بيشـتر فراهـم مى شـود. از ايـن رو، بايد روى 
شـيوه مباحثـه تأكيـد كنيـم و اصـل مباحثـه را جدى بگيريـم. بايد شـيوه مباحثـه نيز اين  
گونـه باشـد كـه واقعـاً اطرافيـان بحث، در طرح سـؤال و جواب، ورود جدى داشـته باشـند 

و اگـر سـؤالى مانـد، بعدهـا آن را با اسـتاد مطـرح كنند. 
برخـى بـر ايـن باورند كه گذشـتگان، بيشـتر اهل تفكـر بوده انـد. اوًال بايد بگوييـم منظور از 
گذشـتگان چـه دوره اى اسـت و آيـا واقعـاً ايـن داده، داده اى درسـت اسـت و از ميان طالب 
پيشـين، چنـد نفـر به اسـتادى خـوب در مباحث عقلى و فلسـفى يـا اصولى،تبديل شـده اند. 
امـروز حـوزه كه حدود سـى هزار طلبه دارد، ممكن اسـت ده يا بيسـت مجتهـد و پنج مرجع 

تقليـد، پديـد آورده باشـد كه نشـانه هوش مندى و خوب درس خواندن و انديشـيدن اسـت.
 نكتـه ديگـر ايـن اسـت كه در گذشـته صبـورى كـردن در مقابـل درس و بحث، بيشـتر 
وجـود داشـته اسـت. باالخـره آدم هـا در دوره جديـد، صبـر كمتـرى دارنـد، هم بـه لحاظ 
تربيتـى و هـم از نظـر سـرعتى كـه در مسـائل هسـت. شـايد اين هـا جـزو عوامـل درجه 
دومـى باشـد كـه بتوانيم جزو علل موفقيت گذشـتگان نسـبت به طالب جديد برشـماريم. 
زيسـتن در آن دوره، آدم هـا را صبورتـر بـار مى آورد و شـايد در درس خوانـدن هم بردبارتر 
بودنـد. خيلـى وقت هـا شـكيبايى در برابـر مسـئله اى كـه مى خواهيـم آن را حـل كنيـم، 

زمينه مناسـبى بـراى انديشـيدن فراهم مـى آورد.

 اگر نكته اى هست، بفرماييد.
اسـتاد: مى توانيـم بـراى كمـك گرفتـن در زمينـه تفكرمحورى، بـه افـرادى مراجعه كنيم 
كـه در علـوم تربيتـى و روان شناسـى، به ويژه روان شناسـى تعليـم و تربيـت كار مى كنند؛ 
زيـرا در ايـن رشـته ها مطرح اسـت كه شـيوه تعليـم و تربيت چگونه بايد باشـد كـه صرفًا 
بـه جـاى افزايش محفوظـات افراد، بتوانيـم انگيزه انديشـيدن را در آن هـا افزايش بدهيم.

  

هــم روش درســى مــا، هــم 
ارزيابى ها و هم متون درســى 
ما، بايد با مسائلى آميخته باشد 
كه طلبه بتواند براساس محتوا، 

آن ها را حل كند.

  



٣١

گفت و گوى رهنامه پژوهش با 
حجت االسالم  والمسلمين رجبى

 چه عواملى مى تواند حوزه و طلبه ها را به سمت حفظ گرايى بكشاند و 
از تفكرمحورى دور سازد؟

استاد: اين مسئله نا هنجار، چه درباره مسائل آموزشى باشد و چه در زمينه مسائل غير آموزشى، 
اگر از روى عمد و عناد نباشد، قطعاً نشانه نداشتن مهارت است. براى نمونه، كسى كه سيگار 
مى كشد، بلد نيست براى حل نيازش كار ديگرى بكند كه به سيگار پناه نبرد و اگر نمى تواند 
سيگار را كنار بگذارد، به اين دليل است كه بلد نيست چه طور بايد آن را ترك كند يا مثًال كسى 
كه عصبانى مى شود، به اين دليل است كه بلد نيست عصبانى نشود، وگرنه هيچ كس دوست 
ندارد عصبانى شود. انسان ها بر اساس فطرتشان، خوبى ها را دوست دارند و از بدى ها گريزانند، 

ولى بلد نيستند چه كار كنند و 
فكر مى كنند كارهايى كه از 
طريق خانواده يا محيط ياد 
گرفته اند، بهترين كار است. 

نيز  آموزشى  مسائل  در 
وضع به همين منوال است. 
طالب مهارت الزم را براى 
دست  به  حفظ گرايى  حذف 
نياورده اند. آسان ترين راه كه 
به نظرشان مى رسد، همين 
است. منابع الزم به صورت 
شده  دسته بندى  و  خالصه 
اين  از  و  است  دسترس  در 
راه در كمترين زمان ممكن 

و با كمترين هزينه اى كه صرف مى كنند، به مطلوبشان مى رسند، ولى اگر مهارت هاى الزم 
براى تفكر و تحصيل تفكرمحور و پژوهش محور به آن ها آموزش داده شود، به خودى خود 

پس از مدتى، به هيچ وجه به سمت حفظ گرايى و مدرك گرايى كشيده نمى شوند. 
بنابراين، ما بايد زير ساخت ها را آماده كنيم كه طالب مهارت الزم را براى تفكرمحورى بيابند. 
بايد استادان را آموزش بدهيم كه تفكرمحور باشند. قطعاً چنين استادى، طلبه را تفكرمحور بار 

مى آورد. مدرسه ها و نظام آموزشى نيز بايد به گونه اى تفكرمحور باشد. 
ما از سال گذشته اين كار را در حوزه علميه مروى آغاز كرديم و بيست درصد از نمره قبولى 
طالب را به پژوهش و كارهاى اين چنينى اختصاص داديم. بايد به سطح و ميزان تفكر طلبه 
در كارنامه او اشاره، و به گونه اى در مدارك تحصيلى، آورده شود. در اين صورت، طلبه خود 
به خود، ولو در ابتدا به شكل صورى و ظاهرى، ولى بعدها به سمت تفكر كشيده مى شود. 
از اين رو، برخى سمت كارهاى عميق ، مثًال سراغ پژوهشگاه ها، منابع پژوهشى و مجله هاى 

پژوهشى مى روند. 
بنابراين، آماده سازى زير ساخت ها، كار مهمى به شمار مى آيد و يكى از زيرساخت ها اين است 
كه مدارك تحصيلى، پژوهش محور و تفكرمحور باشد و در اين جهت، استادان را آموزش دهيم. 
تفكر نوعى مهارت است. ارسطو دو هزار سال پيش، به شكل روش شناسى، آن را به نام منطق 
صورى تدوين كرد. تفكر و روش تفكر، آموختنى است و بايد كسانى باشند كه آن را به ما ياد 
بدهند. اگر اينگونه باشد، به نظر من طالب به سمت روش حفظ گرايى و مدرك گرايى نمى روند.
 چه نظرى درباره نسبت ميان متون فعلى حوزه با بحث تفكرمحورى 

بدهند. اگر اينگونه باشد، به نظر من طالب به 

داريد؟
كتاب ها، يكى از معضالت است. امروزه كتاب هاى جديدى براى دروس تدوين شده است. در 
يكى از حوزه هاى تهران كه بنده مشاورم، بعد از هر درس، كه حدود هفت، هشت صفحه است، 
بخشى را به نام كارورزى گذاشته اند كه در آن سهـ  چهار كار عملى، به فراگيران ارائه دادند كه 
بايد انجام دهند كه بخشى از آن را در كالس و با نظر استاد انجام مى دهند و بخش ديگر را 
بايد خودشان به تنهايى، و بخشى را بايد با تعامل دو سويه با استاد و خودشان، و باالخره بخش 

آخر را بايد با تعامل چند سويه ميان خودشان انجام دهند، سپس به استاد ارائه كنند. 
كتاب ها بايد اينگونه باشد تا طلبه ها درس ها را به اين شكل بخوانند و بار بيايند. از اين رو،يكى 
ديگر از زير ساخت هايى كه متأسفانه در حوزه هاى ما مفقود است، اين است كه كتاب هايى 
را كه براى 300 سال پيش نوشته شده و حتى در آن زمان نيز به قصد آموزش نوشته نشده 

است، كتاب درسى قرار داده ايم. 

 در پايان اگر نكته اى را الزم مى دانيد، بفرماييد.
استاد: از جمله كارهايى كه ما در مدرسه مروى در راستاى حركت به سمت تفكرمحورى 
انجام داديم، اين بود كه تقريباً خرداد ماه گذشته، سهـ  چهار نفر از استادان برجسته پژوهش 
را به مدرسه دعوت كرديم كه براى استادان ما تدريس كردند، سپس كارگاه هاى تخصصى 
در رشته هاى عمومى و در رشته هاى ادبيات، فقه، اصول و منطق، برگزار كرديم و به استادان 
همچنين  كنيم.  انديشه محور  را  تدريس  علميه،  حوزه هاى  در  چگونه  كه  داديم  آموزش 
كالس هاى پژوهشى طراحى كرديم و درس هاى آموزش غير حضورى و مجازى پژوهشى 

گذاشتيم، تا اينكه پس از مدتى، طلبه پرورش يابد و ديگر از استاد لغت نپرسد. 
را  خارجى  زبانى  سال  دنيا،سه  جاى  هيچ  در  و  مى خوانيم  ادبيات  سال  سه  حوزه،  در  ما 
نمى خوانند. با وجود اين، پس از سه سال، طلبه بلد نيست به زبان عربى صحبت كند. اشكال 
در كجاست؟ در طلبه هاست؟ نه. آن ها آمادگى دارند و مستعد نيز هستند. در ميزان  فداكارى 

استادهاست؟ نه. آن ها نيز فداكار و دلسوزند. 
اشكال در نوع روش است. نه استاد بلد است مكالمه كند و نه ما بلديم مكالمه ياد بگيريم و نه 

متون و روش آموزشى و زير ساخت هايمان، براى مكالمه عربى آماده است.

گفت و گوى رهنامه پژوهش با 
حجت االسالم  والمسلمين محسن غرويان

از اساتيد برجسته حوزه

 چه عواملى حوزه و طلبه ها را به سمت حفظ گرايى كشانده است و چه 
راهكارهايى براى تقويت روحيه تفكرمحورى در طالب مى توان ارائه كرد؟

استاد: در اين باره، به سه نكته مهم اشاره مى كنم. نكته اول اين است كه بايد در فضاى حوزه، 
از انديشه و طرح نو استقبال شود و اين امر مهم، با حرف و شعار حاصل نمى شود، بلكه بايد 
زمينه هاى عملى براى رويش فكر نو و تئورى پردازى در زمينه  هاى گوناگون فراهم شود كه 
طلبه ها استقبال عينى و عملى را ببينند. از اين رو، بايد به فكر نو ارزش داد. نكته دوم اين است 
كه فكر و طرح جديد، در هر رشته اى اعم از حوزوى و دانشگاهى، ولو بسيار ابتدايى و سطحى، 
بايد نقد و بررسى شود؛ زيرا گاهى شخصى تئورى و طرحى را مطرح مى كند و در وهله اول 
ممكن است مثًال با تمسخر و بى اعتنايى از سوى ديگران مواجه شود، اما وقتى جلسه نقد و 
بررسى عالمانه اى درباره طرح و انديشه اش برگزار شود، مى بينيم چه بسا همان فكر داراى 
مبنا و ريشه عميق ترى بوده است و توانسته نظريات را به خودش جلب كند. بنابراين، نبايد 

يكـى ديگـر از زيـر سـاخت هايى كـه متأسـفانه در حوزه هـاى مـا 
مفقـود اسـت، ايـن اسـت كـه كتاب هايـى را كـه براى 300 سـال 
پيش نوشـته شـده و حتى در آن زمان نيز به قصد آموزش نوشـته 

نشـده اسـت، كتاب درسـى قـرار داده ايم. 

  

بدهيم  آموزش  را  استادان  بايد 
كه تفكرمحور باشند. قطعاً چنين 
استادى، طلبه را تفكرمحور بار 

مى آورد.

  



با فكر نو طلبه ها و فضال برخورد سطحى شود و مخالفت  كنيم. نكته سوم اين است كه بايد 
از كسانى كه فكر و طرح نو ارائه مى دهند، قدردانى شود و بايد اين قدردانى به صورت مادى 
و معنوى باشد، به اين صورت كه اين اشخاص تشويق شوند و جوايزى به آنها داده شود. 
امروزه در حوزه اين كارها در حد شعار باقى مانده است. سال هاست از فرمايش مقام معظم 
رهبرى درباره جنبش نرم افزارى و توليد علم گذشته است، ولى همچنان مى بينيم وضعيت 

فرقى نكرده است و از افكار جديد، استقبال چندانى نمى شود. 
به نظر من، اين سه نكته از عوامل مهمى به شمار مى آيند كه سبب تشويق طلبه ها به سمت 

تئورى پردازى و كار نو مى شود.
اگر اين اتفاقات رخ ندهد، به هر حال طلبه تنها در اين فكر است كه مطالبى را حفظ كند و 
امتحان بدهد تا نمره اى به دست بياورد و مدركى بگيرد. از اين رو، انگيزه چندانى براى طرح 
نو ندارد و تنها مى خواهد مانند برخى دانشجويان، درس ها را به اصطالح پاس كند و مدرك 
بگيرد و باالتر برود. با اين شرايط، روحيه پژوهش تضعيف مى شود، ولى اگر واقعاً به كسى 
كه حتى گامى كوچك در راه پژوهش برداشته، بها داده شود، در ديگران نيز اين انگيزه ايجاد 

مى شود كه حفظ گرايى را مد نظر قرار ندهند، بلكه به تفكر و تأمل بيشترى بپردازند.

گفت و گوى رهنامه پژوهش با 
حجت االسالم  والمسلمين صفرپور

معاون پژوهش مدرسه علميه معصوميه

 چه عواملى حوزه و طلبه ها را به سمت حفظ گرايى كشانده است؟
استاد: متن، يكى از اركان آموزش است. متأسفانه متون ما از همان آغاز دوره طلبگى، براساس 
روش تفكرمحورى تدوين نشده اند. اگر متون ادبيات را مالحظه كنيم، مى بينيم براى آموزش 
اعراب به طلبه، او را با قواعدى درگير مى كنند كه در نهايت طلبه بايد آن ها را حفظ كند. اين 
در حالى است  كه مى توان قواعد اعراب را به اين شيوه آموزش داد كه كالم داراى مسند، 
مسنداليه و اسناد است و تمام نحو را مى توان تحت همين مبنا، آموزش داد، سپس به اين 
مرحله مى رسيم كه مسند، مسنداليه و اسناد، هر كدام داراى مجموعه اى قيود و خصوصياتى 
هستند. سرانجام نيز به شرح و توضيح اين ويژگى ها مى پردازيم. اين سه جزء، پايه كالم به 
شمار مى آيد. تفاوت اين روش با روش معمول در اين است كه ديگر الزم نيست اسم «إّن» 
را در منصوبات و اسم «كان» را در مرفوعات بخوانيم؛ زيرا هر دوى اين ها در دسته مسنداليه 
قرار دارد و تفاوتى ماهوى بين آن ها وجود ندارد. اين نوع نگاه به ادبيات، نگاهى تفكرمحور 
است و از همان آغاز، تفكر طلبه را شكوفا مى سازد و طلبه به جاى حفظ قواعد، با متن نحو و 
ادبيات، روبه رو مى شود و بهتر مطالب را مى فهمد. اين اشكال را مى توان درباره متون اصول 

و فقه و... نيز وارد دانست. 
نكته ديگرى كه در اين زمينه قابل طرح است، بحث برنامه آموزشى است؛ زيرا حوزه از 
اين جهت نيز با مشكل روبه روست. براى نمونه، در مدرسه معصوميه در آغاز ورود طلبه در 
حدود دو ماه، پنج درس به او مى دهند تا اينكه پس از آن، از طلبه ها امتحان اختبار بگيرند، 
ولى مفسده آن اين است كه طلبه، فرصت مباحثه و تفكر نمى يابد و اصًال نمى فهمد چه كار 
دارد مى كند. طلبه در آغاز ورود، صرف، نحو، تجويد، احكام و عقايد را مى گيرد و اگر خيلى 
هنر كند، تنها مى تواند برخى از اين درس ها را مطالعه كند و به مباحثه بپردازد، ولى درباره 
مسائل مهم تر، وقتى براى انديشيدن ندارد، مسائلى مانند اينكه چه طور تحصيل كند و چگونه 
در عرصه تحصيل و تفكر و پژوهش، به مهارت دست يابد. اين روند خطا كه در آغاز ورود 
شكل مى گيرد، سبب مى شود طالب بد عادت، پرورش يابند و معموًال تا آخر،وضع به همين 

شكل ادامه يابد.

به نظرم مشكل ديگر، به كادر آموزشى حوزه مربوط است؛ زيرا متأسفانه كادر آموزشى حوزه، 
به آموزش نگاه علمى ندارد و فضاى آموزشى و مراحل آموزش را خوب لمس نكرده اند و 
كمتر حضور آدم هاى كاركرده و انديشمند را در فضاهاى آموزشى شاهديم. و اين هم معضل 

بزرگى است.
اشاره كنم، بحث جذب نخبه هاست؛ زيرا مسئله تفكر  به آن  مطلب ديگرى كه جا دارد 
اين است كه نظام آموزش و پرورش ما ـ در  اول  نياز دارد. در واقع، مشكل  به استعداد 
دوازده سالى كه طلبه ها، پيش از ورود به حوزه با آن درگيرند ـ حفظ محور است. همچنين 
دانشگاه هاى ما نيز كه برخى طلبه ها پس از آن به حوزه مى آيند، حفظ محور است. از اين رو، 
طلبه ها در اين نظام بد تربيت مى شوند. مشكل ديگر اين است كه حوزه نيز نتوانسته براى 
جذب نخبه ها برنامه داشته باشد. براى همين، حوزه در اين زمينه از دو جهت، دچار آفت شده 
است. آفت اول اين است كه نيرويى تحويل حوزه داده مى شود، كه با روش حفظ محورى 
پرورش يافته و آفت دوم اين است كه حوزه در ميان همان نيروها نيز نتوانسته در بخش جذب 
نخبه ها، كارى جدى انجام بدهد كه يك دليل آن به نظام ارزشى نادرستى بر مى گردد كه بر 
فضاى جامعه ما حكم فرماست كه قدر و منزلت علوم انسانى شناخته نشده است و متأسفانه 

در علوم انسانى نيز حوزه در جامعه جايگاهى ندارد.
موضوع ديگر، بحث نظام ارزشى است. نظام ارزشى ما شاخصه هايى دارد كه برخى از اين 
شاخصه ها، نادرست است. براى نمونه، يكى از شاخصه هاى ارزشى آموزشى ما اين است كه 
كالس ها پر جمعيت باشد. از اين رو، كالس هاى شلوغ باارزش هستند. اگر استادى در مدرسه 
معصوميه، هفت يا هشت تا شاگرد داشته باشد، خجالت مى كشد و اگر دو كالس داشته باشد 
و بخواهد كالس هاى خود را به كسى معرفى كند، اول كالسى را معرفى مى كند كه جمعيت 
بيشترى دارد، سپس كالس ديگر را معرفى مى كند. ارزش ها بر اساس كميت استوار است. اين 
مورد آسيب زاست و استادهاى كيفيت گرا براى اينكه بتوانند كالس خوبى اداره كنند، زحمات 
بسيارى را در موارد مختلف، تحمل مى كنند. از اين رو، نظام ارزشى ما در تعريف استاد خوب، 

اشتباه مى كند؛ چرا كه نگاهش كمى نگر است. 
بخش ديگر نظام ارزشى، به خود طلبه  ها مربوط است. برخى بر اين باورند كه مدرك گرايى 
يا امتحان محورى، آفت حوزه 
مى گويم  من  ولى  است، 
مدرك،  و  امتحان  خير،  كه 
متأسفانه  ولى  است،  خوب 
حوزه،  در  مدرك  معيارهاى 
جامع، و معيارها و امتحانات 
نيست.  جوابگو  كنونى، 
طلبه اى  اگر  نمونه،  براى 
نوزده  نمره اش  در معصوميه 
ما  براى  نمره  اين  باشد، 
كارى  ديگر  و  دارد  ارزش 
در  طلبه  اين  آيا  كه  نداريم 
و  سياست  فرهنگ،  عرصه 
يا  است  موفق  نيز  اجتماع 
خير؟ اين نوع عملكرد، سبب ايجاد خأل فكرى در نظام حوزه شده است. به اين معنا كه وقتى 
حوزه با جامعه فاصله داشته باشد و نسبت به حكومت نيز با فاصله حركت كند، مسائلى كه 
در حكومت و جامعه مطرح مى شود، ديگر به حوزه ربط پيدا نمى كند و نمى تواند موضوع تفكر 
براى حوزويان باشد. از اين رو، موضوع تفكر طلبه ها به سمت بحث هاى فرضى و فرضيات 
كشيده مى شود. بنابراين، فقط تفكرمحورى مطرح نيست، بلكه بايد ببينيم در جاهايى كه تفكر 
وجود دارد، متعلق تفكر چيست. گاهى موضوع تفكر ما مسائلى است كه خيلى كاربرد ندارد 

  

 فقط تفكرمحورى مطرح نيست، 
بلكه بايد ببينيم در جاهايى كه 
تفكر وجــود دارد، متعلق تفكر 
ما  چيست. گاهى موضوع تفكر 
كاربرد  خيلى  كه  است  مسائلى 
نــدارد و جامعه بــا آن درگير 

نيست.
  



٣٣

و جامعه با آن درگير نيست. به بيان ديگربايد گفت، حوزه اى پوياست و مى تواند بينديشد كه 
مسئله داشته باشد، ولى گاهى طلبه در جامعه با مسائلى روبه رو مى شود كه خود را به سامان 
دادن به آن ها موظف نمى داند؛ زيرا اگر بخواهد به آن موضوع ها بينديشد، از درس هايش عقب 
مى ماند. آخر درس هايش به گونه اى تعريف نشده است كه جوابگوى اين مسائل باشد. پس 
وقتى با دغدغه هاى اجتماعى رو به رو مى شود، به جاى اينكه روى آن ها تأمل كند و مثًال آن 
مسئله را موضوع پايان نامه خود قرار دهد، آن را رها مى كند و سمت درس هاى حوزه مى رود 
و اين درس ها او را به سمتى مى برد كه در جامعه مسئله جدى اى مربوط به درس هايش 

نمى بيند. از اين رو، از تفكر باز مى ماند.
يكى ديگر از خألهايى كه سبب شده است حوزه از فضاى تفكر فاصله بگيرد، نپرداختن به 
روش هاى آموزشى است. روش، ركنى از اركان آموزش است كه متأسفانه ما از آن غافليم. 
يكى از اين روش ها، تدريس كارگاهى است كه امتيازهاى بسيارى دارد و مى تواند طلبه ها را 
با فرآيند توليد دانش آشنا كند؛ زيرا طلبه از مسئله شروع مى كند و اين گونه طلبه ها با مسئله 
درگير مى شوند. اين روش ها در حوزه وجود ندارد كه دليل آن تصور نادرستى است كه ما از 
دانش داريم و اين تصور نادرست، عبارت است از اينكه ما فكر مى كنيم، براى اينكه به توليد 
علم بپردازيم، نخست بايد تمام علومى را كه تا به حال توليد شده است، فرابگيريم. اين در 
حالى است كه عمًال عموم طلبه ها در پله اول گير كرده اند. از اين رو، در آغاز راه هستند؛ زيرا 
آن قدر علوم گسترده است كه يك نفر به طور طبيعى نمى تواند بخش معتنابهى از آن را حفظ 
داشته باشد، ولى اگر از آغاز دانش آموزى، تصور خود را نسبت به علم، تغيير دهيم، آنگاه فرآيند 
رشد آغاز مى شود. از اين رو، نبايد به طلبه ها در فرآيند توليد دانش در روش هاى تدريس 
كارگاهى، بياموزيم كه دانش در سينه خودش است و او مى تواند چشمه جوشانش را فعال كند 
و به شيوه اتحاد عاقل و معقول، به دانش دست يابد، يعنى مبناى ما در آموزش بايد مبناى 
فالسفه اى باشد كه اتحاد عاقل و معقول را پذيرفته اند، نه اينكه صرفاً طلبه استاد خود را نظاره، 
و سخن هاى او را حفظ كند، بلكه خودش بايد به مقام اتحاد برسد و اگر ما بخواهيم اين فضا 
را پديد بياوريم، الزم است از روش تدريس كارگاهى بهره ببريم. اين روش، روش سقراطى 
است كه در آن استاد با پرسش طلبه را درگير، و پرسش ها را گام به گام، مطرح مى كند و از 

او مى خواهد كه وارد بحث شود.
نكته ديگراين است كه حوزه در حيطه علوم عقلى ضعيف عمل كرده و هنوز جايگاه خود را 
نيافته است و ما بايد به سمت حوزه زمان اهل بيت، پيش برويم كه در آن، كالم مقدم بر فقه 
بود، نه فقه ثّم الكالم. در غير اين صورت، بحث تفكر تحت  تأثير قرار مى گيرد. آقا هم در 
فرمايش  خود گفتند كه حوزه ما در زمينه كالم ضعيف عمل كرده و شايد اصًال كار جدى اى 

انجام نداده و اين مطلب در فضاى تفكرمحورى در آموزش حوزه خيلى اثرگذار است.

گفت و گوى  رهنامه پژوهش با
حجت االسالم والمسلمين سيد هادى حسينى

معاون پژوهش شهيدين

 چه عواملى سبب گرايش طالب به حفظ گرايى مى شود و چه راه كارهايى 
براى تقويت روحيه تفكرمحورى مى توان ارائه كرد؟

استاد: در اين باره، دو نكته به ذهنم مى رسد كه بيان مى كنم. اصلى ترين مطلب به شيوه 
تدريس مربوط است. متأسفانه امروزه يكى از آسيب هايى كه گريبانگير ما شده، اين است كه 
استادان سر كالس مى آيند و مطالبى را بيان مى كنند و از طالب نيز مى خواهند كه همان  
مطالب را آماده كنند. سؤاالتى را هم كه مطرح مى كنند، درباره همان مطالب است. حال آنكه 

تدريس بايد به گونه اى باشد كه با مسئله جلو برود. براى نمونه، بايد استاد مسئله اى را مطرح 
كند و از طالب بخواهد كه درباره آن بينديشند تا در جلسه بعد درباره آن بحث كنند. در شيوه 
تدريس ، بايد مسئله بيان شود و از طلبه ها بپرسند و به آن ها بگويند كه شما چه فكر مى كنيد 

و چه نظرى داريد؟ برويد فكر كنيد و در جلسه بعد، نتيجه را بياوريد.
پرسش هاى  به  ديگر  نكته 
مربوط  درسى  كتاب هاى 
به  اگر  امروزه  است. 
كه  كنيم  نگاه  تمرين هايى 
در كتاب هاى درسى ما آمده 
پرسش ها  مى بينيم  است، 
براى  است.  كتاب  متن  از 
نمونه، در بحث منطق، قواعد 
شده  گفته  متن  در  تعريف 
است و در تمرين مى پرسند 
كه قواعد تمرين را نام ببريد. 
سبب  شيوه  اين  آنكه  حال 
مى شود دانش آموز به سمت 
حفظ كردن پيش برود، ولى 

اگر تمرينى كه داده مى شود، به فكر نياز داشته باشد و مراجعاتى هم كه مى دهند، تنها مراجعه 
به كتاب نباشد، يعنى اين گونه نباشد كه برويد و از كتاب، فالن مطلب را بيابيد و بياوريد، چنين  
پرسش ها و مراجعاتى خوب است. بايد غير از آن، مراجعات فكرى هم داده شود و از طلبه ها نيز 
نظر بخوانند. امروزه در كتاب هاى غير حوزوى، از همان ابتداى تحصيل، بچه ها را به تفكر وا 
مى دارند. براى نمونه، چند جمله مى نويسند و مى گويند شما آن را كامل كنيد يا اينكه مطلبى 
مى دهند و مى گويند نظر شما درباره اين مطلب چيست؟ اين  گونه پرسش هاسبب مى شود كه 

بچه ها به انديشيدن رو آورند و فقط مطالب را حفظ نكنند.

 براى اينكه طلبه ها را به سمت تفكرمحورى، هدايت كنيم، چه كارهاى 
ديگرى بايد انجام داد؟

استاد: نبايد كالس ها و درس ها، استادمحور باشد، يعنى افزون بر اينكه استاد بايد درس را با 
مسئله آغاز  كند، براى انتقال درس نيز بايد از طلبه ها كمك بگيرد تا اينكه طلبه ها تشويق 
شوند بينديشند. همچنين تمرين درسى بايد به گونه اى باشد كه پاسخ دادن به آن ها محتاج 
به فكر باشد. در واقع امروزه خيلى از پرسش هاى كتاب هاى ما تمرين نيست. از اين رو، بايد 
درصدى از تمرين ها، پرسش ها و فعاليت هايى كه از طالب مى خواهيم، تغيير كند و به اين 

سمت حركت كند و پرسش ها منحصر به مطالب كتاب نباشد.

 بايد نوع تدريس كالس هاى تفكرمحور به چه شكل باشد؟
استاد: نبايد استاد تنها به ذكر مطالب بسنده كند،بلكه بايد بچه ها را درگير كار سازد. شايد در 
همه درس ها چنين امكانى وجود نداشته باشد، ولى در برخى درس ها از بچه ها مى توان كمك 
گرفت. درس ها و مباحث نقلى كه بايد نقل شود، ولى در مطالب عقلى، مانند علم اصول، 
علم كالم، علم فلسفه، علم منطق كه فكر نيز در آن ها تأثير دارد، نبايد فقط به ذكر قواعد 
كتاب بسنده كرد، بلكه بايد استاد از بچه ها بخواهد و به آن ها تكليف بدهد كه درباره مسائل 
بينديشند و نظر بدهند و پس از اينكه بچه ها نظرياتشان را دادند، استاد وارد بحث شود و مطلب 
را بيان كند. از اين رو،از اين عامل بايد در درس هايى استفاده كرد كه امكانش وجود دارد. در 
درس هاى نقلى، مانند ادبيات، اين كار را نمى شود انجام داد كه به طلبه بگوييم برويد و درباره 

چنين مطلبى فكر كنيد.

  

بدهيم  آموزش  را  استادان  بايد 
كه تفكرمحور باشند. قطعاً چنين 
استادى، طلبه را تفكرمحور بار 

مى آورد.

  



 در ايـن زمينـه نحوه ارزيابى ها چه نقشـى مى تواند داشـته باشـند؟ 
بـه  كـه  نمره هايـى  يـا  كالسـى  ارزيابى هـاى  شـفاهى،  ارزيابى هـاى  مثـًال 
فعاليت هـاى طلبـه در كالس تعلـق مى يابد، چه تأثيـرى در اين مسـير دارند؟
اسـتاد: ارزيابى هـا و فعاليت هايـى كـه مى فرماييـد، چنـد نوع اسـت. يك نوع همين اسـت 
كـه امـروزه در حـوزه و خيلـى جاهـاى ديگر، اعمـال مى شـود و بر مبناى حفظيات اسـت 
كـه بـه ايـن نـوع نيـاز اسـت و نبايـد آن را كنـار گذاشـت؛ زيـرا كسـى كـه مى خواهـد 
بينديشـد، بـه مجموعـه معلومـات ابتدايى نيـاز دارد كه بخشـى از اين معلومـات از طريق 
حفـظ كـردن به شـخص مى رسـد. نـوع ديگـر ارزيابـى  كه بايـد وجود داشـته باشـد، اين 
اسـت كـه افزون بـر ارزيابى حفظيـات، ارزيابـى كاربردى نيز بـراى برخى درس هـا، مانند 
اصـول يـا منطق بايد وجود داشـته باشـد كـه در اين ارزيابـى از طلبه بخواهنـد قواعدى را 
كـه يـاد گرفته اسـت، تطبيـق بدهد. تطبيـق دادن قاعـده اى بـر مصاديق، از جملـه موارد 
مهمـى اسـت كه مى توانـد موضوع ارزيابـى برخى از دروس باشـد. مجموعه پرسـش هاى 
ديگـرى نيـز وجـود دارد كـه بـه فكر كـردن نيـاز دارد. بـراى نمونه، از شـخصى بپرسـند 
نظـر شـما درباره فالن سـخن چيسـت؟ مـن در بعضـى جاها،غير از حـوزه ديـده ام كه در 
امتحان هـا سـؤال مى دهنـد كه دربـاره فالن مطلب، نظـر آقاى فالنى اين است،حاالشـما 
ايـن نظـر را تحليـل كنيـد كه آيا درسـت اسـت يا خير. پاسـخ به اين پرسـش نيـز به فكر 
نيـاز دارد و ايـن شـيوه در متفكرسـازى فـرد بسـيار اثرگذار اسـت. امـروزه در امتحان هاى 
حـوزه مى بينيـم كه حـدود نـود درصد پرسـش ها، حفظـى اسـت. بنابراين،طلبه احسـاس 
مى كنـد پـس مـن بايد مطالـب را حفـظ، و روى حفـظ مطالب، سـرمايه گذارى كنـم. اگر 
شـيوه طـرح پرسـش ها فـرق كنـد، طلبـه مى فهمد كه مثـًال بايـد روى تطبيـق دادن هم 
كار كنـد و وقـت بگـذارد. پـس در ارزيابـى كامـل، همـه جنبه ها وجـود دارد و بـا توجه به 
هـر درس، ميـزان و اهميـت هر يـك از اين جنبه ها، گوناگون اسـت و مـالك ثابتى براى 
همـه درس هـا نمى تـوان ارائـه كـرد؛ ولـى دسـتكم يكـى از اركان ارزيابـى اين اسـت كه 
پرسـش هايى داده شـود كه مطالب آن در كتاب هسـت، ولى مسـتقيماً پاسـخ آن در كتاب 
بيـان نشـده اسـت و طلبـه بايد به يارى انديشـه، صحـت و سـقم آن را بررسـى كند. اين 

نـوع پرسـش ها بايـد بـا ضريب خـاص خودش، ركن سـؤاالت باشـد. 
مـن در كالس هـا چنيـن كارى مى كنم. براى نمونـه، گاهى ارجاعاتـى مى دهم و مى گويم 
بـه فـالن كتـاب مراجعـه كنيد.گاهى نيز برخـى مطالـب را مى گويم كه خودتـان بايد نظر 
بدهيـد و بـه كتـاب نيـاز نـدارد. خودتـان فكر كنيـد و نظر بدهيد كـه آيا اين سـخن كه از 
بوعلـى نقـل مى شود،درسـت اسـت يا نـه. اين روش سـبب مى شـود كه هم اسـتاِد خوب، 
تربيت شـود و هم كسـانى تربيت شـوند كه بعدها در زمينه پژوهش، مشـكالت را بتوانند 

حـل كننـد و به توليد علـم بپردازند.

گفت و گوى رهنامه پژوهش با 
حجت االسالم  والمسلمين مردانى

از برگزيدگان جشنواره عالمه حلى

 چـه عواملـى مى توانـد حـوزه را به سـمت حفظ گرايى بكشـاند و در 
مقابـل، مى تـوان چـه راهكارهايى بـراى افزايش روحيـه تفكرمحـورى، ارائه 

كرد؟
اسـتاد: بايدعواملـى را كـه در گرايـش طالب به حفظ گرايـى مؤثر اسـت و مى توانيم آن  ها 
را جـزو آسـيب هاى حـوزه معرفـى كنيـم، از جنبه  فـردى و اجتماعى بررسـى كـرد. از بُعد 

اجتماعـى، نـگاه مـن بيشـتر بـه نظـام آموزشـى حوزه اسـت كه بنـده آن را به سـه حيطه 
تحصيلـى، تبليغـى و تحقيقى، تفكيـك مى كنم. 

در حـوزه نظـام آموزشـى و تحصيلـى، عادت دادن طالب به شـرح و متون كمك درسـى، 
بهانـه اى شـده اسـت تا زمينه تفكـر و خالقيت از طالب گرفته شـود. در واقع ما شـاهديم 
كـه طلبه هـا از روزهـاى اول كـه وارد حـوزه مى شـوند، گويـا اصـًال متون درسـى را بدون 

آموزشـى،  كمـك  متـن 
در  چـه  و  كالس  در  چـه 
نمى تواننـد  آزاد،  مطالعـات 
وقتـى  طبيعتـاً  بفهمنـد. 
متـن  كنـار  در  را  منبعـى 
آموزشـى قـرار مى دهيم كه 
همـه قابليت هـاى تفكـر را 
از طلبـه مى گيـرد، ايـن امر 
سـبب مى شـود كه شخص 
انديشـيدن  بـراى  فرصتـى 
نداشـته باشـد. بـه نظر من 
در حـوزه تبليـغ، يعنى نظام 
تبليغـى حـوزه، آمـاده بودن 
قالب هـا و محتـواى تبليغ و 

سـاماندهى نداشـتن مبلغان، يكى از داليلى اسـت كه مـا را از تفكرمحـورى و تفكرگرايى 
دور مى كنـد، يعنـى طلبـه مى بينـد بـراى تبليـغ منابعـى را تحت نـام متن تبليـغ در اختيار 
دارد كـه متأسـفانه گاهـى وقت هاكتاب هايـى چـاپ مى شـود و بـه طلبـه مى گويـد كـه 
چـه چيـزى را بـاالى منبـر بـه نـام روضـه بخوانـد. اين مـوارد بـا نكتـه دوم، يعنـى عدم 
سـاماندهى همـراه مى شـود. بديـن معنـا كـه مديريـت و نظارتـى بر تبليـغ، وجود نـدارد. 
طلبـه نيـز بـراى اينكـه بخواهـد در ايـام تبليـغ به هر شـكل وظيفـه اش را انجـام دهد، با 
توجـه بـه محدوديت هايى كـه در حوزه آمـوزش نيز وجـود دارد، مانند فشـردگى دروس و 
مسـائل ديگـر، به هميـن متون قناعت مى كند و شـايد بتـوان گفت كه ديگـر زمينه تفكر 
دربـاره تبليـغ بـراى او پيـش نمى آيـد. در حـوزه تحقيـق نيـز بحث ناآشـنايى بـا روش ها 
مطـرح اسـت، يعنـى هنگامى كه ما بـا روش ها و قواعد نـگارش و تدويـن در زمينه تأليف 

و تحقيـق آشـنا نباشـيم، طبيعتـاً نـوآورى و تفكـر پديـد نمى آيـد.
در جنبـه فـردى، دو عامـل مهـم مطـرح اسـت كـه البتـه شـايد دربـاره همه قابـل طرح 
باشـد، ولـى مخاطب ما طالب هسـتند. يكـى از اين عوامـل، عافيت طلبـى و عامل ديگر، 
نبـود انگيـزه اسـت. عافيت طلبـى بـه ايـن معنـا كـه طبيعتـاً توليـد فكـر و علـم و ايجـاد 
خالقيـت، دشـوار، زمان بـر و حوصله بـر اسـت، يعنـى شـخص بايـد سـاعت ها و مدت هـا 
وقـت بگـذارد و كسـى كـه بـه دنبال راحتـى و آسـايش اسـت، طبيعتاً بـه سـراغ اين كار 
نمـى رود. ايـن يـك بُعد روانى اسـت كه طبيعتاً در اشـخاص وجود دارد و تنها انسـان هايى 
كـه بلندهمـت، و در پـى توليـد كارى نـو هسـتند، مى تواننـد در ايـن زمينه موفق باشـند. 
مطلـب دوم نيـز نبـود انگيـزه اسـت. مـا امـروزه مى بينيم كـه واقعـاً  در ميان طـالب، براى 
انديشـيدن و توليـد انديشـه، انگيزه اى وجود نـدارد. يكـى از پيشـنهادها و راهكارهاى ايجاد 
توجـه بـه تفكرگرايـى، ايجـاد پرسـش و انگيزه و خـأل ذهنى اسـت. وقتى اسـتاد مى خواهد 
مطلبـى را سـر كالس به شـاگردان القـا بكند، يك روش اين اسـت كه مسـتقيماً وارد اصل 
مطلب شـود و آن را توضيح دهد، ولى روش ديگر اين اسـت كه نخسـت براى شـاگردانش، 
نسـبت بـه هـدف، بحث و موضـوع اصلى، پرسـش طرح كند و ذهن دانشـجو يا طلبـه را با 
پرسـش، درگيـر سـازد، سـپس بحث را به سـمت نتيجـه و موضوع مـورد نظر خـود هدايت 

كنـد. تا پرسـش و انگيزه ايجاد نشـود، زمينـه اى براى انديشـه و نوآورى،پديـد نمى آيد.

  

از پيشنهادها و راهكارهاى  كى 
ايجاد توجه به تفكرگرايى، ايجاد 
پرســش و انگيزه و خأل ذهنى 

است.

  



٣۵

عامـل ديگـرى كـه مى تـوان از آن بـه نـام يكـى از عوامـل ايجـاد تفكرگرايـى نـام بـرد، 
هدايـت طـالب به سـوى فعاليت هـا و حوزه هاى مورد عالقه شـان اسـت، يعنـى اينكه هر 
كسـى باالخـره نسـبت به حـوزه اى، گرايش ها، سـاليق و اعتقاداتى دارد و اگـر بتوانيم اين 
عاليـق را سـاماندهى كنيـم، انگيـزه بـراى تفكر در طـالب ايجاد مى شـود. بـراى نمونه، 
از كسـى كـه در زمينـه تدريـس موفق تـر اسـت، بخواهيـم كـه در ايـن زمينـه توليد فكر 
و ايده پـردازى كند. ممكن 
اسـت شـخص ديگرى در 
توانايـى  تدريـس  حـوزه 
در  ولـى  باشـد،  نداشـته 
حوزه تبليغ، مسـتعد و توانا 
باشـد و برخـى ديگـر هـم 
در حـوزه تحقيـق مسـتعد 
و  بايـد حـوزه  مـا  باشـند. 
موضوعـى را كـه از طالب 
انتظـار داريـم در حوزه هـا، 
توليـد فكر داشـته باشـند، 
مشـخص، و طـالب را بـه 
سـمت آن هـا هدايت كنيم 
را  بسـتر  گونـه اى  بـه  و 
فراهـم سـازيم كـه طلبه هـا در زمينه هايى كـه عالقه مندنـد و توانايى دارنـد، حركت كنند.

نكتـه ديگـر، مربـوط بـه افزايـش سـطح آگاهى هاسـت كـه در واقـع به تخصصـى كردن 
دروس يـا حوزه هـاى مطالعاتـى بـاز مى گـردد. هنگامـى توليـد دانـش شـكل مى گيرد كه 
مـا در حـوزه مشـخصى، معلـوم و محـدود وارد شـويم و هيـچ گاه به صـورت كلى گويى و 
مطلق گويـى نمى توانيـم حـرف تازه اى داشـته باشـيم. از ايـن رو، بايد به كمـك توانايى ها 
و اسـتعدادهايى كـه طـالب دارنـد، آن هـا را بـه زمينه هايـى هدايـت كنيـم كه به سـمت 
تخصـص و گرايشـى ويـژه برونـد. هنگامى كه طلبـه سـاعت ها، در حوزه اى بـه مطالعه و 

تحقيـق بپـردازد، طبيعتـاً زمينـه  بـراى خلـق فكر و ايـده نو پيـش مى آيد. 
بـه نظـر من آخرين نكته، بحث معرفى الگوسـت كـه از مهم ترين اسـباب گرايش طلبه ها 
بـه سـمت تفكرمحـورى اسـت، يعنـى هـر چه قدر كـه سـخن بگوينـد و نظريه پـردازى و 
جلسـه برگـزار شـود، ولى تـا الگوى عينى مجسـمى معرفى نشـود، فايـده  اى در به حركت 
در آوردن طـالب نخواهـد داشـت، يعنـى تنهـا سـخن گفتـن از امتيازهـا و ويژگى هـاى 
تفكرگرايـى يـا تفكرمحورى، سـودى ندارد، بلكه حتمـاً بايد الگو ارائه شـود و مثًال بگوييم 
ايـن شـخص بـا چنين شـرايطى كه براى همه ما محسـوس اسـت و متناسـب بـا جايگاه 

طلبه هاسـت، توانسـته به ايـن جايگاه و مقام برسـد. 
تشـريح زندگـى او، معرفـى او و خصوصيـات و تجربياتـش، در تشـويق طلبه هـاى ديگـر 

اثرگـذار اسـت كـه بـه جـاى حفظ گرايـى بـه تفكرگرايـى بپردازند.

گفت و گوى رهنامه پژوهش با 
حجت االسالم  والمسلمين رفيعا

 چـه عواملـى مى توانـد طلبه ها را به سـمت حفظ گرايى بكشـاند و در 
مقابل چه پيشـنهادهايى بـراى تقويت روحيه تفكرمحـورى داريد؟

اسـتاد: بـه ايـن پرسـش، بايد اين  گونه پاسـخ داد كـه در درس هاى حـوزوى، برخى مطالب 

بـه گونـه اى اسـت كـه چـاره اى جـز حفـظ آن هـا نيسـت و طلبه بايـد آن هـا را بـه عنوان 
اطالعـات عمومـى و تقويـت پايـه علمـى اش، يـاد بگيـرد، بـه گونـه اى كه ملكـه ذهنش 
شـود. بـراى نمونـه، در درسـى مانند ادبيـات، حتماً برخـى مطالب بايد حفظ شـود و گريزى 

نيست.  آن  از 
گذشـتگان نيـز قـدرت علمـى و اسـتداللى داشـتند، ولـى از حفظيات نيـز بهره منـد بودند. 
چنانكـه هنـوز برخى اسـتادان ما، مانند آقاى سـبحانى، گاهى وقت ها هنگام درس،اشـعارى 
كـه حـدود هفتادسـال پيش حفظ كرده اسـت، هنوز به خاطـر دارد و براى طـالب مى خواند 

و هنـوز ايـن حفظيـات در مطالعات و تفكراتشـان، به ايشـان كمك مى كند. 
بنابرايـن، چـاره اى جـز اين نيسـت كه اطالعاتـى در ذهن طلبه به وجـود بيايد و كمك كند 
تـا ذهـن طلبـه شـكل علمـى اش را بيابـد. در فقه و اصـول و ديگـر درس ها نيـز اين گونه 
مطالـب وجـود دارد، ولـى بايد توجه داشـت كـه حفظ كردن راه هايـى دارد. بـراى نمونه، راه 
درسـت حفـظ قاعده اياين اسـت كـه درباره آن مباحثه كنيم. در گذشـته، ايـن روش ها وجود 
داشـت، ولـى امـروزه كمتر شـده اسـت. وقتى قاعـده اى را ياد گرفتيـم، بايـد آن را عمًال به 
كار ببنديـم و تمريـن عملـى درباره آن داشـته باشـيم تـا اينكه خوب در ذهن ما ملكه شـود 
و ايـن  گونـه نباشـد كه صرفـاً مانند مطالعات دبيرسـتانى و دانشـگاهى،قواعد حفظ شـود و 

به عمـق مطالب پـى نبريم. 
مشـكلى هـم كه گمـان مى كنم امـروزه در ميـان طلبه ها وجود دارد، اين اسـت كه بيشـتر 
طلبه هـا سـر كالس مطالـب را مى شـنوند و گمـان مى كننـد يـاد گرفته انـد. از ايـن رو، آن 

مطالـب را بـه صـورت عملـى و كاربردى انجـام نمى دهند. 
ايـن ايـرادى كـه بـه طـالب گرفته مى شـود كه چـرا در ادبيـات و امثـال آن ضعـف دارند، 
در هميـن موضـوع ريشـه دارد كـه مسـئله تمرين بـراى يادگيـرى و حفظ، فراموش شـده 
اسـت و بايـد ايـن روحيـه احيا، و مباحثات به اين سـمت و سـو، سـوق داده شـود كه وقتى 
طلبـه مسـئله و قاعـده اى را آموخـت، آن را بـا تمريـن در آيـات و روايـات و امثـال آن، بـه 

ذهنش بسـپارد. 
اگـر چنيـن فرايندى طى شـود، طلبه مى تواند بينديشـد و بـه ايده پردازى بپـردازد و فرهنگ 
تفكرگرايـى در ميـان طـالب پديـد  آيـد. از ايـن رو، نمى تـوان گفـت حفظ گرايـى به طـور 
مطلـق، ناپسـند اسـت، بلكـه اين هم يكى از ملزوماتى اسـت كـه بايد هر طلبـه  تا حدودى 

بـه آن پايبنـد باشـد، ولى با رعايت شـرط و شـروط آن.

 نكتـه اى كـه وجود دارد اين اسـت كـه چرا امـروزه خيلـى از طلبه ها 
را مى بينيـم كـه در طـول سـال تحصيلـى، بـا عمـق كافـى و بـا دقـت درس 
نمى خواننـد، ولـى بـا رسـيدن زمـان امتحان هـا، بـه مطالعـه سرسـرى براى 
گرفتـن نمـره، بسـنده مى كننـد. چه عواملى سـبب شـده اسـت كه ما بـه اين 

سـمت حركـت كنيم؟
اسـتاد: ايـن امر عوامـل گوناگونى دارد. ممكن اسـت يكى از عوامل مشـغله هايى باشـد كه 
امـروز طـالب دارند كه در گذشـته وجود نداشـت. اين طور كه گفته شـده اسـت،در گذشـته 
طلبه هـا بيشـتر وقـت خود را صـرف درس مى كردند و ممحـض در آن بودند و كمتر سـراغ 
كارهايـى مى رفتنـد كـه سـبب مى شـد تمركز خـود را نسـبت بـه درس از دسـت بدهند. از 

ايـن رو، نسـبت به فراگيـرى دانش،پايبندى خاصى وجود داشـت. 
عامـل ديگـرى كـه مى توانـد به حـل اين معضل كمـك كند، اين اسـت كه انسـان انگيزه  
الهـى داشـته باشـد و واقعـاً درس را بـراى فهم كنـد و ياد بگيرد. اين مورد سـبب مى شـود 
كه انسـان ذهنش را روى مسـئله درسـى متمركز بكند، آن  گاه بكوشـد همان روز كه استاد 
درس مى دهـد، درس را يـاد بگيـرد و روى آن كار و مطالعـه كنـد تـا اينكـه درس هـا تلنبار 
نشـود. در غيـر اين صـورت، در آخر به حفظ گرايـى رو مى آورد و براى امتحـان دادن مجبور 

مى شـود به شـرح رجـوع كند. 

  

بايد توجه داشت كه حفظ كردن 
راه  براى نمونه،  دارد.  راه هايى 
درست حفظ قاعده اى اين است 

كه درباره آن مباحثه كنيم.

  



پـس نكتـه نخسـت ايـن اسـت كـه بايـد طلبـه از ميـزان مشـغله هايش بكاهـد و هـدف 
اصلـى اش را مسـئله علمـى قـرار بدهـد و روى آن متمركـز شـود و درس هـا را، تمرين و 

مباحثـه كنـد و مسـائل را عقب نينـدازد. 
نكتـه ديگـر كـه فكر مى كنـم بسـيار اثرگذار اسـت، شـيوه تدريس اسـت. شـيوه تدريس 
برخـى كالس ها، شـيوه خسـته كننده اى اسـت. اين شـيوه كه فقط طلبه بنشـيند و اسـتاد 

مطالـب را بگويـد و برود، خسـته كننده اسـت. 
امـروزه، متخصصـان در مسـائل آموزشـى بـه اين نكته اشـاره مى كننـد، كه آموزش اسـتاد، 

ده درصـد در رشـد علمى سـهم دارد و نود درصـد به فعاليت 
دانش آمـوز بسـتگى دارد. نـود درصـد فعاليـت دانش آموزهم 
بايـد در كالس نشـان داده شـود. ايـن در حالـى اسـت كـه 
امـروزه تقريبـاً همـه درس هـاى ما اسـتادمحور اسـت. بدين 
معنـا كـه اسـتاد از آغـاز تـا پايـان، مطالـب را بيـان مى كند 
و در نهايـت ممكـن اسـت چنـد نفـر در درس اشـكاالتى 
مطـرح كننـد كـه گاهى اين اشـكال ها خسـته كننده اسـت؛ 
زيـرا دقيـق و علمى نيسـت و طلبـه اى كه اشـكال را مطرح 
كرده اسـت، اگر مقـدارى دقت و مطالعه كند، اشـكالش رفع 
مى شـود. از ايـن رو، اشـكال كـردن وى، تنها به تلف شـدن 

وقـت كالس و خسـته  شـدن ديگـر طـالب مى انجامد. 
بنابرايـن، اسـتاد بايـد سـر كالس كارى كنـد كـه طـالب 
خودشـان فعاليـت كننـد و بـراى فهم بيشـتر، بكوشـند، نه 

اينكـه اسـتاد همـه مطالـب را بيـان كند.
نكتـه ديگـر نيـز اين اسـت كـه به مـدت ده سـال، درس هـا در حـوزه علميـه، متن محور 
اسـت. اينكه براى درسـى، متن وجود داشـته باشـد، خوب اسـت، ولـى متن محورى خوب 
نيسـت. بـه ايـن معنـا كه همه هم و غم اسـتاد و شـاگرد اين باشـد كه متـن را حل كنند. 
همانطـور كـه بيشـتر درس سـطوح، بـه اين مسـئله اختصاص مى يابـد كه عباراتـى را كه 
در متـن هسـت، چگونـه بايـد حـل كنند. ايـن روند سـبب مى شـود، فهم طلبه نسـبت به 
درس هـا كاهـش يابـد. از اين رو، انسـان مى بيند اگـر در درس خارج شـركت كند، برايش 
بهتـر اسـت. البتـه ذهـن طلبـه بايـد ابتـدا نسـبت بـه مسـئله آشـنايى كلـى پيـدا كند،به 
گونـه اى كـه مثـًال وقتـى دارد لمعـه مى خوانـد با كليـات فقه و با فـروع مهمى كـه وجود 
دارد، و در هـر بحثـى ماننـد كتـاب اجـاره، طهـارت و...، با فـروع مهم آن و اقوال مشـهور 
در آن بـاب آشـنا شـود، ولـى اينكـه مسـائل را بـا رمـز و اغمـاض بـراى طلبه بيـان كنند 
و اسـتاد وقتـش را تلـف كنـد تـا عبارت هـاى مغلـق را بـه گونه اى بـراى طلبه حـل كند، 
بـه  گونـه اى كـه در آخـر هـم طلبـه نمى فهمـد چه شـد، جالـب و پسـنديده نيسـت. من 
نمى گويـم كتاب هـا مطلقـاً كنـار گذاشـته شـود و لمعه، رسـائل، مكاسـب و كفايـه، تغيير 

يابـد، ولـى بايـد به چند بخش تقسـيم شـود. 
بخـش اول آشـنايى بـا مسـائل اصولى و آشـنايى با مسـائل فقهى در حد سـطح، و بخش 
دوم آشـنايى بـا متـون اسـت. بديـن صورت كـه طلبـه بتواند مثـًال نظريات شـهيد اول و 
شـهيد ثانـى را در لمعـه، بـا آن مطالبـى كه آموخته اسـت، تطبيـق بدهد. در ايـن صورت، 
درس، شـيرين و لذت بخـش مى شـود، ولـى اينكـه طلبـه بيايـد و سـر كالس بنشـيند و 
هـر چـه مى كوشـد، بـا پيش مطالعـه و پـس مطالعـه و مباحثه و امثـال اين هـا نفهمد كه 
باالخـره مسـئله اى كـه برايـش گفتـه شـد، چه شـد و از كجا شـروع شـد و بـه كجا ختم 

نيست. مطلوب  شـد، 
يكـى از داليلـى كه سـبب شـده اسـت، طالب به شـرح هاى فارسـى رو آورند، اين اسـت 

كـه طلبـه احسـاس مى كنـد، مطلـب را نفهميـده اسـت، در حالـى كـه بـه آن نيـاز دارد. 
امـروزه دنيـا در مسـائل آموزشـى بـه سـمتى پيش مـى رود كـه اطالعاتى كه الزم اسـت، 
بـا كمتريـن هزينه و بيشـترين سـرعت، در اختيـار دانش پژوه قـرار بگيرد تا او آماده شـود. 
اينكـه طلبه مى بيند شـش سـال از عمرش گذشـته و وقتى از او مى پرسـند چـه چيزى ياد 

گرفتـى، نمى توانـد جـواب بدهد، سـبب ايجـاد  افسـردگى و نااميدى مى شـود. 
بايـد بـه ايـن مسـئله توجـه داشـته باشـيم كه امـروزه طـالب با مسـائل جديد آموزشـى، 
روبـه رو هسـتند و بيشـتر از دبيرسـتان وارد حـوزه مى شـوند و بعضـى از آن هـا نيـز در 
گذشـته  ماننـد  ديگـر  و  كرده انـد  تحصيـل  دانشـگاه ها 
نيسـت. شـايد اينكـه عالمـان نسـبت بـه هميـن سـبك 
و شـيوه اى كـه امـروز در حـوزه هسـت، خيلـى پافشـارى 
مى كننـد، بـه ايـن دليـل اسـت كـه روش گذشته شـان به 
هميـن سـبك بـوده و ذهنيـت آن ها بـا شـيوه هاى جديد 
آشـنا نيسـت.اين در حالـى اسـت كـه امـروزه شـيوه هاى 
قديمـى ديگـر پذيرفتنـى نيسـت. افـزون بـر اينكه سـبب 
مى شـود طـالب هزينـه بسـيارى بـراى يادگيـرى و حـل 
متـون صـرف كننـد. همچنين سـبب مى شـود از مسـائل 
بسـيار مهـم ديگـرى كـه الزم اسـت امـروزه طلبـه اى در 
جامعـه نسـبت به آن اطالعات داشـته باشـد، غافل شـود. 
طلبـه بايـد پژوهـش كـردن را يـاد بگيـرد و آمـاده اجتهاد 
شـود و در سـطح چهـار كـه معادل دكتراسـت، طلبـه بايد 
نظريه پـردازى كنـد و به سـمت اجتهـاد پيش بـرود. طلبه 
بايـد از تاريـخ، تفسـير و احكام روز شـرعى، آگاه باشـد كه اين مورد ها در سـطح يك و دو 
بايـد بـه او منتقل شـود. امـروز به طلبه، مراجعـه، و از او سـؤال مى كنند. بـا خواندن لمعه، 
تنهـا بخشـى از مسـائل طلبـه حـل مى شـود.  امروز بسـيارى از مسـائل مطرح اسـت كه 
در گذشـته چنين نبوده اسـت. اقوالى در ميان فقيهان مشـهور اسـت كه شـايد با گذشـته 
فـرق كـرده اسـت، ولـى طلبه هـا از اين  موردهـا غافل هسـتند و ايـن اطالعات بـه آن ها 
داده نمى شـود. ايـن رونـد در ايجـاد روحيه افسـردگى خيلى اثرگذار اسـت. طلبـه اين همه 
درس مى خوانـد و وقـت مى گـذارد، ولـى وقتـى در جامعـه از او سـؤال مى كننـد، مى بينـد 
نمى توانـد پاسـخ بدهـد. مى بينـد همه وقتـش را مكاسـب، كفايـه و... خوانده، ولـى از اين 

مسـائل پيش پـا افتاده، خبـر ندارد. 
يكـى از مسـائل بسـيار مهـم كه امـروزه در حـوزه رخ داده اسـت و مـن آن را بـه فال نيك 
مى گيـرم، ايجـاد مراكـز تخصصـى حوزه اسـت. اين رويـداد بايد بيشـتر تقويت شـود و اگر 
طلبه هـا در ايـن مراكـز تخصصـى شـركت نكننـد، آسـيب مى بينند؛ زيـرا اين مراكز سـبب 
مى شـود طلبـه اطالعاتـش را افزايـش دهـد و تقويـت كنـد و بـا مسـائل جديد آشـنا شـود 
و خوش بختانـه شـيوه هايى كـه در ايـن مراكـز جديـد تخصصـى بـه كار گرفتـه مى شـود، 
متن محـور نيسـت و بيشـتر پژوهش محـور يـا آموزشـىـ  پژوهشـى اسـت و طلبـه در اين 
مراكـز يـاد مى گيـرد چه طـور بنويسـد و چه طور كار كنـد. همچنين با شـيوه پژوهش آشـنا 
مى شـود كه يكى از مسـائل بسـيار مهم براى طالب اسـت. شـايد اين مسـائل براى كسانى 
كـه در دانشـگاه ها حضـور دارنـد، خيلى بيشـتر مـورد توجه قـرار مى گيـرد تا بـراى طالب. 
واقعـاً تأسـف آور اسـت كـه طلبه اى پس از شـش يـا هفت سـال درس خوانـدن نمى تواند 
مقالـه اى بنويسـد. ايـن مسـائل بايـد در حـوزه مطـرح شـود و طلبه هـا با شـيوه پژوهش، 
مقاله نويسـى و پايان نامه نويسـى، آشـنا شـوند كـه البتـه كارهايـى در ايـن زمينـه در حال 

انجـام اسـت كـه با رونـق گرفتـن اين مسـائل، مشـكالت حـوزه نيز حل مى شـود.

  
 اينكه براى درســى، متن وجود 
داشته باشــد، خوب است، ولى 
متن محورى خوب نيست. به اين 
معنا كه همه هم و غم اســتاد و 
شاگرد اين باشد كه متن را حل 

كنند.
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︑﹀﹊︣ ا﹡︐﹆︀دی
﹩﹠﹫︧ ︀︲ر ﹩﹚︻

️ ︑﹀﹊︣﹝﹢ری ﹝  ︨﹤  ︋️ ﹋︣ ︣وع  آ﹝﹢زش ︑﹀﹊︣، ﹡﹆︴﹥︫ 
﹩︑︀﹫︋ ﹟︧﹛ا︋﹢ا

 

︑﹀﹊︣ ا﹡︐﹆︀دی ﹊﹩ از ︎︣دازش ﹨︀ی ︻︀﹜﹩ ذ﹨﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︲﹞﹟ آن ﹁︣د ︋﹥ ︫﹫﹢ه ای ﹁﹊︣ 
﹢ا﹨︡ ا﹝﹢ر   ︫﹩︋︀ارز ﹤ ــ︀﹝︀ن ﹝﹩ د﹨︡ و در ﹨﹞﹥ ﹢زه ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه،︋  ︠﹢د را︨ 
︀ آن رو︋﹥ رو︨️    ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ دارای دو ︻﹠︭︣ ا︨️: ١. ︑﹙﹫﹏ ا﹡︀﹨ ﹤︪︡﹩ ﹋﹥ ﹁︣د︋ 

٢. ارز︫﹫︀︋﹩.
﹝︐﹀﹊︣ ا﹡︐﹆︀دی ﹡﹫︤ دو و︥﹎﹩ دارد: ١. آ﹎︀ه ︋﹢دن   ٢. ︗︀﹝︹ ﹡﹍︣ ︋﹢دن.

ــ︣ای ︑︺︀﹜﹩ ︀﹁︐ــ﹟ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ از و︲ــ︹ ﹝﹢︗﹢د  ﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ دارد ﹋﹥︋  ﹡﹍︀ر﹡ــ︡ه︋ 
﹋ــ﹥ دا﹡﹞ ﹩︀ــ﹢ری ﹡︀︫ــ﹩ از ﹞ ︶﹀ــ﹢ری در آ﹝﹢زش ا︨ــ️، ︋﹥ و︲ــ︹ ﹝︴﹙﹢ب 
ــ︣ای ︑︺︀﹜﹩ ︀﹁︐ــ﹟ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ از و︲ــ︹ ﹝﹢︗﹢د  ﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ دارد ﹋﹥︋  ﹡﹍︀ر﹡ــ︡ه︋ 
﹋ــ﹥ دا﹡﹞ ﹩︀ــ﹢ری ﹡︀︫ــ﹩ از ﹞ ︶﹀ــ﹢ری در آ﹝﹢زش ا︨ــ️، ︋﹥ و︲ــ︹ ﹝︴﹙﹢ب 
ــ︣ای ︑︺︀﹜﹩ ︀﹁︐ــ﹟ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ از و︲ــ︹ ﹝﹢︗﹢د  ﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ دارد ﹋﹥︋  ﹡﹍︀ر﹡ــ︡ه︋ 

 ︡︀︋ (︡﹠را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ ﹏﹝︻ ︀ر︋︣د ا︵﹑︻︀ت در﹋ ﹩︀﹡ری ﹋﹥ ︵﹑ب ︑﹢ا﹢﹞ ︀رت﹞)
﹨︡ف ﹎︢اری ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ از ︨ــ︴﹁ ﹛ او﹜﹫﹥ ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ︨ــ︴﹁ ﹛ ﹋︀ر︋︣دی، ار︑﹆︀ 
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﹏﹫︭︑ روش ﹨︀ی ︑﹀﹊︣ و ﹋︀ر︋︣د آن ﹨︀ در
︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

﹡﹍︀﹨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ︑﹀﹊︣ و ︑﹀﹊︣ ﹁﹙︧﹀﹩
 ﹞ ︡﹝﹞︡ی ا︻︐︭︀﹝﹩

﹨︣ ﹉ از روش ﹨︀ی ︑﹀﹊︣، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای در ︑︭﹫﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د و ︋︀ ︑︣﹋﹫︉ دو 
︉ ︑︣ی ﹡﹫︤ د︨️ ﹝﹩ ︀︋﹫﹛، و﹜﹩ آ﹡︙﹥ ﹝﹛ ا︨️،   ︀﹠︡ روش ︋﹥ ا﹡﹢اع ︋﹫︪︐︣ و ﹝︣﹋
﹨﹠︣ و ﹝︀رت ︋︣ه ︋︣دن از ﹨︣ ﹉، در ︗︀﹍︀ه ﹝︐﹠︀︨ــ︉ و در ﹝︡وده ا︻︐︊︀ر آن 
︉ ︑︣ی ﹡﹫︤ د︨️ ﹝﹩ ︀︋﹫﹛، و﹜﹩ آ﹡︙﹥ ﹝﹛ ا︨️،   ︀﹠︡ روش ︋﹥ ا﹡﹢اع ︋﹫︪︐︣ و ﹝︣﹋
﹨﹠︣ و ﹝︀رت ︋︣ه ︋︣دن از ﹨︣ ﹉، در ︗︀﹍︀ه ﹝︐﹠︀︨ــ︉ و در ﹝︡وده ا︻︐︊︀ر آن 
︉ ︑︣ی ﹡﹫︤ د︨️ ﹝﹩ ︀︋﹫﹛، و﹜﹩ آ﹡︙﹥ ﹝﹛ ا︨️،   ︀﹠︡ روش ︋﹥ ا﹡﹢اع ︋﹫︪︐︣ و ﹝︣﹋

ا︨️. ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ︋︀ رو﹊︣دی ﹋︀ر︋︣دی ︋﹥ ︋﹫︀ن روش ﹨︀ی ︑﹀﹊︣ و ﹡﹢ه ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
﹨︣ ﹉ در ︑︭﹫﹏ ﹝﹩ ︎︣دازد.

️ ﹨︀ی ︠ــ﹢د را از راه ︑﹀﹊︣  ا﹡︧ــ︀ن ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ آ﹡﹊﹥ ﹝﹢︗ــ﹢دی ﹝︐﹀﹊︣ ا︨ــ️ و ﹁︺︀﹜﹫
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،﹝﹙﹢﹇﹩ ﹝﹞︐︀ز ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝ــ﹩ رود. آد﹝﹩، ا﹁︤ون ︋ــ︣ ︑﹀﹊︣ ︋︣ای ر﹁︹ 
﹡﹫︀ز﹨︀، ︋﹥ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹝﹢ری ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ از ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︺︀رف ︋︣︑︣ ا︨ــ️، 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،﹝﹙﹢﹇﹩ ﹝﹞︐︀ز ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝ــ﹩ رود. آد﹝﹩، ا﹁︤ون ︋ــ︣ ︑﹀﹊︣ ︋︣ای ر﹁︹ 
﹡﹫︀ز﹨︀، ︋﹥ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹝﹢ری ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ از ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︺︀رف ︋︣︑︣ ا︨ــ️، 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،﹝﹙﹢﹇﹩ ﹝﹞︐︀ز ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝ــ﹩ رود. آد﹝﹩، ا﹁︤ون ︋ــ︣ ︑﹀﹊︣ ︋︣ای ر﹁︹ 

﹝︀﹡﹠︡ ︎︨︪︣ــ︡ر︋︀ره آ︾︀ز و ︀︎︀ن ︗︀ن، ︨︣﹡﹢︫ــ️ ︠ــ﹢د، آ﹁︣﹠︩ ﹝﹢︗﹢دات و 
﹡﹫︀ز﹨︀، ︋﹥ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹝﹢ری ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ از ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︺︀رف ︋︣︑︣ ا︨ــ️، 
﹝︀﹡﹠︡ ︎︨︪︣ــ︡ر︋︀ره آ︾︀ز و ︀︎︀ن ︗︀ن، ︨︣﹡﹢︫ــ️ ︠ــ﹢د، آ﹁︣﹠︩ ﹝﹢︗﹢دات و 
﹡﹫︀ز﹨︀، ︋﹥ ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹝﹢ری ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ از ︨ــ︴ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︺︀رف ︋︣︑︣ ا︨ــ️، 

︩ ﹨︀ و ︀﹁︐﹟ ︎︀︨ــ آن ﹨︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ ︑﹀﹊︣ در﹝︊︀دی  ︠﹢ش ︋︐﹩. ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︣ــ
﹨︧︐﹩ و ︗︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آن ︑﹀﹊︣ ﹁﹙︧﹀﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡. در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ا﹟ ﹋︀ر﹋︣د از 
︩ ﹨︀ و ︀﹁︐﹟ ︎︀︨ــ آن ﹨︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ ︑﹀﹊︣ در﹝︊︀دی  ︠﹢ش ︋︐﹩. ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︣ــ
﹨︧︐﹩ و ︗︀ن ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آن ︑﹀﹊︣ ﹁﹙︧﹀﹩ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡. در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ا﹟ ﹋︀ر﹋︣د از 
︩ ﹨︀ و ︀﹁︐﹟ ︎︀︨ــ آن ﹨︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡ ︑﹀﹊︣ در﹝︊︀دی  ︠﹢ش ︋︐﹩. ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︣ــ

︑﹀﹊︣ ︑﹢︲﹫ داده ︫︡ه ا︨️.
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 آموزش تفکر، نقطــه رشوع 
حرکت به سمت تفکرمحوری

بسم اهللا الرحمن الرحيم
«و ما كاَن الُمؤِمنوَن لَِينِفروا كافًَّة 

يِن و لُِينِذروا َقوَمُهم إذا َرَجعوا إلَيهم لََعلَُّهم يحَذرونَ ». نُهم طائَِفٌة لَِيَتَفقَّهوا في الدِّ َفَلوال نََفَر ِمن كلِّ ِفرَقٍة مِّ

كليدواژه
آموزش تفكر، مراتب فهم، فهم كاربردى، تفكر خودآگاه، فرآيند تفكر

پيش نياز بحث
 وظيفه سربازان امام زمان (عج)، تفقه در دين است، به گونه اى كه بتوانند انذار كنند و زمينه ساز حذر كردن مردم شوند. 1 

 تفقه، فهم همه جانبه محيط بر موضوع است. 
 فهم، كشف روابط است. 

 دين برنامه (= چگونگى حركت) خداوند براى حركت در شبكه هستى (= شبكه معادالت وجودى) به سمت اتصال به ابديت است. 
 معـادالت وجـودى، يعنـى كميـت، كيفيـت، جهت، زمـان، مكان و رتبـه اثرگـذارى و اثرپذيرى موجودات بر يكديگر اسـت، به گونـه اى كه به 

حركـت به سـمت هدف خاصـى بينجامد.
 بنابراين، فهم دين، يعنى كشف چگونگى حركت در شبكه معادالت وجودى به سمت اتصال به ابديت. 

مقاله
ابوالحسن بیاتی

اشاره:
تفقه در دين و كشف 
«چگونگى حركت در شبكه 
هستى»، از گزاره هاى دين است 
كه بايد با مديريت معادالت 
وجودى، انسان را به سمت 
اتصال به ابديت حركت دهد. 
عدم تحقق مطلوب اين معنا 
در وضع موجود حوزه هاى 
علميه، خودش را در عدم رفع 
معضالت و مشكالت زندگى 
فردى و جمعى توسط طالب، 
نشان داده است. به نظر 
مى رسد منشأ اين مسئله، 
عدم تأكيد بر فهم كاربردى در 
هدف گذارى هاى آموزشىـ  
پژوهشى حوزه باشد. براى حل 
اين مسئله پيشنهاد مى شود، 
روش تحقيق مبتنى بر آموزش 
«فرآيند قدم به قدم تفكر» در 
فضاى حوزه، ُپررنگ شود و 
روش تدريس نيز به «آموزش 
پژوهش محور»، ارتقا بيابد. 
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بدنه بحث 2 
وضع موجود حوزه هاى علميه 

اگر دين، برنامه خداوند براى زندگى بشر است و اگر زندگى بشر، جنبه هاى فردى و جمعى دارد 
و اگر براى رسيدن به هدف دين، همه اين جنبه ها بايد مديريت شود، آن گاه بايد برنامه دين 
براى همه اين ابعاد را فهميد و ارائه كرد، به گونه اى كه بتواند زندگى فردى و اجتماعى بشر 
را تنظيم كند و اگر دين به اين صورت ارائه نشود، انسان به سمت برنامه هاى رقيب، كشيده 

خواهد شد. 
طـالب، تـالش علمى بسـيارى دارنـد، كتاب هاى زيـادى مى خوانند، مباحثه هاى ُپر شـورى 
انجام مى دهند و مرتب، ارزشـيابى تحصيلى مى شـوند و بر اين اسـاس، ارزش گذارى علمى 
صـورت مى گيـرد، ولى اثربخشـى ايـن مطالب در رفع معضالت و مشـكالت زندگى شـان و 

ديگـران، كمتر ديده مى شـود. 
براى نمونه، پس از گذشـت 33 سـال از پيروزى شـكوهمند انقالب اسـالمى در ايران، هنوز 
حتـى سـاختارى اجتماعـى، بر اسـاس مبانى اسـالمى طراحى نشـده اسـت و بعيـد مى دانم 
طـالب محترم منتظر باشـند كسـى خـارج از حوزه هاى علميـه بتواند ايـن كار را انجام دهد! 

وضع مطلوب حوزه هاى علميه 
در حـوزه مطلـوب، طـالب علـوم و معـارف اسـالمى، از گزاره هـاى دينـى اطـالع دارنـد و 
مى تواننـد از آن هـا در عمـل براى حل مسـائل و مشـكالت و ارتقاى كيفيـت زندگى فردى 

و اجتماعـى، اسـتفاده كنند. 
بـه هميـن دليل، فضـاى عمومى جامعه بـراى بهبود كيفيـت زندگى و رفع مشكالتشـان و 
سـازمان ها بـراى بهبود كيفيت سـازمان و رفتارهاى سـازمان خودشـان، طـالب علوم دينى 
را در مقـام مشـاوران بر تـر خـود انتخـاب مى كننـد؛ چرا كـه برتـرى آن ها در حل مسـئله را 

ديده اند. 

فاصله وضع موجود با وضع مطلوب (مسئله بحث) 
آنچـه فاصلـه اصلـى ميـان وضـع موجـود و وضـع مطلـوب حوزه هـاى علميـه در سـاحت 

آموزشـى و پژوهشـى اسـت، فاصلـه بيـن دانايى محـورى و مهارت محـورى اسـت.
«دانايى محورى» ناشى از «حافظه اى» بودن اهداف آموزشىـ  پژوهشى است كه اگر بخواهد 
به مهارت محورى ارتقا پيدا كند، بايد هدف گذارى در فضاى آموزشى ـ پژوهشى حوزه هاى 
علميه، به سطح «فهم كاربردى» تعالى پيدا كند. بنابراين، مسئله اى كه در اين نوشتار با آن 
روبه رو هستيم، از اين قرار است: چگونه مى توانيم اهداف آموزشىـ  پژوهشى حوزه هاى علميه 

را از سطح «فهم حافظه اى» به سطح «فهم كاربردى» تعالى بخشيم؟ 
بـراى پاسـخ بـه چگونگـى ايـن مهم، نخسـت بايـد چيسـتى «فهـم حافظـه اى» و «فهم 

كاربـردى» را بررسـى كنيـم. بنابرايـن، ايـن مباحـث را در دو فصـل تقديـم مى كنيـم: 
فصل اول: سطوح فهم و ادراك

فصل دوم: چگونگى تعالى به «فهم كاربردى» 

  
آنچــه فاصله اصلى ميــان وضع موجود و 
وضع مطلوب حوزه هاى علميه در ســاحت 
آموزشــى و پژوهشى اســت، فاصله بين 

دانايى محورى و مهارت محورى است.

  



فصل اول
سطوح فهم و ادراك

بـر اسـاس تعاريف لغت شناسـان، به نظر مى رسـد كه فهـم، حاصل عملياتى اسـت كه ذهن 
بـر روى داده هايـش انجـام مى دهـد و علم اعـم از فهم و تصاويرى اسـت كه ذهـن در ابتدا 
دريافـت مى كنـد.3 عملياتـى كـه ذهن مى توانـد بـر روى داده هايـش انجام دهـد، به كمك 

عملگرهاى زير اسـت: 4
1. مقايسـه: دو تصويـر يـا دو مفهـوم بـا هم مقايسـه، و نتيجه گرفته مى شـود كه ايـن دو با 

هـم مشـابه يـا مغايرند و نقاط تشـابه و يا تغاير آن ها مشـخص مى شـود. 
2. تجزيـه: تصويـر يـا مفهومى، به اجزاى تشـكيل دهنده اش تجزيه مى شـود و هـر جزء آن، 

تصويـر يـا مفهومى جديد را ايجـاد مى كند. 
3. تركيـب: چنـد تصويـر يـا مفهـوم در كنـار يكديگر قـرار مى گيـرد و با تكميـل يكديگر، 

تصويـر يـا مفهومـى  جديـد را ايجـاد مى كند. 
4. انتـزاع: چنـد تصويـر يـا مفهوم مركـب در كنـار يكديگـر، و از زاويه ديد جديـد مورد نظر 
قـرار مى گيـرد. بديـن معنـا كـه نقاط اختـالف و تفاوت كنـار گذاشـته مى شـود و در نتيجه، 
مشـتركات آن هـا بـه دسـت مى آيـد، ولـى نـه در قالـب تصويـرى، بلكـه ارتقـا و تعالـى به 

مفهومـى جديد. 
در حقيقـت، همـه فعاليت هـاى ياد شـده يك عملكرد بيشـتر نيسـتند: «كشـف رابطه ها».5 
بنابرايـن، «فهـم»، حاصـل عملكـرد ذهن در كشـف رابطه هاسـت. اكنون بايد ديد، كشـف 
رابطه هـا توسـط ذهن، سـبب ايجـاد چه مراتـب و اليه هايى از «فهم» مى شـود و شـاخصه 

هـر كـدام از اليه هاى فهم چيسـت؟ 

«مراتب و اليه هاى فهم + شاخصه آن ها»
1. تصور اوليه 

ادراك در ايـن اليـه، عبـارت از توانايـى تصـور و بـه يـاد آوردن اطالعـات اسـت. بـه ايـن 
وضعيـت، يادگيـرى طوطـى وار هـم گفتـه مى شـود. بـراى نمونـه، پرسـش هايى ماننـد نام 
كتاب هـاى عالمـه طباطبايـى (ره) چيسـت؟ بعثت پيامبر اسـالم (ص) در چـه تاريخى بود؟ 

جنگ هـاى صليبـى در كجـا رخ داد؟ پرسـش از محفوظـات اسـت. 
حافظـه را بـراى زندگـى (تنظيـم ارتباطات) و حركت به سـوى هـدف الزم داريـم. بنابراين، 
محتويـات آن بايـد بـا توجـه به هـدف و نيازهـاى زندگى، انتخاب شـود. انباشـتن حافظه از 

هرگونـه ديدنى و شـنيدنى، سـبب تضعيـف نيروهـاى آن و قواى فكرى خواهد شـد. 
2. فهم اوليه 

ايـن اليـه از فهـم عبـارت، از بررسـى اجزاى تصويـر (مثًال موضـوع و محمـول در گزاره ها، 
واحدهـاى صوتـى در شـنيده ها، اجـزاى تصويـرى در يـك عكـس و...) براى كشـف ارتباط 

ميان آن اجزاسـت. 
3. فهم كاربردى 

پـس از آنكـه پيونـد ميـان اجزاى يـك واحد اطالعاتى را كشـف كرديم، سـراغ آثـار و لوازم 
آن مى رويـم. كشـف ارتبـاط يـك واحـد اطالعاتـى بـا آثـار و لـوازم و كاركرد هايـش، فهم 
كاربـردى را رقـم مى زنـد. جملـه «ايـن مطلب بـه چـه درد مى خـورد؟» را بار ها شـنيده ايم. 
چـرا مـردم دنبـال فايده مطالب هسـتند؟ چرا به علم محض بسـنده نمى كننـد؟ چون دانش 
بـراى زندگـى اسـت. ما مى آموزيـم، نياز هـا و كاسـتى هايمان را برطرف كنيم تـا روحمان از 

محدوديت هـا خـارج شـود و بـه پهنه بى انتهاى هسـتى، متصل شـود. 
َّذى ال يُنَفـُق ِمنُه  ذى ال يُعَمـُل بِه َكالَكنـز ال ـَّ حضـرت محمـد (ص) مى فرمايـد: «الِعلـُم ال
أتَعـَب صاِحبُـُه نَفَسـُه فى َجمِعـِه و لم يَِصل إلى نَفِعـِه؛ علمى كه به كار برده نشـود، مانند 
ثروتـى اسـت كـه صاحبش براى جمـع آورى آن زحمت بسـيار بكشـد، ولى هيـچ گاه آن را 

براى نيـاز خود مصـرف نكند». 6

4. فهم تحليلى
وقتـى دنبـال آثـار و كاركردهـاى اطالعـات ذهنى مـان در عالَـم عمـل و تجربـه مى رويـم، 
ايـن اطالعـات بايـد خـود را با قوانين حاكم بر هسـتى هماهنـگ كند، وگرنه قابل اسـتفاده 
نخواهـد بـود. از ايـن رو، آنچـه در ذهن بى عيـب و نقص ديده مى شـد، در بسـيارى از موارد 
مشكل سـاز مى شـود و كاسـتى ها يا ضررهايى را پديد مى آورد و عمل انسـان را با شكسـت، 
روبـه رو مى سـازد. از آنجايـى  كه هر مسـئله  راه حلى دارد، انسـان خردمند و صاحب انديشـه، 
ذهنـش را بـه سـوى بازنگـرى نسـبت بـه محتـواى فكر، سـوق مى دهـد و به دنبـال علت 
شكسـت طـرح اوليـه  خود  مى گـردد تـا بتواند به راه حل اصلى مسـئله برسـد، ولـى چگونه؟ 
اينجاسـت كـه فهـم تحليلـى بـا كشـف رابطـه اجـزاى آن واحد اطالعـات با هم + كشـف 
رابطـه ايـن اجـزا بـا كل آن واحد اطالعـات، رقم مى خورد تا نقطه اشـكال، پيدا و رفع شـود. 
مركز ثقل فعاليت ذهن در فهم تحليلى، «احتمال پردازى» است. فهم تحليلى نيازمند نگرش 
كالن و نظام واره (شبكه اى يا سيستماتيك) نسبت به موضوعات است.7 نگرش شبكه اى  از 
ضروريات علم آموزى است. بدون نگرش شبكه اى  نمى توان علم را براى زندگى به كار برد و 

به كمال رسيد. 

5. فهم استداللى و نقادانه
در ايـن اليـه از فهـم بـا كشـف رابطـه كل قضيـه بـا قضايـاى پيشـين، بـه دنبـال صحت 
و بهينگـى آن مى گرديـم. انسـان بـر اسـاس تصميم هـا، حركـت مى كنـد و آثـار سـودمند 
يـا زيان بـارى را پديـد مـى آورد. هـر تصميمـى يـك انتخاب اسـت. انسـان در هـر انتخابى 
بـا گزينه هـاى بسـيارى روبه روسـت كـه از ميـان آن هـا، بايـد مـواردى را ترجيح دهـد. هر 
انتخابـى، ترجيحـى اسـت و هـر ترجيحـى، بـه مرجـح نيـاز دارد. وقتـى دربـاره چيـزى به 
قضاوتـى مى رسـيم و اظهـار نظـر مى كنيم، يعنى درباره درسـت يا نادرسـت بودن يـا برقرار 
كـردن ارتبـاط بـا آن، به تصميم و انتخابى رسـيده ايم. مـا دو مرحله را در پيـش داريم و بايد 

دو مـورد را ثابـت كنيم: 
1. صحـت تصميـم، يعنـى روش درسـتى را در تصميم گيـرى اتخاذ كرده ايـم و تصميم ما با 

حقايق هماهنگ اسـت. 
2. بهينـه بـودن تصميم، يعنـى تصميم ما بهترين انتخـاب از بين انتخاب هـاى ممكن بوده 

و داراى مفيد تريـن آثار اسـت. 
كوتاه ترين مسير براى كشف نقاط ضعف و قوت انديشه يا رفتارى، مقايسه آن با انديشه ها و 
رفتارهاى مشابه است. در بررسى هاى تطبيقى، به سرعت مى توان موارد اختالف را تشخيص 
داد و به دنبال علت اختالف گشت؛ بررسى تطبيقى ميان نظام ها و ساختار هايى كه  مربوط 
به موضوع مشترك، و  حل مشكل مشتركى هستند، ولى تصميمات متفاوتى را توليد كرده   و 
 الگوهاى  گوناگونى  را براى رفع نياز ارائه داده اند و هر يك مدعى  حل مشكل اند. همچنين پس 
از مقايسه ميان انديشه ها و برنامه هاى گوناگون بايد با داشتن استداللى متقن يكى از آن ها راـ  

كه مى تواند برنامه توليد شده توسط خود شخص باشدـ  براى برنامه بر تر برگزيد. 

6. فهم خالقانه
فهـم خـالق، كشـف رابطه كل قضيه با شـبكه هسـتى اسـت. بررسـى روندهاى جـارى در 
هسـتى و ارتبـاط قضيـه بـا آن روند هـا، حركتـى آگاهانه بـه سـوى زندگى مطلـوب را رقم 
مى زنـد. پـس از آنكـه سـاختار ها و برنامه هاى موجود نقد و بررسـى شـد، سلسـله اسـباب و 
نظـام ِعلّـى و معلولـى آن هـا شـناخته خواهد شـد. بنابرايـن، امكان حـدس زدن آثـارى كه 
در آينـده از ايـن سيسـتم ها بـروز مى كنـد، پديـد خواهـد آمـد. از ايـن رو، همـه فعاليت هاى 
ذهنى متمركز خواهد شـد تا براى پيشـگيرى از مشـكالتى كه احتمال وقوع آن ها در آينده 

مـى رود، راه حلـى بيابنـد يا بـا ارائه برنامه هايـى، آينـده اى ايدئـال را طراحى كنند. 

  
آنچه بايد در همه شاخه هاى علوم حوزوى به دنبال آن باشيم، اين است كه مباحث ما مبتنى بر مسائل و مشكالت واقعى و ملموس بنا 

نهاده شود.

  



۴١

يف
روند رد

فعاليت هاى 
ذهن

مراتب و 
اليه هاى 

فهم
شاخصه هر يك از اليه هاى 

فهم

دريافت اطالعات 1
تصور اوليهاوليه

بتواند به ياد بياورد (بتواند بازگو كند، 
بتواند محفوظاتش را با خارج تطبيق 

كند و... .)

كشف رابطه 2
فهم اوليهموضوع و محمول

بتواند به بيان خود، مطلب را بازگو 
كند (بتواند توضيح بدهد، بتواند 

جمله سازي مجدد كند، بتواند ترجمه 
كند، بتواند شكل مطلبي را بكشد 

و... .)

3
كشف رابطه كل 
قضيه با آثار و 

لوازم
فهم 

كاربردى
بتواند استفاده كند (بتواند به كار ببرد، 
بتواند تعميم بدهد، بتواند توصيه كند 

و... .)

4
كشف رابطه اجزا 
با هم و رابطه جز 

با كل
فهم 

تحليلى

بتواند احتماالت ممكن در يك 
موضوع را شناسايي كند (بتواند 
تحقيق كند، بتواند فرضيه بدهد 

و... . )

5
كشف رابطه كل 
قضيه با قضاياى 

قبلى

فهم 
استداللى و 

نّقادانه

بتواند براي اثبات بهترين حالت از 
احتماالت مختلف، استدالل بياورد 
و بقيه را نفي كند (بتواند نظريات 

ديگران را نقد كند، بتواند بين نظريات 
قضاوت كند  و... .)

6
كشف رابطه كل 
قضيه با شبكه 

هستى
فهم 

خالقانه
بتواند نظريه بدهد، بتواند توليد كند، 

بتواند ابداع كند و... .)

فصل دوم 
چگونگى تعالى به «فهم كاربردى» 

جهانـى كـه در آن زندگـى مى كنيم، داراى قوانين و معادالت ثابتى اسـت. موجـودات آن هر 
يـك داراى خـواص و آثـار منحصـر بـه خود هسـتند و با ديگر موجـودات، فعـل و انفعاالتى 
ضابطه منـد دارنـد. مـا خـود جزئـى از ايـن جهـان بـه هم پيوسـته و قاعده منـد هسـتيم و با 
تمـام اجـزاى آن ارتبـاط داريـم (اثر مى پذيريـم و اثر مى گذاريم). كسـى كه قواعـد و قوانين 
هسـتى را بشناسـد، مى توانـد بـا زمينه سـازى براى بـه جريـان افتادن آن هـا، نيرو هـا و آثار 

مـورد نيـاز خـود را توليد، و نقـص خـود را برطرف كند. 
چگونگـى فعال سـازى معـادالت هسـتى براى حل مشـكالت و مسـائل، «فهـم كاربردى» 
را شـكل مى دهـد. كسـى كـه مى داند چگونـه از امكانات اسـتفاده كنـد تا نيـازى را برطرف 

كنـد، داراى فهم كاربردى اسـت. 

«تفكر، فرآيند حل مسئله است»
بنابراين، دو مؤلفه اصلى، فهم كاربردى را شكل مى دهد: 

1. كشف مسئله (مسئله محورى) 
2. كشف فرآيند حل مسئله (تفكر محورى) 

پيـش از ايـن، سـخنى در باب مسـئله محورى داشـتيم.8 از ايـن رو، تنها به نكته اى اساسـى 
مى كنيم:  اشـاره 

آنچـه بايـد در همـه شـاخه هاى علـوم حوزوى بـه دنبال آن باشـيم، اين اسـت كـه مباحث 
مـا مبتنـى بـر مسـائل و مشـكالت واقعى و ملمـوس بنا نهاده شـود. بسـيار ديده مى شـود، 
اسـتادان بزرگـوارى كـه بـراى ارائـه درس بـه شـيوه فعال، اقـدام به طـرح پرسـش در آغاز 

درس مى كننـد، بـه ايـن نكتـه توجـه ندارند كه سـؤال با مسـئله متفاوت اسـت!
البته بايد توجه داشت كه «سؤال» و «مسئله»، كالفقير و المسكين هستند؛ إذا افترقا اجتمعا 
و إذا اجتمعا افترقا! از اين رو، اگر «سؤال» به طور مطلق به كار گرفته شود، مى تواند شامل 

مسئله هم باشد. 

تفاوت سؤال با مسئله در اصطالح روش تحقيق

مسئلهسؤال
در سؤال ها به دنبال گسترش اطالعات 
جايى  در  و  مشكالت،  حل  نه  هستيم، 
با يك  نباشد،  ميان  پاى مشكل در  كه 
«مسأله نما» روبه رو هستيم، نه با مسئله.

هميشـه يك مسـأله به دنبال يك مشكل 
ايجـاد مى شـود كه ناظر به فاصلة مشـكل 
(= وضع موجود) و پاسـخ مشـكل (= وضع 

مطلوب) است.

چيستى ها،  شامل  مى توانند  سؤال ها 
چرايى ها و چگونگى ها باشند، ولى پاسخ 
را حل  نمى تواند مشكلى  به  آنها 

كند.

مسـائل به دنبال چگونگى حل مشـكالت 
هسـتند از ايـن رو، پاسـخ آنهـا فرآيند حل 

مشـكل را درون خود دارد.

مثال سؤال از چيستى:
بـه  قـرآن  كـردن  ترجمـه  از  هـدف 

چيسـت؟ گوناگـون  زبان هـاى 

مسئله متناظر:
چگونه مى توانيم پيام قرآن را به مخاطبى كه 
هم زبان قرآن نيست (=وضع موجود) منتقل 
كنيم، به گونه اى كه بتواند پيام قرآن را نه فقط 
تصور كند، بلكه حس كند (= وضع مطلوب)؟

مثال سؤال از چرايى:
چرا توجه به معنويت هاى كاذب 

در ميان جوامع رو به رشد است؟

مسئله متناظر:
چگونه مى توانيم مريدان 

معنويت هاى كاذب ( = وضع موجود) را 
به سمت عرفان شيعى فقاهتى (= وضع 

مطلوب) هدايت كنيم؟
مثال سؤال از چگونگى:

چگونه مى توان در حوزه تحول 
ايجاد كرد؟

مسئله متناظر:
چگونه مى توانيم اهداف آموزشى 
ـ پژوهشى حوزه هاى علميه را از سطح 
«فهم حافظه اى» (= وضع موجود) به 

سطح «فهم كاربردى» (= وضع مطلوب) 
متحول كنيم؟



اينك به بررسى فرآيند حل مسئله (تفكر) مى پردازيم. 

سؤال: چرا معموًال تفكرات ما پس از چند مرحله، متوقف مى شود و ادامه پيدا نمى كند؟ 
پاسـخ: چـون مراحـل تفكـر را به طور ناخـودآگاه طى مى كنيـم و تنها در صورتـى مى توانيم 
در حـل مسـائل، تفكـرات پايـدار و كارا داشـته باشـيم كه ايـن فرآيند را به صورت روشـمند 

و خـودآگاه انجام دهيم. 
ذهـن نيازمـوده، وقتـى دربـاره موضوعـى فكـر مى كنـد، مرتـب بـه بخش هـاى گوناگـون 

موضـوع مى نگـرد، بـدون آنكـه خـط نـگاه او از فرمـول 
ويـژه اى تبعيـت كند؛ به گونـه اى كه اگـر در بازخوانى فيلم 
ذهـن وى، خط حركـت ذهنى اش را رصد كنيـم، بينندگان 
گيـج مى شـوند كـه باالخـره ايـن شـخص دارد چـه كار 

مى كنـد و بـه كجـا مى نگـرد؟ 
اگـر ذهنـى نسـبت بـه فرآينـد انديشـيدن آزمـوده باشـد، 
عمليـات ذهنـى وى سـيرى منطقـى را دنبـال مى كنـد. 
اگـر بخواهيـم بـراى تعالـى اهـداف آموزشـىـ  پژوهشـى 
حوزه هـاى علميـه به سـطح فهـم كاربـردى، گام برداريم، 

نقـاط آغـاز تحول آفرينـى مـا شـامل ايـن مـوارد اسـت: 
• يادگيـرى تفكـر خـودآگاه، كـه روش تحقيق مبتنـى بر «فرآيند خـودآگاه تفكـر»، اولين و 

اساسـى ترين واحـد درسـى حوزه هاى علميه باشـد.
• تدريـس مبتنـى بـر تفكـر خـودآگاه، كـه روش تدريـس در حوزه هـاى علميـه بـه صورت 

«آمـوزش پژوهش محـور» انجـام شـود. 
• پژوهـش مبتنـى بـر تفكر خـودآگاه، كـه همه پژوهش ها، حل واقعى مسـائل و مشـكالت 

ملمـوس زندگى فردى و جمعى باشـد. 
از آنجـا كـه همـه موارد ياد شـده بر اسـاس فرآيند خودآگاه تفكر بنا نهاده شـده اند، مناسـب 

اسـت كـه به طـور اجمالى، فرآينـد تفكر را با هم مـرور كنيم. 

روش قدم به قدم تفكر و حل مسئله
مرحله نخست 

توصيف وضعيت موجود (مهارت مشاهده و توصيف) 
وضعيت موجود بيان مشكلى است كه با آن برخورد كرده ايم. 

مراحل توصيف وضع موجود
1. ديـد كلـى بـه موضـوع بينـداز، محدوده هـا و مرزهـاى موضـوع را مشـخص كـن تـا از 

موضوع هـاى ديگـر تميـز داده شـود. 
2. موضـوع را بـه قطعـات بـزرگ تقسـيم و اجـزاى اصلى تشـكيل دهنده موضـوع را تعيين 

 . كن
3. اجـزا و قطعـات را از سـمتى به سـمت ديگـر كاوش (= scan) كن، يعنـى زاويه ديدهاى 

مختلـف را بـراى كاوش كـردن موضوع، مورد بررسـى قرار بده. 
در ايـن مرحلـه، ايـن سـؤال مطـرح مى شـود كـه عمليـات كاوش را تـا چه سـطح و عمقى 

بدهيم؟  ادامـه  بايد 
پاسـخ: تـا ذرات بنياديـن امـكان ادامـه ايـن كاوش وجـود دارد، ولـى آنچه عمًال بايـد انجام 

دهيـم، بـر اسـاس هدف و ميـزان نيازمـان تعريف مى شـود. 
4. روابط بين اجزا را كشف كن. (رابطه = اثرگذارى و اثرپذيرى) 

5. بـه خـارج از مرزهـاى موضـوع، توجـه، و اجـزا و روابط موضوع بـا خارج از خود را كشـف 

كـن.               ديـد شـبكه اى
6. تركيـب دوبـاره اجـزا و روابـط و سـاختن كل انجـام شـود تـا معناى (معنـا = آثـار، نتايج، 

لـوازم) وضعيت موجود كشـف شـود. 
7.به مرحله 2 برو. 

مرحله دوم
 تعيين و توصيف وضعيت مطلوب (مهارت هدف گذارى و مسيريابى) 

1. تعيين كليت هدف مورد نظر، يعنى مرزهاى هدف كه از ديگر اهداف تميز داده شود. 
تـا وقتى «كشـش ها و تمايالت عقلـى ـ روانـى»، اصالح، 
تنظيم و شـبكه بندى نشـود، نمى تـوان هدف هاى درسـت 
را طراحـى كـرد. «قـد أفلـح مـن زّكا ها»،9 شـايد اشـاره  به 

همين نكته باشـد. 
2. هدف مورد نظر به اجزاى آن، شكسته و تحليل شود. 

3. روابط بين اجزاى آن كشف شود. 
4. روابـط هـدف با بيرون از خود (مقتضيـات بيرونى: عامل، 

صورت، شـرايط، زمينه و...) كشف شود. 
5. تركيب و بازسازى هدف صورت بگيرد. 

6. به مرحله 3 برو. 

مرحله سوم 
كشف فاصله وضع موجود و مطلوب (مسئله شناسى) 

1. جمله «مسئله» را طراحى كن. 
هنگام طراحى مسئله، بايد به سه نكته اشاره شود: 

• جهت مسئله: چيستى، چرايى، چگونگى
كدام يـك اولويـت دارد؟ قطعـاً پرداختـن به چگونگى ها اولويـت دارد؛ چرا كه بـراى پرداختن 
بـه چگونگى هـا بايـد از چيسـتى ها و چرايى ها عبـور كنيم، ولـى براى پرداختن به چيسـتى 
و چرايـى، بـه بررسـى چگونگى هـا نيازى نيسـت. ايـن در حالى اسـت كه آنچـه مركز ثقل 
حـل مسـئله اسـت، فرآيند هـا و چگونگى هاسـت، وگرنـه هيـچ گاه بـه حل مسـئله دسـت 

يافت.  نخواهيم 
آنچـه در فرآيند هـا و چگونگى هـا بـه آن پرداختـه مى شـود، عبـارت اسـت از: اجـزا + روابط 

اجـزا (تأثيـر و تأثر هـا) + مراحـل و ترتيـب اجـزا و تأثير ها. 
• هدف (وضع مطلوب) 
• مشكل (وضع موجود) 

2. به مرحله 4 برو. 

مرحله چهارم 
آسيب شناسـى: كشـف منشـأ (عامـل) شـكل گيرى مسـئله (= فاصلـه وضع موجـود و وضع 

مطلوب) 
1. حيثيات مختلف مشكل (وضع موجود) را فهرست كن. 

بـراى بررسـى حيثيـات وضع موجـود مى توانيد از اين فضاهـا كمك بگيريـد: أّس المطالب، 
علـل أربع، مقوالت عشـر و... .10 

تركيب موارد ياد شده، چهار محور اصلى زير + زير شاخه هاى آن ها را مطرح مى سازد: 
1. هستى (بودن يا نبودن) 

2. چيستى (خوديت و ذات موضوع كه در مقوالت جوهرى بيان شده است) 
3. چگونگى (صفات و حاالت موضوع كه در مقوالت عرضى بيان شده است) 

4. چرايى (با توجه به علل اربع) 

  

كوتاه ترين مسير براى كشف نقاط ضعف 
و قوت انديشــه يا رفتارى، مقايسه آن با 

انديشه ها و رفتارهاى مشابه است.
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5. حيثيات به دست آمده را به سؤال تبديل كن. 
6. حيثيات به دست آمده (= فهرست سؤاالت) را اولويت بندى كن. 

7. به مرحله 5 برو. 
مرحله پنجم 

توليد پاسخ: كشف اثِر داراى قابليت جايگزينى11 
1. حيثيـات مختلف هدف (وضع مطلوب) را فهرسـت كن. (با بررسـى فضاهايـى كه در مرحله 

قبل اشـاره شد.) 
2. حيثياتـى را كـه در اينجـا به دسـت آمده اسـت، با حيثيات مشـكل كه در مرحله 4 به دسـت 

آمد، مقايسـه كن. 
3. نقطه ربط بين حيثيات مشكل و هدف را كشف كن. 

هميشـه منشـأ مسـئله (فاصلـه وضع موجـود و مطلـوب) يك «اثر» اسـت كه به دليـل فقدان 
يـك جـزء يـا رابطـه به وجـود آمده اسـت. در ايـن مرحله با مقايسـه حيثيـات وضـع موجود و 
مطلـوب، نقـاط همپوشـانى دو طـرف پيدا مى شـود كه نشـان دهنده علت و منشـأ تفـاوت اين 

دو وضعيت هسـتند. 
4. به مرحله 6 برو. 

مرحله ششم 
عبارت پردازى مسئله و پاسخ با تمام حيثياتش

در   نهايـت، مسـئله مـا بـا تمـام حيثياتـى كـه در طرف وضـع موجـود و وضع مطلـوب بودند و 
نقـاط اختـالف و اثـرى كـه بايـد در وضـع موجود جايگزين شـود تا بـه وضع مطلوب برسـيم، 

در قالـب عبـارات پردازش مى شـود. 

نتيجه بحث 
بـراى تعالـى يافتـن حوزه هـاى علميـه از وضـع موجـود (= دانايى محـورى كـه ناشـى از 
حفظ محـورى در آمـوزش اسـت) بـه وضـع مطلـوب (= مهارت محـورى كـه طـالب توانايـى 
كاربـرد اطالعـات در عمـل را داشـته باشـند) بايـد هدف گذارى هـاى آموزشـى از سـطح فهم 

اوليـه بـه حداقـل سـطح فهـم كاربـردى، ارتقـا بيابد. 

پى نوشت ها:
1. توبه، آيه 122.

2. نويسـنده در اين نوشـتار، از افاضات گرانقدر اسـتاد محترم، حجت االسـالم و المسلمين شيخ عبدالحميد 
واسـطى، بهره هاى فراوان برده اسـت.

3. ر.ك: لسـان العـرب، مـاده «فهـم»؛ التحقيـق فى كلمـات القـرآن الكريم، مـاده «فهم»؛ معجـم فروق 
اللغـات، فرق علـم و فهم.

4. ر.ك: مجموعه آثار شهيد مطهري، ج 6، ص 326.
5. رابطه بين دو چيز، يعني اثرگذاري و اثرپذيري بين آن دو.

6. عده الداعى، ص 78.
7. مـراد از نگـرش كالن و سيسـتمي، توجـه به موضوع بـا در نظر گرفتن اجزاى موضـوع و روابط بين آنها 

و نقش هر يك در تشـكيل كل و جايگاه كل در ميان ديگر كل هاسـت.
8. ابوالحسـن بياتـى، مقالـه «كوتـاه سـخنى در بـاب نيازمحورى حـوزه»، مجلـه رهنامه پژوهـش، ش 6، 

ص 35. 
9. شمس، آيه 91.

10. عناويـن يـاد شـده كـه بيشـتر در مباحـث فلسـفى بـه آن توجـه  شـده اند، كاركـرد كشـف حيثيـات و 
جوانـب موضوعـات مختلـف را دارنـد كـه اگـر در فرآينـد تفكر وارد شـود، تحولـى عظيـم در جامعيت ديد 

مى كند. ايجـاد 
11. يعنى اگر آن اثر مطلوب در وضع موجود جايگزين شود، مشكل برطرف خواهد شد.

  

كسى كه مى داند چگونه (فرآيند ها) از امكانات استفاده كند 
تا نيازى را برطرف كند، داراى فهم كاربردى است. 

  



به «بازآرايى را تفكـر فرايند، فرايند، فرايند روانشناسـى دانـش در
محيط از آمـده دسـت به اطالعات تغييرشـناختى يا
معنا» معنا» معنا درازمدت حافظـه در شـده ذخيره نمادهـاى و

مىكنند.
سـه، سـه، سـه كنيم فـرض كارخانـهاى را انسـان ذهـن اگـر

مىدهـد:  تشـكيلتشـكيل رارا آنآن اركاناركان اساسـىاساسـى،  بخـش
كارخانـه وارد كـه اسـت خامـى اول، مـواد بخـش
تغييـر يـا خـام مـواد تجزيـه، تجزيـه، تجزيـه دوم بخـش مىشـود؛
اسـت خاص ضوابط و نمعينمعّين اصول اسـاس بر آنهـا
بخش و مىدهند انجـام گوناگون دسـتگاههاى كـه
نهايى محصـول كه اسـت نظر مـورد كاالى، كاالى، كاالى سـوم

مىآيد. شـمار بـه كارخانـه
برخورد از كـه اسـت اطالعاتى همـان، همـان، همـان اول بخـش
ذهنمـان وارد پيرامونـى مولكولهـاى بـا مـا
آنچـه دربـاره بايـد مـا دوم بخـش در مىشـود. 
را آن و بگيريـم تصميـم كردهايـم،  احسـاس
در يـا تجزيـه يـا بدهيـم ربـط، ربـط، ربـط قبلـى مطالـب بـه
نـام تفكـر همـان ايـن. ايـن. ايـن كنيـم تصـرف و دخـل آن
درباره مـا پيشـين دانـش و دانسـتهها بـا كـه دارد
اطالعات هنگامـى، هنگامـى، هنگامـى واقـع در. در. در دارد رابطـه موضـوع
از آنچه بـا كـه مىشـوند معنـادار مـا بـراى جديـد

شـوند. مىدانيـم، مرتبـط پيـش
ذهنـى عمليـات اينكـه از سـوم، پـس بخـش در

گرفت،  صـورت ذهن بـه شـده وارد اطالعـات روى
حافظه در كـه مىشـوند تبديل اطالعاتى بـه آنهـا
پاسـخهاى صـورت بـه يـا مىماننـد درازمـدت

مىشـوند. رفتـار، ظاهر آشـكار، يعنـى

تفكر انواع
در اطالعات دسـتكارى بـه را انديشـيدن يا تفكـر

انتقادى،  تفكـر، تفكـر، تفكـر مسـائل حل، حل، حل مفاهيم تشـكيل قالب
مىكنند. معنـا، معنـا، معنـا تصميمگيـرى و اسـتدالل

چيست؟ انتقادىانتقادى تفكرتفكر
ذهن عالـى پردازشهـاى از يكـى، يكـى، يكـى انتقـادى تفكـر
خود فكر شـيوهاى به فـرد، فـرد، فـرد آن ضمـن در كـه اسـت
زندگـى حوزههـاى همـه در و مىدهـد سـامان را

مىپـردازد. امور شـواهد ارزيابـى بـه روزمـره
چهطور بپرسـد خودش از فرد اينكه يعنـى، يعنـى، يعنـى انتقـادى
كرده پيـدا اعتقاد آن بـه يا دانسـته را مطلـب فـالن

اسـت. داده انجام را كار فالن چـرا يا
و عقايـد، عقايـد، عقايـد مىكننـد فكـر انتقـادى كـه انسـانهايى
بـا و مىكننـد بررسـى عميـق صـورت بـه را افـكار
و دارند فعالى و مثبـت برخورد ديگـران ديدگاههـاى
چه به كه مىگيـرد تصميم خـودش، خـودش، خـودش اين بـر افـزون

دهد.  انجـام كارى چـه يا باشـد داشـته باور چيـزى
بخـرد،  خودرويـى مىخواهـد نمونـه، وقتـى بـراى
پس خدمات، خدمات، خدمات گوناگـون مدلهاى دربـاره اطالعاتـى
را نظر مـورد خـودروى كيفيت و قيمـت، قيمـت، قيمـت فـروش از
تصميمگيرى ارزيابـى از پـس و مىكنـد گـردآورى

مىكند.
نتيجهگيرىها را «ارزيابى انتقـادى تفكر، تفكر، تفكر وولفولـك
شواهد، شواهد، شواهد مسـائل نظاممند و منطقى بررسـى طريق از

تيزبينانه،  و مسـتدل تفكـر «تفكـر «تفكـر رانيـس و» و» و راهحلهـا و
چه و كنيم پيـدا اعتقاد چيـزى چه به اينكـه دربـاره

مىكنند. تعريف»، تعريف»، تعريف دهيـم انجام را كارهايـى
دسـت بـه، بـه، بـه شـده يـاد تعاريـف در تأمـل از نكتـه دو

انتقـادى،  واژه از مقصـود آنكـه اول مىآيـد: 
بـار كـه نيسـت شـكايتآميز و منفـى برخـوردى

كند،  القـا مخاطـب ذهـن بـه را ناسـالمى هيجانـى
پرهيز و هوشـمندانه، هوشـمندانه، هوشـمندانههوشـمندانه تيزبينانـهتيزبينانـه نـگاهنـگاه منظـورمنظـور بلكـهبلكـه
با رويارويـى در سـهلانگارى و سـطحى پذيـرش از

آنهاسـت. نتايـج و افـكار
خاصـى حـوزه بـه انتقـادى،  تفكـر اينكـه دوم
همـه در بلكـه نـدارد،  اختصـاص انديشـهها از
دارد، قابـل راه آن در بشـر فكـر كـه بخشهايـى

اسـت. جريـان

انتقادى تفكر مؤلفههاى
تحليـل انتقـادى،  تفكـر اصلـى عناصـر از يكـى
روبـهرو آنهـا بـا فـرد كـه اسـت انديشـههايى
شـناختى پيشـرفته فرايند، فرايند، فرايند تحليل واقع در. در. در مىشـود
اجـزاى بـه پيچيـده افـكار آن،  طـى كـه اسـت

ارتباط،  كيفيـت، كيفيـت، كيفيـت نتيجه در و، و، و تجزيـه، تجزيـه، تجزيـه آنهـا سـازنده
نداشـتن ارتباطً ارتباطً ارتباط ً اساسـاً اساسـا يـا آن ضعـف يـا اسـتحكام

مىشـود. روشـن يكديگـر بـا آنهـا
ارزشـيابى نام به ديگـرى عنصر، عنصر، عنصر تحليـل بر افـزون
است ذهنى فعاليت نوعى ارزشـيابى. ارزشـيابى. ارزشـيابى اسـت الزم نيز
يا يك اسـاس بـر كـردن دادرسـى صـورت به كـه

نتيجـه،  در و مىشـود تعريـف ـنمعيـنمعّيـن معيـار چنـد
با، با، با نتيجهاى يـا اثر ناهمخوانى يـا همخوانـى ميـزان
و مثبت جنبههـاى و، و، و معلوم، معلوم، معلوم آن بـه مربـوط شـواهد

مقاله

تفکر انتقادی
علی رضا حسینی

اشاره
تفكر انتقادى 
يكى از پردازش هاى 
عالى ذهن است كه 
ضمن آن فرد به 
شيوه اى فكر خود 
را سامان مى دهد و 
در همه حوزه هاى 
زندگى روزمره، 
به ارزيابى شواهد 
امور مى پردازد كه 
داراى دو عنصر 
است: 1. تحليل 
انديشه هايى كه فرد 
با آن روبه روست   2. 
ارزشيابى.

متفكر انتقادى 
نيز دو ويژگى دارد: 
1. آگاه بودن   2. 
جامع نگر بودن.
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مىشـود. آشـكار آن منفى
تحليل و تجزيـه بدون، بدون، بدون ارزشـيابى كـه اسـت بديهى البتـه
را دادهها بايـد نخسـت كه چرا اسـت؛ ناممكن، ناممكن، ناممكن اطالعـات
به و كـرد تفسـير را آن نتايـج سـپس و، و، و تحليـل و تجزيـه

پرداخت. آنهـا درباره اسـتنباط
ايـن مؤلفـه، بـه دو ايـن نقـش شـدن روشـنتر بـراى
اعـالم تبليغاتـى آگهـى يـك در اگـر. اگـر. اگـر كنيـد توجـه نمونـه
به را كفش خاصـى نوع از اسـتفاده، اسـتفاده، اسـتفاده متخصصان كـه شـود
سـالمتى براى زيـرا مىكننـد؛ سـفارش مصرفكننـدگان
انتقـادى شـيوه بـه كـه مخاطبـى بـراى، بـراى، بـراى اسـت مفيـد پـا
كدام: كدام: كدام شـود مطـرح پرسـشهايى چنيـن بايـد، بايـد، بايـد مىانديشـد
داشـتهاند؟ شـركت مطالعـه ايـن در متخصصـان از گـروه
آيا شـدهاند؟ انتخـاب مالكـى چـه اسـاس بـر، بـر، بـر افـراد ايـن
داشـته نقش، نقش، نقش مطالعه ايـن در كفـش توليدكننـده كارخانـه

ست؟ ا
ترديـدى بـه را فـرد اسـت ممكـن پرسـشها ايـن پاسـخ

برسـاند. تحقيق ايـن نتيجـه در، در، در جـدى

انتقادى متفكر ويژگى دو
دو ايـن بـا ارتبـاط در، در، در انديشـهها انـواع بـا برخـورد بـراى

اسـت: شـده مطـرح توانايى، توانايى، توانايىهايـى ويژگـى
بودن آگاه. آگاه. آگاه 1

و مىشناسـد را درسـت رفتارهاى و باورها، باورها، باورها انتقادگر متفكر
تفكيك، تفكيك، تفكيك نادرسـت كردارهاى و باورها از را آنها خوبـى بـه
نو انديشـههاى ارائـه دنبـال هميشـه، هميشـه، هميشـه آگاه افـراد. افـراد. افـراد مىكنـد
را جديد اطالعـات پذيـرش و شـنيدن آمادگـى و هسـتند
برخورد در را گوناگـون ديدگاه، ديدگاه، ديدگاههاى حـال عيـن در و دارنـد

مىگيرند. نظـر در، در، در خاصى ايـده بـا
موضوعى درباره در را ديدگاه يك فقط، فقط، فقط ناآگاه افراد مقابل در
افكار با مثبت رويارويى براى ارزشى و مىپذيرند نمعينمعّين
و خودكار رفتارهاى افراد،  اين نيستند.  قائل آن مخالف

مىپرهيزند.  نو پرسشهاى طرح از و دارند تكرارى
بودن جامع. جامع. جامعنگر 2

توجه مسـئله هر جنبه يك بـه عادى ً انسـانهاى
جامع
 ً

جامع
انسـانً انسـان ً معمـوًال معمـوال

فرض، فرض، فرض مسـائل بـا شـدن روبـهرو هنـگام اينـان. اينـان. اينـان مىكننـد
حداكثـر،  يـا پاسـخ يـك تنهـا كـه مىگذارنـد ايـن بـر را
بهتريـن و دارد وجـود آن بـراى محـدودى پاسـخهاى
بـراى آنهاسـت. بنابرايـن، راهـى نظـر ديـدگاه، همـان
داشـتن الزمه كه حالـى در، در، در نمىمانـد انديشـهها مقايسـه
بـه، بـه، بـه مختلفـى زوايـاى از كـه اسـت ايـن، ايـن، ايـن انتقـادى تفكـر

شود. نگريسـته مسـئلهاى

انتقادى تفكر مهارتهاى
توانايـى هنگامـى كـه باورنـد ايـن بـر روانشناسـان
الزم مهارتهاى كـه مىشـود حاصل انتقـادىِ انتقـادىِ انتقـادى ِ انديشـيدِن انديشـيدن
خوبى به نخسـت گام در ما اگر. اگر. اگر باشـد آمده پديـد، پديـد، پديـد فـرد در
را نظر مـورد انديشـه و مسـئله بـا خـود موقعيـت بتوانيـم
تفكـر سـهگانه مراحـل از كداميـك در كـه كنيـم درك
مرحله، مرحله، مرحله انديشـه توصيف و تعريـف مرحله يعنـى، يعنـى، يعنـى انتقـادى
يا موضـوع بـه مربـوط اطالعـات مـورد در كـردن داورى
بعـد مرحلـه در، در، در هسـتيم نتيجهگيـرى و اسـتنباط مرحلـه

مهارتهـا،  ايـن از كداميـك كـه بدهيـم تشـخيص بايـد
اسـت. تطبيق قابـل مرحلـه آن بـر

انتقادى تفكر موانع
خود به نسـبت نادرسـت تصورهاى بر بتوانيم اينكـه بـراى
راه اين در موجـود موانع بايد، بايد، بايد كنيم غلبه، غلبه، غلبه انديشـهاى هـر و

از: عبارتند كه بشناسـيم را
نادرست فرضيه. فرضيه. فرضيه 1

انتقادى،  تفكـر سـطح به رسـيدن كه باورند اين بر برخـى
باالسـت،  هوشـى توان با فوقالعـاده آدمهـاى مخصـوص
كردهاند ثابـت متعدد داليل به روانشناسـان كـه حالـى در

كارآمد،  و مناسـب شـيوههاى به اگر هم باهوش افـراد كـه
احتمال، احتمال، احتمال باشـند نداشـته را الزم تمريـن يا نبيننـد آمـوزش

باشـند. ضعيفى متفكران دارد
عدىبعدىبُعدى تك نگاه. نگاه. نگاه 2

زمينه در فرد كه مىآيد پيش مواردى در بيشتر مانع اين
ً چنين

در
 ً
در

چنينً چنين ً معموًال معموال معموال. معموال.  باشد ويژهاى توانايى و مهارت داراى خاصى
مىشود متمركز دقيق صورت خود، به كار زمينه در فردى
نگاه امور به، به، به وسيعتر افقهاى از و روزمره مسائل وراى از و
درخت، نگاه شاخه يا برگ به تنها بكوشيم نمىكند. بايد
وراى فضاى شايد و را جنگل همه و درخت كل بلكه، بلكه، بلكه نكنيم

بگيريم. نظر در را جنگل
محتمل خطاهاى به نسبت منفى نگرش. نگرش. نگرش 3

تفكـر پيامدهـاى مسـئوليت پذيـرش بـه نداشـتن تمايـل
اشـتباه، اشـتباه، اشـتباه شـما نهايى تحليل اينكه ماننـد، ماننـد، ماننـد فعـال و انتقـادى

نكننـد،  اسـتقبال شـما نكتهسـنجى از ديگـران يـا باشـد

از را مـا كه مىشـود ذهنى تنبلـى و ركـود نوعـى موجـب
مىكنـد. دور، دور، دور انديشـهها و مسـائل بـا شـدن درگيـر

انتقادى تفكر راهنماى اصول
از بهره، بهره، بهرهمنـدى انتقـادى تفكـر مهارتهـاى تقويـت بـراى

مىشـود: سـفارش روشها ايـن
را تفكر فرصـت، فرصـت، فرصـت اقدامـى يـا تصميـم هرگونـه از پيـش. پيـش. پيـش 1

كنيد؛ فراهـم خـود بـراى
خجالـت پرسـيدن نشـويد. از خـود كنجـكاوى 2. مانـع

بگيريـد؛ يـاد منفعالنـه نكوشـيد و نكشـيد
روشـن خودتان بـراى را موضـوع گوناگـون جنبه. جنبه. جنبههـاى 3
از، از، از شماسـت ً مسـئله

بـراى
 ً

بـراى
مسـئلهً مسـئله ً فعًال فعال كه را جنبهاى آن بكوشـيد. بكوشـيد. بكوشـيد كنيد

كنيد؛ متمايـز ديگر جنبههـاى
شـما، بـا نظـر مـورد مسـئله مىدهيـد احتمـال 4. اگـر
آن بر بكوشـيد، بكوشـيد، بكوشـيد اسـت مرتبـط، مرتبـط، مرتبـط موضـوع ديگـر جنبههـاى

كلىتـرى فضـاى در را آن و شـويد متمركـز هـم جهـات
سـبب موضـوع ايـن از غفلـت كـه چـرا كنيـد؛ بررسـى
شـويد محروم زمينه ايـن در الزم بينـش از هـم، هـم، هـم مىشـود
در تعميـم قابليـت نيـز و دوام از، از، از شـما تفكـر نتايـج هـم و

باشـد؛ بىبهـره مشـابه مـوارد
مهم نكته. نكته. نكتههـاى باشـيم دقيـق عقلـى و ذهنـى نظـر از) از) از 5
بىدقتىهـا و اشـتباهها و كنيـد مشـخص را متناقـض يـا

بشناسيد؛ را
كنيد؛ توجه ديگر احتماالت و فرضيه، فرضيه، فرضيهها افكار به) به) به 6

كه دارند متعددى تعيينكننده ما، عوامل رفتار و ذهن (7
رفتار،  داد. نه دخالت را ارزيابى، آنها و تحليل هنگام بايد
دارد.  پاسخ يك فقط، فقط، فقط مسئله هر نه و است عاملى تك امرى
را علت يك چيز، فقط هر براى دارند عادت ً معموًال معموًال آدمها
تحليلهاى زحمت از را خود كارى چنين با كه چرا بيابند؛

مىكنند؛ معاف، معاف، معاف رفتار و ذهن پيچيده
موجود شـواهد و اطالعات، اطالعات، اطالعات اسـت مقـدور كه حـّدى تـا) تـا) تـا 8
قانع خودتان شـخصى اطالعات بـه و كنيـد جمـعآورى را

نباشيد؛
كنيد؛ فكر واقعى دانشمندى همانند) همانند) همانند 9

موضـوع گوناگـون جنبههـاى پيامدهـاى و آثـار  (10
و «اگـر...»  روش  از كار ايـن بـراى كنيـد.  ارزيابـى را
و تصميم اين گرفتـن صورت در. در. در ببريـد بهـره...»، بهـره...»، بهـره «آنگاه

آيـا، آيـا، آيـا كنيـد بررسـى، بررسـى، بررسـى آن اجـراى
است؟ راضى خداوند ـ

كردهام؟ عمل وظيفهام به ـ
نمىبيند؟ آسيب ديگرى يا خودم ـ

نمىكند؟ ضرر جامعه ـ
دادهام؟ انجام كارى چنين بگويم خانوادهام به مىتوانم ـ

پاسـخ و» و» و آخـر، «نه و دوم و اول پرسـشهاى پاسـخ اگـر
يا رفتـار اين، اين، اين اسـت» اسـت» اسـت چهـارم، «بلـه و سـوم پرسـشهاى
نظر  نظر  نظر صـرف آن از اسـت بهتـر و اسـت نادرسـت، نادرسـت، نادرسـت تصميـم

. كنيد
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تفكر يا انديشيدن را به دست كارى اطالعات 
در قالب تشــكيل مفاهيم، حل مسائل، تفكر 
انتقــادى، اســتدالل و تصميم گيرى، معنا 

مى كنند.
  



يـك هفتـه يا يك مـاه از فعاليت تحصيلـى خود را در نظـر بگيريد. 
در ايـن مـدت، چه قدر درباره مسـائلى كـه آموخته ايد، انديشـيده ايد؟ 
آيـا ثمـرات ايـن كار را درك كرده ايد؟ از چـه روش هايى براى تفكر 

مى بريد؟ بهره 
به كار بستن «تفكر» از راهبردهاى اساسى علم آموزى است. «تفكر» 
در گزاره هاى اسالمى، يكى از كليدهاى علم آموزى است كه معرفى و 
كاركردهاى مهم آن در عرصه هاى گوناگون، جزو فراگيرى دانش به 
شمار مى آيد. بر اين اساس، استفاده فعال از تفكر يا «تفكرمحورى»، 

بايد يكى از مؤلفه هاى  اساسى نظام آموزشى باشد.
ايـن نوشـتار بـه دنبـال بيـان اهميـت و ثمـرات تفكر نيسـت، بلكه 
بـراى بهره گيـرى عملى بيشـتر از «تفكـر»، با رويكـردى كاربردى 
بـه بيـان روش هاى تفكـر و نحوه به كارگيرى هـر يك در تحصيل 
مى پـردازد. آشـنايى بـا ايـن روش هـا، بـه ارتقـاى فرآينـد تحصيل، 

كمـك بسـيارى مى كند.1

1. تفكر منطقى
تفكر منطقى يعنى تالش ذهن براى حل مجهوالت، با استفاده از 
معلومات پيشين. معموًال تفكر منطقى با سؤال و قرار گرفتن ذهن در 
برابر امر مجهولى، آغاز مى شود. اگر قبًال پاسخ در معلومات پيشين 

را مى يابد،  پاسخ  و  از حافظه، سود مى جويد  باشد، ذهن  موجود 

ولى اگر پاسخ در معلومات قبلى نباشد، ذهن با تالش و جست وجو 
در ميان معلومات پيشين يا معلومات كسبى، مى كوشد با انتخاب، 
مقايسه و تركيب تصورات يا تصديق هاى مناسب، مجهول را كشف 
كند. دانش منطق، عهده دار ترسيم و بيان بخش عمده اى از ضوابط، 

قواعد و شرايط اين تفكر مهم و كليدى است.
 2. تفكر بى هدف

تفكـر بى هـدف يـا «تخيـل»، از عوامـل مهـم زمينه سـاز توليـد 
انديشـه هاى نـو در ذهن اسـت. تخيـل از فعاليت هاى شـگفت انگيز 
ذهـن اسـت و بـه  انـدازه اى قـوى اسـت كـه غالبـاً ذهن انسـان را 
بى اختيار به اين  سـو و آن  سـو مى كشـاند. تخيل مانند شمشـير دو 
لبه اى اسـت كه مى تواند سـود يا زيان داشـته باشـد. از موارد مثبت 
بـه كارگيـرى تخيـل، بهره منـدى از آن براى رسـيدن بـه ايده هاى 

نـو، پـرورش خالقيـت، كمك به 
حفـظ و ضبط مطالـب در ذهن، 
توليـد آثـار هنـرى و ادبـى و... 
اسـت. در عيـن  حـال، تخيـل 

روش های تفکر 
و کاربرد آن ها در تحصیل

سعید هاللیان 

اشاره
هر يك از روش هاى 
تفكر، به گونه اى در تحصيل 
استفاده مى شود و با تركيب 
دو يا چند روش به انواع 
بيشتر و مركب ترى نيز دست 
مى يابيم، ولى آنچه مهم است، 
هنر و مهارت بهره بردن از هر 
يك، در جايگاه متناسب و در 
محدوده اعتبار آن است. اين 
نوشتار با رويكردى كاربردى 
به بيان روش هاى تفكر و 
نحوه به كارگيرى هر يك در 
تحصيل مى پردازد.

مقاله



۴٧

ماننـد  آسـيب هايى  و  آفت هـا  سـبب  عنان گسـيخته، 
آشـفتگى ذهـن، تشـتت فكـرى و عـدم تمركـز فكـرى 

مى شود.

 3. تفكر خالق يا تأسيسى
«تفكـر آفرينش گـر يـا خـالق» يـا «تفكـر تأسيسـى»، 
از مصاديـق مهـم تفكـر بـه شـمار مى آيـد كه نـوآورى، 
عنصـر اصلـى آن اسـت. معمـوًال ايـن گونـه از تفكـر، از 
پيشـين سرچشـمه  معلومـات  تنظيـم مجـدد  و  آرايـش 
مى گيـرد، ولـى افـزون بـر آن بايـد ايـده نويـى نيـز در 
ميـان باشـد و بـه حل مسـئله يـا نيـازى بينجامـد. تفكر 
تأسيسـى، دسـتكم بـه نـوآورى منتهـى مى شـود و گامى 
رو بـه جلوسـت. هرچنـد ايـن نـوآورى و پيشـرفت، فقط 
جنبـه ظاهرى يا سـاختارى داشـته، و بـراى نمونه، در حد 
ارائـه سـاختار و قالبـى نـو يا چينشـى جديد باشـد. از اين 
رو، ايـن تفكر، تشـكيكى بـوده و داراى درجات گوناگونى 
اسـت، و از ارائـه نظريـات تـازه تـا مراتـب پايين تـر را در 
بـر مى گيـرد، ولـى در همـه مصاديق آن، زايـش علمى و 

حركتـى رو بـه جلـو، ديده مى شـود.
4. تفكر آيه اى

«تفكـر آيـه اى» از مصاديـق مهـم تفكـر اسـت كـه در 
متـون دينـى نيز تأكيد بسـيارى بـر آن شـده و داراى اين 

ويژگى هاسـت: 
ظواهـر  و  نشـانه ها  از  آن،  از  بهره منـدى  بـا  ذهـن   
محسـوس و ظاهـرى يـك پديـده، عبـور كنـد و به عمق 
و باطـن و جنبه هـاى نامحسـوس آن پـى ببـرد. بـه تعبير 
ديگـر، سـبب «عبرت  گرفتن»2  شـود. (همراه بـا «اعتبار» 

باشد).3
 افـزون بـر اينكه بر شـناخت انسـان بيفزايد، بـر اخالق 

و رفتـار وى هم اثـر بگذارد. 
 در موطـن قلـب و بـا حضـور احساسـات و عواطـف 
فطـرى، رخ دهـد تـا افـكار با عواطـف درآميختـه و درگير 
شـود و افـزون بـر ذهـن، قلـب نيـز از تفكـر بهـره گيرد. 

(عـارى از احسـاس نباشـد).4
 بـا بديهيـات همگانى بشـرى، مانند امتنـاع تناقض و...، 

در تضاد نباشـد. 
 ناظر و معطوف به صحنه عمل باشد.5

 مداوم و مستمر باشد.6
 حـد و انـدازه و حيطـه فعاليـت خـود را بشناسـد و در 

چارچـوب آن جـوالن دهـد.  

5. تفكرات زاويه اى و بُعدى
بـراى اينكـه بررسـى هاى فكـرى، واقعى تـر و غيرخيالـى 
باشـد، بايـد از جنبه هـا و بـا روش هـاى گوناگـون، بـه طور 
مجـزا و مسـتقل، آن هـا را بررسـى كـرد. ايـن شـيوه براى 
بررسـى هاى ابتدايى، مطلوب اسـت، ولى توقف در آن براى 
رسـيدن بـه نتايـج نهايى، كافى نيسـت و بايـد در نهايت، با 
بهره منـدى از اصـول عـام تفكـر و اسـتدالل، بـه بررسـى 
موضـوع، و جمع بندى نهايـى نتايج پرداخـت. از روش  هايى 
كـه به خوبـى از عهده ايـن گونه بررسـى ها برمى آيد، روش 
«شـش كاله تفكر» اسـت كه در آن، بررسـى هر مسئله در 
شـش وضعيـت مسـتقل روحـى و فكـرى، انجام مى شـود. 
بـراى جداسـازى كامل اين شـش وضعيـت از يكديگر، هر 

وضعيـت بـا پوشـيدن كالهى بـا رنگ خـاص، نشـان داده 
مى شـود. بهتر اسـت به جـاى بهره منـدى از كاله، از عينك 
اسـتفاده و گفته شود: «شـش عينك تفكر». تفصيل بيشتر 

مراحـل، در زير آمده اسـت.
الف) تفكر بى طرف

در ايـن تفكـر كه بـا زدن عينك سـفيد رخ مى دهد، قواعد 
و قوانيـن، معادل هـا  و محاسـبه هاى طبيعـى، اطالعـات و 
آمـار واقعى، بررسـى مى شـود. رنگ سـفيد، نماد و نشـانه 
بى طرفـى اسـت. در نگريسـتن بـا ايـن عينـك، سـعى 
مى شـود بـدون هيـچ گونـه داورى، تنهـا بـه جنبه هـاى 

گوناگـون موضوع، انديشـيده شـود. 
ب) تفكر احساسى و عاطفى

در ايـن نوع از تفكر، با زدن عينك قرمز، وضعيت احساسـى 
و عاطفى خود نسـبت به مسـئله، بررسـى مى شـود. در اين 
نگـرش، به احساسـات معمولى، مانند تـرس، ترديد، تنفر، و 
احساسـات پيچيده تـر، مانند دريافت هـاى درونـى، الهام ها، 
استشـمام ها و...، فرصـت داده مى شـود تـا بـا لحـاظ آ   ن هـا 
نسـبت بـه موضوع، موضـع گرفته شـود. اگر به احساسـات 
و عواطـف، مجالـى داده نشـود تـا در بخشـى از بررسـى ها 
راه يابـد، در پس  زمينـه ذهـن جـا مى گيـرد و هنگامـى كـه 
شـايد التفاتى هـم نداريم، مخفيانه و دزدانه بـر داورى ما اثر 
پنهانـى مى گذارد. تفكر احساسـى، مسـير مشـخصى براى 
جـارى شـدن احساسـات و بـروز آن هـا پديـد مـى آورد. در 
نتيجـه، با فـوران آن ها از هر منفذ و خللـى در جريان تفكر، 
روبـه رو نخواهيـم شـد. افـزون بـر ايـن، مى توانيـم مناطق 
خطرناكـى را كـه شـديداً تحت تأثير احسـاس خاصـى قرار 
گرفته اسـت ، شناسـايى كرد و با بررسـى علل و ريشـه هاى 
چنيـن مواضع احساسـى، از آثـار منفى آن ها در امـان ماند.7

ج) تفكر منفى
در ايـن تفكـر، بـا زدن عينـك سـياه، جنبه هـاى منفـى 
و ناممكـن، ضررهـا، نواقـص، وجـوه تيـره و منفـى امـور، 
تناسـب و عدم تناسـب ايده ها با امكانـات، داليل ناممكن 
بـودن، جنبه هـاى منفـى و ناممكـن و ضرر هـا و نواقـص، 
مشـكالت و تهديدها، آفت ها و آسـيب ها، ناسـازگارى ها و 
ناهمخوانى هـا، خطر هـاى احتمالى، مشـكالت بالقـوه و...، 

بررسـى مى شود.
د) تفكر مثبت

بـه تفكـر مثبـت دربـاره موضـوع  بـا زدن عينـك زرد، 
مـورد بررسـى پرداختـه مى شـود. در نـگاه با ايـن عينك، 
بـا نگرشـى خوش بينانـه بـر محاسـن و مزايـاى امـور و 
جنبه هـاى مثبـت آن هـا، تمركـز، و جنبه هـاى مثبـت و 
امكانـات، كمـاالت،  منافـع، فرصت هـا،  فوائـد،  ممكـن، 
جنبه هـاى تسـهيل كننده، ارائه پيشـنهادها و طرح هـا و...، 

مى شـود.  بررسـى 
ه) تفكر مقايسه اى

زدن عينـك سـبز بـه معناى بررسـى موارد مشـابه و قابل 
جايگزيـن و خالقيت بـراى ايجاد موارد جديد اسـت. رنگ 
سـبز، نشـانه بـارورى، رشـد و رويـش اسـت و در نـگاه با 
ايـن عينـك، بـه امـورى توجـه مى شـود كـه انگيـزش و 
حركـت ايجـاد كننـد و وجـوه تفـاوت و تمايـز موضـوع 
بـا مـوارد مشـابه، و امـكان راه هـاى ديگـر، بررسـى، و به 
جسـت وجوى مـوارد مشـابه و قابـل جايگزيـن يـا راه هاى 
ايجـاد موارد جديد، وجوه تمايز و تشـابه، امـور متضاد، و...، 

پرداختـه مى شـود. 
و) تفكر نقشه پرداز

نتيجه گيـرى  و  جمع بنـدى  بـه  آبـى  عينـك  زدن  بـا 
نهايـى از نتايـج حاصـل از نگرش هـاى پيشـين، پرداخته 
مى شـود. رنـگ آبـى نمـاد نظارت و بررسـى كلى اسـت، 
ماننـد آسـمان آبـى كـه همـه چيـز را مى پوشـاند و در 
برمى گيـرد. آبـى، نشـان آرامـش در بررسـى نيـز اسـت. 
تفكـر آبـى، تفكـرى نقشـه پرداز و جمع كننده اسـت كه با 
جمع بنـدى نهايـى نتايـج ديگـر تفكر هـا، تـالش مى كند 
به راه و نقشـه مشـخصى براى حل مسـئله برسـد و ببيند 
بـا توجـه بـه تمـام ديدگاه هـاى پنج گانـه فـوق، نتيجـه 

چيسـت. نهايى 

6. تفكر نظام مند
از آنجـا كـه بحث دربـاره نگرش نظام منـد در اين مختصر 

ممكـن نيسـت، از پرداختن به آن خـوددارى مى كنيم. 

7. تفكر راهبردى8
راهبـرد (اسـتراتژى)، در لغـت بـه  معنـاى «طرحـى بـراى 
 اجـراى تصميمـى خـاص، فرآينـد طراحى چيزى يـا انجام 
تحـركات  طراحـى  مهـارت  ماهرانـه،  بـه   شـيوه  كارى 
نظامـى» اسـت و در اصطالح، به  معناى طرحى منسـجم، 
جامع نگـر و يكپارچه  كننـده براى حركـت از كوتاه ترين راه 
و روش بـه سـوى اهـداف بلندمـدت و حياتـى، بـا بهترين 

بهره بـردارى از منابـع و امكانـات موجـود اسـت.  
«تفكـرات راهبردى» يا «اسـتراتژيك»، تفكراتى هسـتند 
كـه داراى حداكثـر زاويـه ديـد، حداكثـر نفـوذ بـه مبانـى 
بنياديـن  سـاختارهاى  بـه  دسـت يابى  بـراى  ريشـه  ها  و 
موضـوع، و حداكثـر كليـت و فراگيـرى هسـتند كـه در 
شفاف سـازى  مى شـود  و  ارائـه  قالب هـا  متمركزتريـن 
و  كليـدى  نقـاط  هدف هـا،  سـاختارها،  جهت گيرى هـا، 
محـورى در تمـام ابعـاد موضـوع را تأميـن مى كنـد. تفكر 
راهبـردى، كشـف بهتريـن راه چينـش و تغييـر فعاليت هـا 
بـراى حداكثـر اسـتفاده از فرصت هاسـت. بـراى داشـتن 
«دقيق نگـرى»،  «كالن نگـرى»،  بايـد  تفكـرى  چنيـن 
و«آينده نگـرى» داشـت. مراحـل كلـى انجـام عملـى، بـا 

اسـتفاده از تفكـر راهبـردى، عبارت انـد از: 
ترسيم چشم انداز و تعيين رسالت و مأموريت

«چشـم انداز»، تصويـرى كلـى و مطلـوب از آينـده موفـق 
در زمانـى خـاص اسـت كـه در آن، هدف هـاى بلندمـدت 
بـه  چشـم انداز،  بـه  مربـوط  سـند  در  شـده اند.  محقـق 
ايـن پرسـش پاسـخ داده مى  شـود: «مـا مى خواهيـم چـه 

شـويم؟»9
بنياديـن  و مقصـود  فلسـفه وجـودى  يعنـى  «رسـالت»، 
منحصـر بـه فـردى كه سـازمانى يـا گروهى يـا جامعه اى 
را از ديگـر مورد هـاى مشـابه، متمايز، و دامنـه عمليات آن 

را تعييـن مى كنـد.  
«مأموريـت»،10 تعريـف و تبيينـى از ويژگى هـاى اصلـى 
سـازمان يـا گروه يا جامعه اسـت كـه آن را از ديگـر موارد 
مشـابه، متمايـز مى سـازد و بيانگـر دليـل اصلـى وجـود 
آن، موضـوع و شـكل فعاليت هـا، دامنـه خدمـات، طيـف 
مخاطبـان و خدمـات، حـوزه جغرافيايـى تحـت پوشـش، 
مناسـب ترين ابزارهـا، ويژگـى ممتاز و اختصاصـى و ديگر 



وجـوه تمايـز از ديگـران اسـت. «بيانيه مأموريت»، يعنـى عبارتى كه بدان  وسـيله، مقصود 
سـازمانى از مقصود موارد مشـابه، متمايز مى شـود و بيان كننده «علت و فلسـفه وجودى» 

است.11 سـازمان 
تعيين هدف هاى بلندمدت از راه ارزيابى محيط داخلى و خارجى

بـه دسـت  واقعيـات  و  آرمان هـا  تلفيـق  و  تركيـب  از  بلندمـدت  راهبـردى  هدف هـاى 
مى آيـد. بـراى ايـن كار بايـد نقـاط «ضعـف» و «قـوت» موجـود و محتمـل در «محيـط 
داخلـى»ـ  آنچـه در اختيـار ماسـت و مى توانيـم بـراى آن مديريـت و برنامه ريـزى كنيـم 
ـ و «فرصت هـا» و «تهديدهـا»ى موجـود يـا محتمـل در «محيـط خارجـى»ـ  آنچـه در 
اختيـار مـا نيسـتـ  بـه خوبى بررسـى شـود و با توجه بـه «آنچـه  مى خواهيـم» و «آنچه 
داريـم»، بيـن «آرمان ها»ى ترسـيم شـده در چشـم انداز و رسـالت، و «واقعيـات» موجود، 

مصالحـه اى پديـد آيـد و پلـى ميان آن ها كشـيده شـود. 
ارزيابى راهبرد هاى ممكن و انتخاب و تدوين راهبرد برتر

گام ديگـر، تعييـن و تدويـن راهبرد هاى ممكـن و احتمالى، بر اسـاس هدف هاى راهبردى 
كالن اسـت. ايـن راهبردهـا، لزومـاً مـواردى نيسـت كـه در كتاب هـا نوشـته شـده يـا در 
مـوارد مشـابه بـه چشـم مى آيـد، بلكـه براى خلـق آن ها بايـد با توجه به شـرايط خـود، از 
«خالقيـت» سـود جسـت. در اين فرآيند، ممكن اسـت چنـد راهبرد كالن به دسـت آوريم 
كـه بايـد با سـنجش آن هـا، گزينـه اثربخش تر را بـه  عنوان راهبـرد اصلى برگزينيـم تا ما 

را از پراكندگـى برهاند. 

تدوين هدف ها و راهكارهاى كوتاه مدت و سياست ها
حال نوبت تعيين راهكار ها و روش هاى كوتاه مدت است. فرق «راهكارها» با «راهبردها» 
اين است كه تصميم هاى راهبردى، ناظر به «حال  تا آينده» و «اثرات بلندمدت» و داراى 
تأثيراتى گسترده و مؤثر بر همه جنبه هاى فعاليت ها و بيشتر ناظر به «اثربخشى» (توانايى 
حل مسائل و پاسخ به نيازها) است. اين در حالى  است كه تصميم هاى عملياتى و راهكارها، 
بيشتر «ناظر به حال» است و تأثيرات كوتاه مدت يا ميان مدت و اثرگذارى محدود و مؤثر بر 
يك يا حداكثر چند بُعد دارد و بيشتر ناظر به «كارآيى» (حداكثِر اثربخشى با صرف حداقل 
هزينه) است. در اين مرحله، به تدوين و تعيين برنامه هاى ساالنه، ماهانه، هفتگى و روزانه و 
تدوين «سياست» ها (رهنمودها، مقررات، قوانين، بايدها و نبايدها و رويه هايى كه بايد براى 

دسترسى به اهداف تعيين شده مراعات شود) نيز پرداخته مى شود. 
اجراى تصميمات

در مرحله اجراى تصميمات بايد كليات را به جزئيات عملى خارجى تبديل كرد. 
نظارت و ارزيابى ميزان موفقيت

در حيـن اجـرا در فواصـل متناسـب، بايـد بـه ارزيابـى نتايج و مقايسـه هدف ها بـا واقعيت 
بـه دسـت آمـده، پرداخت و بررسـى كـرد، آيا هدف هـاى مرحله اى حاصل شـده  اسـت يا 
نـه؟ چـرا؟ آيـا در شـرايط پيش بينـى شـده، تحقق يافته يا سـريع تر يـا كندتر اسـت؟ چرا؟ 

بازخوردگيرى و برنامه ريزى مجدد بر اساس نتايج
در اين نمودار، مراحل اقدامى، مبتنى بر تفكر راهبردى ترسيم شده  است:

نظارت و 
ارزيـابى

اجراى 
تصميمات

اهداف و 
راهكارهاى 
كوتاه مدت

ارزيابى، 
انتخاب 

و تدوين 
راهبرد

اهداف 
بلند مدت

بررسى 
عوامل 
خارجى

چشم انداز 
رسالت 
ماموريت

بررسى 
عوامل 
داخلى

اگر به احساســات و عواطف، مجالى داده نشود تا در بخشى از بررســى ها راه يابد، در پس  زمينه ذهن جا مى گيرد و هنگامى كه شايد 
التفاتى هم نداريم، مخفيانه و دزدانه بر داورى ما اثر پنهانى مى گذارد.



۴٩

بـه طـور خالصه تـر، چرخـه كالن اقدامـىـ  راهبـردى عبـارت اسـت از: تدويـن، اجـرا و 
ارزيابـى راهبرد هـا. 

از نظـر كاربـرد در تحصيـل، جايـگاه و كاربـرد تفكـر راهبـردى در مـوارد مهمـى، ماننـد 
انتخـاب رشـته تحصيلـى، جهت گيـرى تخصصـى و صنفـى، و...، مشـخص مى شـود.

8. تفكر تاكتيكى
در ايـن گونـه تفكر، به  دنبال يافتن راهكار هاى جزئى و شـيوه هاى مختلف تحقق بخشـى 

بـه راهبرد هـاى كالن و پديده هاى كلى و روش هاى مختلف عملياتى كردن هسـتيم. 

9. تفكر همگرا
در تفكـر «همگـرا» يـا «متقـارب و نزديك شـونده»، تمـام كوشـش هاى ذهنـى بـر روى 
راه حلـى، متمركـز، و راه حل هـاى گوناگـون بـر روى كانونـى اصلـى، جمـع و بررسـى 
مى شـود. وقتـى از كاربردهـاى ايـن روش بهـره بـرده مى شـود كه بـه  عللى ناچار باشـيم 
در نهايـت راه حلـى نهايـى را برگزينيـم، ولى در عمـل راه حل هاى متعددى پيش رو باشـد. 
بـا بهره منـدى از ايـن روش مى تـوان بـه راه حلى رسـيد كه بيشـترين بهـره از راه حل هاى 

گوناگـون را در خود داشـته باشـد. 

10. تفكر واگرا
در تفكـر «واگـرا» يـا «متباعـد و دورشـونده»، بـه راه حل هـاى مختلـف مسـئله اى توجه 
مى شـود. همچنيـن ذهـن بـا تغييـر نظـرگاه ، ميـان ايده هـاى گوناگـون، جـوالن و پرش 
دارد و روى نقطـه اى ثابـت نمى مانـد و در جهـات متفـاوت، موضـوع تفكـر، و موضـوع 
از جنبه هـا و ديدگاه هـاى مختلـف و گاه متضـاد، بررسـى مى شـود. از ويژگى هـاى تفكـر 
واگـرا، گوناگونـى پاسـخ ها اسـت، در حالـى كـه در تفكـر همگـرا، اطالعـات بـه جوابـى 

منتهـى مى شـود. 

11. تفكر بسته
تفكـر «بسـته» يـا «هدايـت شـده»، تفكـرى «موضوع محـور» اسـت كـه ذهن بـر روى 
موضـوع يـا حتـى جنبـه اى از موضوعـى، متمركز مى شـود و مى كوشـد، هيـچ خروجى از 

آن نداشـته باشـد. از ايـن تفكـر مى تـوان بـراى تقويـت قـدرت تمركز، بهـره برد. 

12. تفكر آزاد
ايـن تفكـر تـا حـدى شـبيه تفكـر واگراسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه در تفكـر آزاد، ذهن به 
بررسـى و دنبـال كـردن موضوعى خـاص، وفادار نيسـت و همواره بررسـى ها از موضوعى 
بـه موضـوع ديگر تغييـر مى كند. در تفكـر آزاد، ضمير ناخـودآگاه از خزانه حافظه اسـتفاده 

مى كنـد و سـبب تغذيـه بيشـتر ضمير خـودآگاه بـراى جوالن فكرى بيشـتر مى شـود.12

13. تفكر مستمر
در ايـن تفكـر، تمركـز اصلـى بر اسـتمرار زمانى تفكـر بدون هيـچ انقطاعى اسـت. از اين 

رو، طوالنى تـر شـدن تفكـر و افزايـش مـدت آن، موضوعيـت دارد و مطلـوب اسـت. در 
تفكر مسـتمر، گاه فقط به دنبال اسـتمرار زمانى تفكر و منقطع نشـدن آن هسـتيم، و گاه 
افـزون بـر آن، پيگيـر ادامـه تفكر مـداوم بـر موضوعى خاص نيز مى باشـيم كه دشـوارى 
بيشـترى دارد. اين شـيوه تفكر با توجه به سـختى هايش، سـبب عميق شـدن بررسـى ها، 
افزايـش ظرفيت هـاى ذهـن، تثبيـت و تحكيـم و اتقـان آموخته هـا، پيدايـش اسـتقامت 

ذهنى و... مى شـود.

14. تفكر مستقل
در ايـن روش، بـدون مراجعـه بـه هيـچ منبـع خارجى يـا مطالعه قبلـى و با كنار گذاشـتن 

پيش فرض هـاى خارجـى، بـه تفكر مسـتقل دربـاره موضوعـى پرداخته مى شـود.
15. تفكر معكوس

ايـن تفكـر انواع گوناگونى دارد. گاه از پاسـخى كه معلوم اسـت، به سـمت مسـئله حركت 
مى كنيـم. در ايـن  حـال، فرآيند هـاى ميانى از مسـئله تا پاسـخ بـراى ما اهميت بيشـترى 
دارد. گاهـى نيـز با بررسـى پاسـخ هاى متضاد با پاسـخ مسـئله و بررسـى تغييـر ات حاصل 
پرداختـه مى شـود. گاهـى بـه  جـاى اينكـه پرسـيده شـود: «بـا چنـد روش مى تـوان اين 
مسـئله را حـل كـرد؟»، سـؤال مى شـود كه «بـا چـه روش هايى اين مسـئله به شكسـت 

مى انجامـد؟» و... .  

16. تفكر جمعى
بـراى تفكـر جمعـى، روش هـاى مختلفـى وجـود دارد كـه مهم تريـن آن هـا «مباحثه» و 
بحـث گروهـى اسـت. مشـورت دوسـويه،13 مناظـره روشـمند و منطقـى، بـارش فكـرى 
(طوفـان مغزهـا)، گفت وگو هـاى باضابطـه، تمريـن «روش سـقراطى» بـا اسـتادن يـا 

دوسـتان،14 از ديگـر روش هـاى تفكرجمعـى اسـت.15

17. تفكر كالن
در «تفكـر كالن»، تـالش مى شـود تـا كاوش هـاى ذهنـى دربـاره مسـئله اى، فرانگرانه و 
تنهـا از جنبه هـاى كالن و فراگيـر و شـامل، صورت گيـرد و از ورود به جزئيـات، خوددارى 
شـود. ايـن روش در فهـم جغرافيـاى مسـائل، ايجـاد و تقويـت نگـرش كالن، كمـك به 

نگـرش نظام منـد، كل نگـرى، تقويـت نگرش هـاى درجـه دو16 و... كمـك مى كند. 

18. تفكر ُخرد
در ايـن روش، تنهـا بـه جنبه هاى خرد و جزئيات مسـئله مورد بررسـى، پرداختـه، و در حد 

امكان سـعى مى شـود از كالن  نگـرى درباره آن، خوددارى شـود. 

19. تفكر مرئى ـ  بصرى
در تفكر مرئى ـ بصرى، از به تصوير كشيدن و رسم اشكال، نمودارها، الگو ها و نقشه هاى 
ذهنى و...، براى بررسى موضوع استفاده مى شود، و همزمان با تفكر و گاه پس از آن، سير 
فكرى طى شده براى حل يك مسئله و نتايج آن، در قالب هاى مذكور يا به صورت نوشتار 
به تصوير كشيده مى شود. اين شيوه كمك مى كند تا روابطى را ببينيد يا كشف كنيد كه قبًال 
به آن ها توجه نداشتيد. همچنين ايده هاى نويى در ذهنتان شكل ببندد و سير ذهنى خود را از 
دست ندهيد و امكان بازگشت و بررسى مجدد انديشه خود و تصحيح آن را داشته باشيد و... .

20 و 21. تفكر صوتى و ديدارى
تفكـر «صوتـى» يـا «بيانـى» يا «شـنيدارى»، به  معنـاى «بلند بلنـد فكر كـردن» و بيان 
گفتـارى جريـان انديشـه اسـت. در ايـن  حالـت، توجـه بـه امـورى جلـب مى شـود كه در 
تفكـرات خامـوش كمتـر بـه  دسـت مى آيـد. مى توان بـا اسـتفاده از آينـه و ديـدن تصوير 

خـود در هنـگام ايـن گونـه تفكر، جنبـه ديـدارى نيز به آن بخشـيد. 

22. تفكر آرمانى
در تفكـر آرمانـى تنهـا با چشـم دوختـن، به هدف هـاى غايـى و آرمان ها، فكر مى شـود و 
بـه واقعيـات موجـود توجهـى نمى شـود. از فوايـد اين شـيوه آن اسـت كه توانايى ترسـيم 

اجراى راهبرد

تدوين راهبرد

ارزيابى و تصحيح



چشـم انداز را افزايـش مى دهـد. البتـه در چشـم اندازنگارى واقعى، بايد واقعيـات موجود نيز 
لحـاظ شـود، يعنـى چشـم انداز بـه گونه اى باشـد كه بر اسـاس واقعيـات موجود بتـوان به 

رسيد. آن 

23. تفكر واقع گرا
در ايـن تفكـر برعكـس شـيوه پيشـين، كامًال بـه واقعيات جـارى، توجه و تا حـد امكان از 
توجـه بـه آرمان هـا، خـوددارى مى شـود. ايـن شـيوه، توانايى حـل مشـكالت و تدبير هاى 

عينـى را افزايـش مى دهد.  

24. تفكر تركيبى
در تفكـر تركيبـى، به روش خاصى پايبند نيسـتيم و بسـته به 
اقتضـاى سـير فكرى، از انـواع روش هاى تفكـر، بهره گرفته 
مى شـود. معمـوًال اغلـب تفكـرات از ايـن سـنخ اسـت. ايـن 
شـيوه در عين سـهولت و مزايايـش، در معرض آسـيب هايى 
نيـز اسـت، ماننـد دور شـدن از موضـوع اصلـى، گـم كـردن 
رشـته افكار، اسـتفاده نابجا از روش ها، به كار نبردن درسـت 
قواعـد انديشـه و مخلـوط كـردن انديشـه منطقـى بـا ديگر 
انديشـه ها و در عيـن  حـال، اعتبار يكسـان قائل شـدن براى 

همه نتايـج، و... .

25. تفكر محدود
در ايـن شـيوه بـا قـرار دادن ضرب األجـل زمانـى، ذهـن را وادار مى كننـد تـا در مدتـى 
محـدود بـه حل مسـئله اى بپـردازد. معمـوًال در چنين حاالتـى ـ  به ويژه اگـر نتايج، مهم 
و حياتى باشـد ـ ذهن با سـرعت بيشـترى مسـائل را بررسـى و تجزيه و تحليل مى كند و 

ظرفيـت فعاليـت آن نيـز به  مقـدار قابل مالحظـه اى، افزايـش مى يابد. 

26. تفكر امتدادبخش
در تفكـر امتدادبخـش، به گسـترش انديشـه يـا موضوعى پرداخته مى شـود و تـا جايى كه 
ممكـن اسـت، همـه لـوازم و آثـار ممكـن الترتـب، بـر آن ترتـب داده مى شـود. از ثمرات 
ايـن تفكـر، كمـك بـه ايجـاد و تقويـت «آينده نگـرى» و «آينده پژوهـى»، افزايـش توان 

امتدادبخشـى بـه انديشـه هاى محـض و بنيادين تا صحنـه كاربرد و... اسـت. 

27. تفكر محيط محور
برخـى تفكـرات «محيط محور»انـد، يعنى نيازمند محيط يـا زمان خاصى هسـتند؛ چرا كه 
در هـر مـكان و زمانـى نمى تـوان به طور اثرگـذار به هر موضوعى انديشـيد. بـراى نمونه، 
تفكـر دربـاره غـرور در پشـت ميـز رياسـت، نتيجـه ايـن كار را در هنـگام ديدن مـرده اى 
نـدارد يـا در هنـگام خسـتگى شـديد، نمى تـوان بـه مسـائل دقيـق و ظريـف انديشـيد و 
نتايـج مطلوبـى گرفت. غالب تفكرات در محيطى آرام و مناسـب، ثمره بيشـترى دارد، ولى 
برخـى غيـر از ايـن ويژگـى عمومـى، به زمـان يا مـكان يا شـرايط خاصى نيازمند اسـت.

28. تفكر تقليدى
تفكـر تقليـدى، تفكـر محـدود در چارچـوب و قالب هـاى خاصـى اسـت و از آن هـا فراتـر 
نمـى رود. بـه عبـارت ديگر، داراى نوآورى و توليد محتوا يا سـاختار جديدى نيسـت. در اين 
 حالـت، ذهـن در مـدارى بسـته حركـت مى كنـد و توجهى به افق هـاى جديد نـدارد. براى 
حـل مسـائل رياضـى در قالـب كليشـه ها و فرمول هـاى خـاص و تمرين هـاى تطبيقـى، 

غالبـاً از ايـن تفكـر اسـتفاده مى شـود. ايـن تفكـر در مـواردى، مثـًال اوايل انديشـه ورزى، 
مطلـوب اسـت، ولـى بايـد بـه تدريـج از آن فاصلـه گرفـت و بـه سـمت تفكـر تأسيسـى 

حركـت كرد. 

29. تفكر متعهد
در ايـن تفكـر، پـس از اثبـات پيشـينى دسـته اى از بنيان هـا و موضوع ها، تالش مى شـود 
بـدون عبـور از آن هـا و در چارچـوب آن هـا به تفكـر پرداخته شـود. براى نمونـه، اگر عقل 
بـا تـالش برهانـى اثبات كـرد كه همه گزاره هـاى يك منبـع معرفتى، مانند وحـى، كامًال 
مطابـق بـا واقع اسـت، پـس از آن مى تواند از آن هـا در حيطه هاى مختلف اسـتفاده كند و 
در چارچـوب آن هـا يـا به مـدد آن ها بـه تفكر بپـردازد يا اگر 
دانشـمند فيزيـك، با اسـتفاده از تمامـى شـواهد و تجربيات، 
بـه درسـتى دسـتگاه فيزيكـى خاصـى رسـيد، از آن بـه بعد، 
تـا زمانـى كه خـالف آن ثابـت نشـود، در چارچوب دسـتگاه 

فكرى پيشـين به كاوش هـاى فيزيكـى مى پردازد.

30. تفكر كاربردى
يـا  كاربـرد  يافتـن  بـر  ذهنـى  تفكـر تالش هـاى  ايـن  در 
كاربرد هايـى بـراى آموخته هـا يـا موضـوع خاصـى، متمركز 
مى شـود. چنيـن تفكـرى افـزون بر اينكه سـبب رسـيدن به 
نتايـج عملـى و يافتـن كاربرد هايـى بـراى آموخته هـا مى گـردد، سـبب تثبيـت و تعميـق 

آن هـا نيز مى شـود.

31. تفكر مشوش يا آشفته 
تفكـر مشـوش، بـه  معنـاى اجـازه دادن بـه ذهـن اسـت، بـراى ابراز صريـح آنچـه در آن 
مى گـذرد و سـبب آشـفتگى آن شـده اسـت. از ايـن رو، لزومـاً بـراى رسـيدن بـه نتيجـه 
خاصـى بـه كار نمـى رود، بلكه يكـى از هدف هـاى اصلـى آن، «تخليه فكـرى و ذهنى»، 
«طـرد افـكار مزاحـم» و «زمينه سـازى» بـراى رسـيدن بـه شـرايط مناسـب تفكـر در 
وضعيـت بهينـه يـا واقعى تر اسـت. معموًال از اين تفكر در شـرايطى اسـتفاده مى شـود كه 
فـرد دچـار آشـفتگى و آشـوب ذهنى اسـت. از نظر عملى، ايـن گونه تفكر با نوشـتن افكار 
مختلفـى كـه بـه ذهـن هجـوم آورده و آن را آشـفته سـاخته اند يا بيـان گفتـارى آن ها در 

محيطـى بـراى خود يـا هـر روش مناسـب ديگرى، قابـل انجام اسـت.17
32. تفكر پيشينى

تفكـر پيشـينى، قبـل از ورود بـه عرصـه اى يـا انجـام فعلـى صـورت مى گيرد. ايـن گونه 
تفكـر، تـوان طراحى، نقشـه پردازى، دورانديشـى، تدبير و چاره انديشـى را پديد مـى آورد يا 

مى دهد.  افزايـش 
33. تفكر مقارن

تفكـر «مقـارن» يـا «همزمـان» در صحنه عمـل و هنگام انجـام كارى صـورت مى گيرد. 
چنيـن تفكـرى، توانايـى «تدبير» و «چاره انديشـى» را ايجـاد مى كند يـا افزايش مى دهد؛ 
چـرا كـه در شـرايط واقعـى، غالبـاً اين امكان وجـود ندارد كه بـا رعايت همه شـرايط و در 

فرصـت كافى، به تفكـر درباره مسـئله اى پرداخت. 

34. تفكر پسينى
تفكـر پسـينى پـس از انجـام فعـل و ارزيابـى و تحليل نتايج، صـورت مى گيـرد. اين تفكر 
تـوان نگرش هـاى تحليلى و درجـه دوم، بازنگرى، ارزيابى فعاليت هاى پيشـين و... را پديد 

مـى آورد يا افزايـش مى دهد. 

  

غالب تفكرات در محيطى آرام و مناســب، 
ثمره بيشترى دارد، ولى برخى غير از اين 
ويژگى عمومى، به زمان يا مكان يا شرايط 

خاصى نيازمند است.
  



۵١

35. تفكر فازى18
در زندگـى روزانـه، كلمـات و مفاهيمـى بـه كار مـى رود 
كـه مراتـب و درجـات دارد و نسـبى اسـت و نمى تـوان بـا 
منطـق دو ارزشـى19 كـه فقط حكِم «هسـت و نيسـت» را 
صـادر مى كنـد، بـا آنها رفتـار كرد. مـردى چهل سـاله در 
اردويـى كـه بيشـتر شـركت كنندگان آن پيرمردنـد، جوان 
تلقـى مى شـود، ولـى در ميـان دانش آمـوزان دبيرسـتانى، 
ديگـر جـوان بـه شـمار نمى آيـد. فـرض كنيـد اختالفـى 
پيـش آمـده و بـراى رفـع آن تـالش شـده و دو طـرف به 
آمادگـى بـراى توافـق رسـيده اند، حال اگر كسـى بپرسـد: 
آيـا اختـالف برطـرف شـد؟ اگـر پاسـخ دهيـم: «اختالف 
برطـرف نشـد» يـا بگوييـم: «اختـالف برطـرف شـد»، 
واقعيـت را منتقـل نكرده ايم. بـراى انتقـال موقعيت واقعى 
مجبوريـم از الفـاظ بيانگـر مراتب و درجات اسـتفاده كنيم. 
مثـًال بگوييـم اختالف تا حدودى يا نسـبتاً يـا هفتاد درصد 
برطـرف شـد يـا مى توان دربـاره فـردى كه به خـدا ايمان 
دارد، ولـى گناهانـى هم از او سـر مى زند، گفـت كه مؤمن 

اسـت يا مؤمن نيسـت؟
جهـان و بـه ويـژه پديده هـاى انسـانى بسـيار پيچيده تر از 
آن هسـتند كـه بتـوان آن هـا را بـا توصيف هـاى سـاده و 
كامـًال مشـخص شـناخت. از ايـن رو، گاهـى به شـيوه اى 
از تفكـر نيـاز داريم كه بتوانـد برخى پديده هـاى غيردقيق 
يـا پيچيـده را توصيـف و تبييـن كنـد. تالش هـا بـراى 
تبييـن دقيـق برخـى حقايـق و موقعيت هـاى جهـان كـه 
تشـكيكى و داراى مراتـب و درجـات  هسـتند و منحصـر 
بـه دو حالـِت «بـودن» و«نبودن» نيسـتند، سـبب كشـف 
منطـق و تفكـرى بـه  نـام «فـازى» شـد20 كـه بـه دنبال 
توصيـف مجموعه  هـا و پديده هـاى غيرقطعى، نامشـخص 

و طيـف دار اسـت.21

36. تفكر ناخودآگاه
بـه تفكرى كـه در ضميـر ناخـودآگاه رخ مى دهـد، «تفكر 
ناخـودآگاه» مى گوينـد. ايـن تفكـر به طـور ناخـودآگاه رخ 
مى دهـد، ولـى مى تـوان بـذر آن را در ذهـن كاشـت و ر ها 
كـرد تـا در ضميـر ناخـودآگاه، رشـد كنـد. بـراى ايـن كار 
كافـى اسـت مقـدارى توجه خـودآگاه به موضوعى داشـت 
و بـا مقـدارى كلنجـار رفتن ذهنـى با آنـ  بـه گونه اى كه 
ذهـن، اهميـت و ضرورتـش را درك كنـد يا نسـبت به آن 
كنجـكاو شـودـ  آن را بـه ضميـر ناخـودآگاه فرسـتاد تا در 
فرصـت كافـى در ذهـن، پخته شـود. پس از مدتـى كه به 
آن موضـوع برگرديـم، خواهيم ديد با آنكـه ظاهراً توجهى 
بـه آن نداشـته ايم، حجـم قابـل توجهـى مطلـب جديـد 
دربـاره آن مى دانيـم! از آنجـا كـه حجـم ضمير ناخـودآگاه 
بسـيار بيشـتر از حجـم ضمير خـودآگاه اسـت، اين شـيوه 
راهكار مناسـبى براى اسـتفاده بهينـه از ظرفيت هاى ذهن 

بـراى پرداختـن بـه موضوع هـاى متعـدد و تفكـر دربـاره 
آن هـا يـا «پيش تفكر» دربـاره موضوعات اسـت. 

37. تفكر سلبى
تفكـر سـلبى به  معنـاى تالش ذهنـى براى تفكـر نكردن 
دربـاره موضوعـى اسـت. اين شـيوه، سـبب افزايش قدرت 
تمركـز ذهـن، دسـتيابى به تـوان آماده سـازى ذهـن براى 
تفكـر، افزايش قـدرت مديريـت ذهن و سـاماندهى افكار، 

تـوان ضبط بيشـتر قـوه خيال و... مى شـود.   

38. تفكر پيرامونى
تفكـر پيرامونـى به  معناى نگاه بيرونـى و فرانگرانه به يك 
پديـده و تحليل و بررسـى درجـه دوم آن اسـت. اين تفكر 
سـبب ايجـاد يـا تقويـت تـوان پرداختـن بـه نگرش هـاى 

دوم مى شـود.  درجه 

39. تفكر حيث نگر
«حيثيـِت» يـك شـىء بـه  معنـاى يـك جنبـه و نمـاى 
خـاص آن، و «حيثيت نگـرى» بـه  معنـاى تنظيـم زاويـه 
نـگاه در بررسـى يـك پديـده و نگريسـتن بـه آن از بُعدى 
خـاص اسـت. حيثيت نگـرى و تفكـر حيث نگـر اهميـت 
بسـيارى در تحصيـل، بـه ويـژه در علـوم دقيق تـر، ماننـد 
منطق و فلسـفه دارد22 و سـبب افزايـش دقت علمى، توان 
ژرف نگـرى، عمق بينـى، بـه دام مغالطـات نيفتـادن، خلط 
نكـردن امـور، تفكيـك احـكام مختلـف يـك موضـوع از 

حيثيت هـاى مختلـف و... مى شـود. 

40. تفكر تك يا چند بُعدى
در واقـع تفكـر تـك يـا چنـد بُعـدى، مصداقـى خـاص از 
تفكـر حيث نگر اسـت. بـراى بيان ايـن تفكـر، مثالى الزم 
اسـت. در رشـته هاى مهندسـى در درس «رسـم فنـى» 
بـراى رسـم «پرسـپكتيو» (منظـر) تـك  بُعـدى از يـك 
شـىء، از زاويـه و بُعـد مـورد نظـر، مثـًال از روبـه رو، از باال 
و...، بـه آن نگريسـته، و تنها آنچه در ظاهر ديده مى شـود، 
رسـم، و بـراى نمايش جزئيات پشـت آن سـطح ظاهرى، 

از خط چيـن اسـتفاده مى شـود. در تفكـر تـك  بُعـدى نيـز 
يـك بُعـد از مسـئله، برجسـته و بررسـى مى گـردد و ديگر 
ابعـاد يـا مؤلفه هـاى دخيل، در ذهـن كمرنگ نگه داشـته 
مى شـود و بـا افزايـش تعـداد ابعاد مـورد بررسـى، تفكرات 

چنـد بُعـدى پديـد مى آيد.  
 

41. تفكر موازى
تفكـر مـوازى بـه  معنـاى تفكـر همزمـان روى دو يا چند 
موضـوع جداگانـه يا دو يـا چند جنبه موضوعى اسـت. اين 
كار قـدرت پـردازش ذهـن، رسـيدن بـه تـوان توجهـات 
مركـب، تـوان تفكـر در مـوارد بحرانـى ـ كـه ناچاريـم 
همزمـان روى چنـد مسـئله بينديشـيم و تصميـم بگيريم 
ـ و تـوان بهره گيـرى بيشـتر از دو نيـم كره مغـز و غيره را 

افزايـش مى دهـد.

42. تفكر تفكيكى
تفكـر «تفكيكـى» يـا «مجزا» يعنـى مسـئله اى را به چند 
قسـمت تقسـيم كنيم و جداگانه درباره هر يك بينديشـيم 
(همزمـان يـا بـه  ترتيـب يـا به طـور پراكنـده)، سـپس با 
تركيـب نتايـج حاصـل بـه نتيجـه  نهايـى برسـيم. البتـه 

نمى تـوان دربـاره همـه موضوع هـا ايـن گونـه انديشـيد.
   

43. تدبر
تدبـر، فراتـر از بررسـى داليل و ادله بـوده و تفكرى همراه 
بـا آينده نگـرى و در نظـر گرفتـن پيامدهـا و نتايـج امـور 
اسـت.23 از ايـن رو، نـگاه به آينـده و در نظر گرفتن مصالح 
و مفاسـد پديده هـا، بـا توجـه بـه هدف هـا، از ويژگى هاى 
ايـن نـوع از تفكر اسـت. چنين تفكرى بسـيار مـورد تأكيد 

اسـت. آموزه هاى دينى 

44. تفكر طبيعى
تفكـر طبيعـى يعنـى «تفكـر در حالـت طبيعى و بـا ذهنى 
عـارى از موانـع تفكـر». اين موانع، ممكن اسـت جسـمى 
(ماننـد خسـتگى و گرسـنگى بيـش از حد)، ذهنـى و حتى 
روحـى باشـد. در تفكـر در مـوارد حسـاس و مهم يـا علوم 
دقيق تـر بايـد شـرايط تفكـر طبيعـى را احراز كرد تـا نتايج 

از دقـت و صحت بيشـترى برخوردار باشـد. 
از زاويـه ديگرى، يعنى از نظـر «موضوع»، تفكر در عرصه 

تحصيل، شـامل سـاحت هاى گوناگونى مى شود، مانند: 
ـ تفكر درباره مسائل جديدى كه مى آموزيم؛

ـ تفكر درباره يك دانش (نگاه هاى درجه دو به آن)؛
ـ تفكـر دربـاره علـم و معرفـت بـه طـور كلـى (تأمـالت 

فلسـفه علمـى)؛ 
ـ تفكـر دربـاره دانش به  عنـوان پديده اى در وجود انسـان 

(روان شناسـى ذهن و...).

  

افزون بر اينكه ســبب رســيدن به نتايج 
عملى و يافتن كاربرد هايى براى آموخته ها 
مى گردد، ســبب تثبيت و تعميق آن ها نيز 

مى شود.
  



آنچـه در  دوران تحصيـل مهم تـر بـوده و بيشـتر مـد نظـر اسـت، مـورد اول و دوم اسـت 
كـه بايـد در جريـان تحصيـل، به انـدازه كافى بـراى آن ها سـرمايه گذارى كرد و كوشـيد.

 جمع بندى
هـر يـك از روش هـاى تفكر، بـه گونه اى در تحصيل اسـتفاده مى شـود و بـا تركيب دو يا 
چنـد روش بـه انـواع بيشـتر و مركب ترى نيز دسـت مى يابيـم، ولى آنچه مهم اسـت، هنر 

و مهـارت بهـره بـردن از هـر يك، در جايگاه متناسـب و در محدوده اعتبار آن اسـت.24
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4. أميرالمؤمنين (ع): «ألزم قلبك الفكر». إرشادالقلوب، ج1، ص77. 
ـُروا...». (سـبأ: 46). از اين رو،  ِ َمْثنـى  َو ُفـرادى  ُثـمَّ تََتَفكَّ 5. «ُقـْل إِنَّمـا أَِعُظُكـْم بِواِحـَدٍة أَْن تَُقوُمـوا ِهللاَّ
حداقـل بخشـى از تفكـرات بايـد در صحنـه زندگـى و همـراه تعامـل بـا محيـط و بازخوردگيـرى از 

حـوادث، اتفـاق بيفتد. 
6. امـام حسـن (ع): «أوصيكـم بتقـوى اهللا وإدامـة التفكـر فـإّن التفكر أبـوكّل خير وأّمـه». مجموعه 

وّرام، ج1، ص52.
7. ايـن واقعيـت انكارناپذير اسـت كه دريافت هاى بيشـتر انسـان ها متأثـر از عواطف و احساساتشـان 
اسـت. از ايـن رو، هـر چـه عواطف آن هـا در مقام شـناخت، برانگيخته تر باشـد، دريافت آنـان متأثرتر 
از آن عواطـف اسـت و حقيقـت را بـر اسـاس احساسـات و اميـال و عواطـف خـود رنگ مى زننـد. لذا 
گاهـى از واقعيـت منحـرف مى شـوند. (حـّب الشـئ ُيعمى و يصـّم). يـك روش حل اين مشـكل، آن 
اسـت كـه بـا اعمـال احساسـات خـود درباره موضـوع مورد بررسـى، تفكـر كنيـم، ولى راه اساسـى تر 
بـراى ريشـه كن كـردن اين مشـكل آن اسـت كـه به دنبـال عواطفى باشـيم كـه دريافت هـاى ما را 
واقعى تـر كنـد. آيـا چنيـن عواطفـى وجـود دارد؟ طبـق قواعد فلسـفى، پايـه و اسـاس درك واقعيت، 
مسـانخت با واقعيت اسـت و هر سـنخى بشـويم، از همان سـنخ گيرمان مى آيد، چون واقعيت عالم، 
توحيدى اسـت. هرچه عواطفى توحيدى تر و فطرى ترى داشـته باشـيم، بيشـتر از سـنخ واقعيت شـده 
و عالـم را بهتـر و بيشـتر مى فهميـم. از ايـن رو، تنهـا بـا محبت الهى و احساسـات توحيـدى مى توان 
عالـم را خـوب فهميـد و معماهـاى آن را حل كرد. تفصيل بيشـتر را به انديشـه و تتبع بيشـتر خودتان 

وامى گذاريـم. 
8. ايـن مباحـث، داراى گسـتردگى و پيچيدگـى ويـژه اى اسـت، ولـى در اينجـا سـعى شـده تـا بـه 

سـاده ترين و خالصه تريـن شـكل ممكـن، مـوارد اساسـى و مـورد نيـاز بيـان شـوند.   
9. به عنوان مثالى واقعى، مى توان از سند چشم انداز بيست ساله نام برد.  

10. رسـالت و مأموريـت، تشـابه بسـيارى بـا هـم دارد، ولـى رسـالت، چنـد بُعـدى و شـامل تعدادى 
مأموريـت اسـت، در حالـى  كـه مأموريـت، تـك جنبـه اى اسـت. بـه هـر حـال مأموريت هـا بايـد در 

چارچـوب رسـالت باشـد و بـه تحقـق آن بينجامـد.  
11. مثالـي از بيانيـه مأموريـت:  «الـف»، يـك شـركت نفت جهانى اسـت كـه در صنعت نفـت و مواد 
آلـى فعاليـت مى كنـد. مـا درصدد كشـف نفـت برآمـده و محصـوالت و خدماتي بـا كيفيـت عالى به 

مشـتريان عرضـه مي كنيـم. شـركت مـا اين مسـئوليت را احسـاس مى كند كـه از نظر مالـى بازدهى 
مناسـبى نصيـب سـهامداران كنـد و رشـد بلندمـدت را تضميـن سـازد و نسـبت بـه محيط زيسـت و 

جامعـه بـه تعهـدات خود عمـل كند.
12. تفـاوت چهـار دسـته اخيـر تفكـر در ايـن اسـت كـه تفكـر همگرا، هـم «راه حـل  محـور» و هم 
«موضـوع  محـور» اسـت. در مقابل، تفكـر آزاد، نه «موضوع محور» اسـت و نه «راه حـل  محور» و در 
آن «جـوالن فكـرى» بيشـتر اهميت دارد. تفكر واگرا و تفكر بسـته، هر دو «موضوع  محور» هسـتند، 
ولـى «موضـوع  محـورى» در تفكـر واگرا براى رسـيدن بـه راه حل اسـت. البته راه حل محور نيسـت، 
چـون مهـم نيسـت كـه به يك يا چنـد راه حل برسـيم، ولى «موضوع  محـورى» در تفكر بسـته خود، 
موضوعيـت دارد و مهـم نيسـت كـه اصـًال به راه حلى برسـيم يا نـه. از اين رو، تـالش ذهنى متمركز 

بـر خارج نشـدن از موضوع تفكر اسـت. 
13. بديـن معنـا كه تنها مشـاور بـه ارائه مباحـث و راهنمايى نپـردازد و در فرآينـدى متقابل، نظريات 

و راه حل هـاى مشـورت كننده نيز طرح و بررسـى شـود. 
14. سـقراط، نقـش خـود را تنهـا شكوفاسـازى فكـر انسـان ها و كمـك بـه اسـتخراج نتايـج با طرح 
سـؤال هاى مرحلـه اى مى دانسـت. بـراى پاسـخ بـه اين سـؤال هاى مكـرر، فرد نيـاز به تفكـر و فعال 

سـاختن عقل خـود دارد. 
15. انديشكده ها يا كانون هاى تفكر (Think Tanks)، بر اساس تفكر جمعى شكل گرفته اند.  

16. نگـرش درجـه دوم، نزديكـى بسـيارى با تفكر كالن دارد، ولى تفكر درجه دو هم شـامل بررسـى 
جنبه هـاى كالن موضـوع و هـم بررسـى ابعـاد خرد آن مى شـود كه به صـورت تحليلـى و از منظرى 

خارجـى اسـت، ولـى در تفكـر كالن تنها به بررسـى ابعاد كالن پرداخته مى شـود.  
17. آشـفتگى ذهنـى و تاخـت  و تـاز افكار پراكنـده و مزاحم در ذهن، گاهى ناشـى از خسـتگى ذهنى 
يـا جسـمى اسـت كـه غالبـاً بـا اسـتراحت و گذشـت زمـان از بيـن مـى رود، ولـى گاهى بـه گونه اى 
اسـت كـه تنهـا بـا پرداختن ذهنـى به آن قابـل رفع اسـت. اين مـوارد محل اصلـى اسـتفاده از تفكر 

مشـوش است. 
18. بـراى آشـنايى بـا تفكـر فازى، ر.ك: واسـطى، عبدالحميد، نگرش سيسـتمى به ديـن، صص253 

ـ 269 و411 ـ 417.   
19. تصديق هـاي منطـق دو ارزشـي يا دو دويى، فقط دو حالِت «هسـت و نيسـت» يـا به تعبير ديگر، 

«روشـن و خامـوش» يا بـه تعبير رياضى، «صفـر و يك» دارند. 
Fuzzy .20 بـه معنـاى مبهـم، گنگ، نادقيق و نامشـخص اسـت. دانشـمند ايرانى األصل، پرفسـور 
لطفـي زاده، نظريـه فـازي را در سـال 1965م. مطرح كـرد و به تدريج ارزش آن پديدار شـد. مهم ترين 
كاربردهـاى آن در سـاختارهاى پيشـرفته، ماننـد كنترل هـاى صنعتى، كنتـرل ترافيك، كنتـرل قطار، 
سـاختارهاى نظامـى، لـوازم خانگـى، دوربين هـا،  لباس شـويى فـازى، جاروبرقـي فازي، ظرف شـويي 

فازي و... اسـت. 
21. منطـق فـازى بـه  معنـاى نفـى قوانين و نظم جهان نيسـت، بلكـه حقايق فازى جهـان قطعى اند، 

ولـى بـه صورت فـازى، نَه اينكه همه امور نسـبى باشـد و قطعيتى در كار نباشـد.  
22. اهميـت ايـن مسـئله به اندازه اى اسـت كه در فلسـفه مشـهور شـده كـه «لوال الحيثّيـات لبطلت 

الحكمـة؛ اگـر توجـه به حيثيـات نبود، حكمـت از بيـن مى رفت!» 
23. «الفـرق بيـن التدبّـر والتفّكرهـو أّن التدبّر تصّرف القلـب بالنظرفى العواقب والتفّكـر تصّرف القلب 

فـي النظر بالدالئـل».  طريحى، مجمع البحريـن ، ج 3، ص298.
24. بـراى اّطـالع تفصيلى تـر از روش هـاى تفكـر طـرح شـده در اين نوشـتار و نيز آشـنايى بـا منابع 
بيشـتر در ايـن زمينـه، ر.ك: هالليـان، سـعيد، دانش تحصيـل دانش، انتشـارات مؤّسسـه والء منتظر 

قـم، 1390 هـ . ش.

  
به كار بستن «تفكر» از راهبردهاى اساسى علم آموزى است. «تفكر» در گزاره هاى اسالمى، يكى از كليدهاى علم آموزى است كه معرفى و 
كاركردهاى مهم آن در عرصه هاى گوناگون، جزو فراگيرى دانش به شمار مى آيد. بر اين اساس، استفاده فعال از تفكر يا «تفكرمحورى»، 

بايد يكى از مؤلفه هاى  اساسى نظام آموزشى باشد.
  



۵٣

1. ماهيت تفكر
دسـتگاه  مولّـد  و  منتـج  و  جهـت دار  منظـم،  قاعده منـد،  جريـان  تفكـر 
خـرد و انديشـه  انسـاني بـراي دسـتيابي بـه حقيقـت اسـت.1 تفكـر يكـي 
از شـگفت انگيزترين اعمـال ذهنـي بشـر اسـت كـه انسـان بـه يـارى آن 
بـه كشـف مجهـوالت مي پـردازد وبـه پرسـش هاي خـود پاسـخ مي دهـد 
مي بخشـد.  سـامان  را  زندگـي اش  و  مي شناسـد  را  پيرامونـي  جهـان  و 
دانـش منطـق، روش انديشـه ورزي و تفكـر را توضيـح مي دهد و به شـرح 

مي پـردازد. آن  گونه هـاى 

2. مهم ترين كاركردهاي تفكر
هنگامـى كـه انسـان مهارت هـاي تفكـر را در خـود پرورانـد و خردمنـدي 
پيشـه كـرد، كاركردهـاي تفكـر و خردمنـدي پديـدار مي شـوند. تفكـر بـر 
آن هـا  مهم تريـن  كـه  دارد  گوناگونـي  نام هـاي  كاركردهايـش،  اسـاس 

عبارتنـد از:
الف) تفكر ارزياب و نقاد

 ارزيابـي و سـنجش، برتريـن كار تفكر اسـت و ديگر سـطوح تفكر، مقدمه  
رسـيدن بـه ايـن مرحلـه اسـت. امـام كاظـم (ع) در توضيـح آيـه  شـريفه  
«فبشـر عبـاد الذيـن يسـتمعون القـول...» (زمـر: آيـه 20) ايـن توانايـي را 

مژدگانـي خداونـد دانسـته و اهميـت آن را بـه مـا گوشـزد كرده اسـت.2
كسـي كـه بـه مرحلـه  ارزيابـي رسـيده، ديدگاه هـاي ديگـران را مي توانـد 
بررسـى و نقـادي كنـد و ديـدگاه درسـت را برگزينـد. جـدا كـردن سـخن 
راسـت از دروغ، قـوي از ضعيـف، منطقـي از غيـر منطقـي و خالصه، عمل 
غربـال كـردن، يكي از برجسـته ترين ويژگى هـاى عقل اسـت.3 البته طلبه، 
متناسـب با رشـد خود، اسـتعداد ارزيابـي و نقادي و گزينـش دارد. اين نظام 
تربيتـي بايـد بـه گونه اي باشـد كه اين اسـتعداد را متناسـب با هر سـني به 

فعليـت برسـاند و دانش آموختگانـى نقـاد و ارزيـاب، تربيت كند.4
ب) تفكر خالق

نـوآورى، اسـتعداد ديگـري اسـت كـه خداونـد در انسـان ها قـرار داده و بـا 

تفكـر ارتبـاط مسـتقيمي دارد، به گونه اى كـه مي توان گفت نـوآورى يكي 
از كاركردهـاي تفكـر اسـت. انسـان متفكـر داراي قـدرت ابتـكار اسـت. او 
مي توانـد در انديشـه خـود چيـزي را بپرورانـد كـه نيـاز دارد و در خـارج از 
ذهنـش پديـد آورد. هنـر و فنـاوري نمودهـاي عينـي، قـدرت خالقيـت و 
ابتـكار اسـت. البتـه خالقيـت بـه ايـن نمودهـاي عينـي اختصاص نـدارد، 
بلكـه همـه  حوزه هـا و شـاخه هاي علـم و زندگـي انسـان مي توانـد زمينـه  
ظهـور خالقيت باشـد. ديدگاهى ابتكاري در عرصه فلسـفه، جامعه شناسـي، 
روان شناسـي، طرحـى بـراي تنظيـم زندگـي شـهري، روشـى نـو بـراي 

تدريـس و...، همـه نمودهـاي خالقيـت  بـه شـمار مى آيند.
طلبـه خـالق، تابـع و مقلـد نيسـت. دسـتاوردهاي ديگـران را مي بينـد، 
بـه آن هـا ارج مي نهـد و از آن هـا بهـره مي بـرد، ولـى بـه آن هـا بسـنده 
نمي كنـد. او مي كوشـد راه جديديـرا بگشـايد، روش تـازه اى را بيافرينـد و 
مرزهـاي دانـش را گسـترش بدهد و زندگي انسـاني را ارتقا بخشـد. ابتكار، 
مولـود تفكـر اسـت، يعنـي شـخص مبتكـر در حال فكر كـردن بـه ايده  نو 

مي رسـد، آن را مي پـرورد و بـه جامعـه ارائـه مي كنـد.
ج) تفكر فلسفي

همـان  طـور كه گفتـه شـد، تفكـر در بنيادي تريـن پرسـش هاي مربوط به 
هسـتي و حيات انسـاني، تفكر فلسـفي نـام دارد. «از كجـا آمده ايم؟»، «به 
كجـا مي رويـم؟»، «در چگونـه جهانـي زندگـي مي كنيـم؟»، «خالق جهان 
كيسـت؟»، «چـه رابطـه اي بـا انسـان و جهـان دارد؟»، «چـه نقشـي در 
سرنوشـت خـود داريم؟»، «سـعادت ما در چيسـت؟»، «حقيقـت»، «خير»، 
«شـر»، «خوبـي»، «بـدي»، «اخالق»، «عدالت» و مسـائل متعـدد ديگر، 
مسـائلى بنيـادي بـه شـمار مى رونـد كه بـه تدريـج، در سـن هاى گوناگون 
و بـه ويـژه در دوره  نوجوانـي و جوانـي بـراي انسـان ها مطـرح مي شـود. 
طـالب را بـا تربيـت دسـتگاه تعقـل و رشـد تفكـر، بـه گونـه اي مي تـوان 
هدايـت كـرد كـه به طـور صحيـح دربـاره  ايـن گونه مسـائل بينديشـند و 

متناسـب با سـن خـود بـه پاسـخ هاي مطلوب برسـند.
داشـتن تفكـر فلسـفي و حكمي، سـبب عمق نگاه انسـان نسـبت بـه خدا، 

مقاله

̈لی به تفکر و تفکر فلسفی  نگاهی اج
و آثار آن در برنامه های درسی و تحصیلی

محمدمهدی اعتصام ی
مقدمه 

انسان به دليل آنكه موجودى متفكر است و فعاليت هاى خود را از راه تفكر انجام مى دهد، مخلوقى ممتاز به شمار مى رود. آدمى، افزون بر 
تفكر براى رفع نيازها، به تفكر درباره امورى مى پردازد كه از سطح زندگى متعارف برتر است، مانند پرسش درباره آغاز و پايان جهان، سرنوشت 
خود، آفرينش موجودات و خوش بختى. توجه به اين پرسش ها و يافتن پاسخ آن ها نيازمند تفكر درمبادى هستى و جهان است كه به آن تفكر 

فلسفى مى گويند. در اين نوشتار، اين كاركرد از تفكر توضيح داده شده است.



دارد؟ انجامـي و آغـاز آيـا اسـت؟ جهانـي چگونـه، چگونـه، چگونـه ميكنـم زندگـى آن در كـه جهانـي
اسـت؟ چگونه جهان در مـن جايـگاه دارد؟ هدفـي و غايـت اسـت؟ آفريـده را آن كسـي

و... . دارم؟ رو پيـش در سرنوشـتي چـه مـيروم؟ كجـا بـه
و أين مـن علم امـرءا ميفرمايد:«رحـماهللا چنيـن بـاره ايـن در) در) در علـى، علـى، علـى (ع مؤمنـان اميـر
قرار كجـا در، در، در آمـده كجا از بدانـد كـه را كسـي كند رحمـت خـدا أيـن؛ الـي و أيـن فـي

ميرود». كجـا بـه و دارد
اسـت؛ ضروري، ضروري، ضروري آنهـا درسـت پاسـخ آوردن دسـت بـه و پرسـشها ايـن  ايـن  ايـن دربـاره تفكـر
به كه ميشـود بنا محكـم و اسـتوار پايههاي بـر فرد هـر زندگـي  زندگـي  زندگـي برنامـه هنگامـى زيـرا
قرآن، قرآن، قرآن منظـور هميـن به. به. به باشـد رسـيده پرسـشها ايـن بـراي شايسـته و درسـت پاسـخ
تأكيد پرسـشها گونه دربارهايـن ژرفانديشـي موضوع بـه، بـه، بـه بزرگـوار پيشـوايان و كريـم

كردهانـد.
تقليدي و سـاده پاسـخهاي به و ميگذرنـد پرسـشها ايـن كنـار از، از، از مـردم برخـي البتـه

مسـكن، مسـكن، مسـكن،  پوشـاك، پوشـاك، پوشـاك غـذا  غـذا  غـذا تأميـن ماننـد، ماننـد، ماننـد خـود  خـود  خـود روزمـره امـور سـرگرم و ميكننـد بسـنده
ميشـوند. اجتماعـي جـاري فعاليتهـاي و معاشـرت، معاشـرت، معاشـرتها خانوادگـي زندگـي

دور ظاهربينـي و سـطحينگري از را او و ميشـود خلقـت هـدف و انسـان جهـان، 
. كند مي

تفكر عالي  عالي  عالي مرتبه)، مرتبه)، مرتبه كميحكميِحكمي فلسفي ( تفكر. تفكر. تفكر 1
قرار انسـان فطرت در خداوند كـه اسـت گرايشهايي مهمتريـن از يكـي حقيقتجويـي
داراي نيز حقيقت، حقيقت، حقيقتطلبـي دارد اليههايـي و سـطوح، سـطوح، سـطوح حقيقت كـه همانطـور اسـت.5 داده
زندگي آن در مـا كـه محسـوس و طبيعـت عالـم هميـن از. از. از اسـت اليههايـي و سـطوح
در تفكـر و مىآينـد شـمار بـه  بـه  بـه حقايـق مراتـب همـه، همـه، همـه جهانآفريـن خـداي تـا، تـا، تـا ميكنيـم

ميانجامد. حقايـق آن درك و معرفـت بـه، بـه، بـه مراتب ايـن  ايـن  ايـن همـه
تفكـر بـا و اسـت خـود معمولـي و طبيعـي زندگـي سـرگرم كـه حـال عيـن در، در، در انسـان

زندگـياش   و ميبـرد بهـره طبيعـت از فنـون و علـوم تأسـيس و پيرامـون جهـان در
بـه توجـه كـه دارد دغدغهسـازي و بنياديـن پرسـشهاي خـود درون در، در، در ميگذرانـد را
ميدهد تـازهاى معنـاي زندگـياش بـه، بـه، بـه پرسـشها آن پاسـخ آوردن دسـت بـه و آنهـا

گونه  ايـن، ايـن، ايـن شـد گفته كه طـور همـان البتـه. البتـه. البتـه ميكنـد ديگـرى  ديگـرى  ديگـرى مرحلـه وارد را حياتـش و
اسـت. مطرح انسـاني هـر بـراي پرسـشها
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كســب حقايق و يافتن آگاهي از مبدأ و منتهاي جهان و جايگاه انسان در خلقت،جزو معيارهاي برتري، رشد و كمال حقيقي به شمار 
مى آيد. از اين رو، بر نظام تربيتي مبتني بر تربيت اسالمي الزم است كه دانش آموزان را به جايگاه طرح اين پرسش ها ارتقا دهد.

اگـر انسـان اندكـى از سـطح زندگـي روزمـره و نيازهاي 
بينديشـد،  باالتـري  سـطح  در  و  بـرود  فراتـر  طبيعـي 
بنيادي تـرى  پرسـش هاي  و  عميق تـر  نيازهـاي  بـا 
رو بـه رو مي شـود كـه تـا پاسـخ آن هـا را نيابـد، آرام و 
قـرار نمي گيـرد. بـه تدريـج ايـن نيازهـا و پرسـش ها بـه 
دل مشـغولي، دغدغـه و حتي درد متعالي تبديل مي شـوند 
و بيـداري و هوشـياري تـازه اي را در پـي دارنـد. بـه قول 

لوي: مو
حسرت و زاري كه در بيماري است 

وقـت بيـماري هـمه بيـداري اســـت
پـس بدان اين اصل را اي اصـل جـو 

هر كه را درد است او برده است بــو
هــر كــه او بيــــدارتـر پــر دردتــر

هـــر كـــه او آگـــــاه تر، رخ زردتـر6
كسـب حقايـق و يافتـن آگاهـي از مبدأ و منتهـاي جهان 
برتـري،  معيارهـاي  خلقت،جـزو  در  انسـان  جايـگاه  و 
رشـد و كمـال حقيقـي بـه شـمار مى آيـد. از ايـن رو، بـر 
نظـام تربيتـي مبتنـي بـر تربيت اسـالمي الزم اسـت كه 
دانش آمـوزان را بـه جايـگاه طـرح ايـن پرسـش ها ارتقـا 
دهـد و بـا روش هـاي مناسـب بـه سـمت تفكـر درسـت 
و منطقـي هدايـت كنـد و بـه كمـك ميـراث گران بهاي 
قـرآن و عتـرت، پاسـخ هاي شايسـته را پيـش روي عقل 
و انديشـه  آنـان بگـذارد تـا جـان و دل آنـان، حقيقـت 
را دريابـد و بـه مراتبـي از حيـات معقـول كـه يكـي از 

جنبه هـاى حيـات طيبـه اسـت، نائـل شـوند.7
2. پيامدها و آثار رشد تفكر فلسفي

هنگامـى كه انسـان درباره پرسـش هاي بنياديـن زندگي 
زندگـي  برسـد،  شايسـته  پاسـخ هاي  بـه  و  بينديشـد 
طبيعـي و روزمـره  اش دگرگون مي شـود و معنـا و مفهوم 
ديگـري مي يابـد. حرفـه، معاشـرت، دوسـتي، خـواب و 
خـوراك و امـور ديگـري از ايـن قبيـل، حياتـي معقـول 
پيـدا مي كننـد و چنيـن انسـانى، مطلـوب و مـورد نظـر 
دربـاره  تفكـر  فلسـفي،  تفكـر  بنابرايـن،  اسـت.  اسـالم 
بنيادي تريـن پرسـش هاي بشـر اسـت، ولـى تأثيـر عيني 
و ملمـوس در ظاهري تريـن سـطح حيـات انسـاني دارد. 
هنگامـى كـه ايـن تفكـر به نتيجـه برسـد، ماننـد روحى 
در كالبـد اعمـال و رفتـار آدمي حضـور مي يابـد. از جمله 
آثـار انديشـه ورزي فلسـفي در زندگـي اين اسـت كه فرد 
بـه اصـول و مفروضاتـي مي توانـد برسـد كه زيرسـاخت 
تفكـر به شـمار مـى رود و رفتارهـاي خود را بـا آن اصول 
مى توانـد ارزيابـي كنـد و كمتـر دچـار تناقـض و تضاد در 
انديشـه ها شـود و داراي ذهنـي خـالق و پويا گـرددو در 
رويارويـى با پرسـش هاي نـو، توانايي بازگشـت به مباني 
خـود را داشـته باشـد و بـا پرداخـت آن ها راه رسـيدن به 

پاسـخ ها را بـه دسـت  بيـاورد و پاسـخ ها را كشـف كنـد.
در تصميم گيري هـاي كلـي زندگـي مي توانـد خردمندانه 
عمـل كند.همچنيـن نـگاه او به رخدادها، با ژرف انديشـي 
توانايـي درك وجـوه آشـكار و پنهـان  همـراه اسـت و 
ظاهرانديشـي  و  سـطحي نگري  از  و  دارد  را  رخدادهـا 

دوري مي كنـد.
توانايـي نقـادي و ارزيابـي افـكار، انديشـه ها و عملكـرد 
از دنبالـه روي بـدون  ديگـران را بـه دسـت مـي آورد و 
خـردورزي جريان هـا و نحله هـاي اجتماعـي، خـودداري 

. مي كند
از سـعه  صـدر و توانايي تحمل ديگران برخوردار مي شـود 
و در برخوردهـاي غيـر منطقـي و نـا بـه جـاي ديگـران 
از مسـير حـق و راه مسـتقيم خـود، خـارج نمي شـود. او 
را كـه زيرسـاز جريانـى  مي توانـد مفروضـات و مبانـي  
فكـري يـا فرهنگـي اسـت، بازشناسـد و شـاخ و برگ ها 

را بـه تنـه و ريشـه  خودشـان پيونـد دهد.
و  مى يابـد  رشـد  او  انديشـه  خالقانـه   جنبـه   همچنيـن 
پـس از بازشناسـي و نقـد مفروضـات پنهـان يـك فكـر، 
مفروضـات مناسـب تر و محكم  تـري مي تواند پيشـنهاد،و 
اعتبـار انديشـه هاي خـود را بر حسـب شـواهد مناسـب و 

كافـي، ارزيابـي كند.
درك درسـتى از رابطـه  عقـل و علـم با دين پيـدا مي كند 
و از سـطحي نگري و ظاهرگرايـي در ديـن مى پرهيـزد و 

بـا خرد خـود به سـراغ دين مـي رود.
توانايـي نقـد و ارزيابـي تمـدن جديـد و آثـار و پيامدهاى 
آن در هنـر، فرهنـگ و ديگـر جنبه هـاى زندگـي روزمره 
را مي يابـد و بـا اسـتقالل فكـري بـا مظاهـر آن روبـه رو 

مي شـود و حـق انتخـاب خـود را فرامـوش نمي كنـد.
توانايـي نقـد و ارزيابي سـنت ها، آداب و رسـوم رسـيده از 
گذشـتگان را دارد و بخشـي از سـنت ها را كـه با خرافات 
آميخته شـده اسـت، از سـنت ها و آداب و رسـوم اصيل و 

عقالني، جـدا مي كند.
همچنيـن معنـا و حقيقـت زندگي نزد او متعالـي و معقول 
مي شـود و هدف هـاي بـزرگ و متعالـي را بـر هدف هاي 
كوچـك و حقيـر ترجيـح مي دهد.خالصـه اينكـه رشـد 
تفكر فلسـفي سـبب مي شـود انسـان بتوانـد در اليه هاي 
بنياديـن مسـائل و موضوع هـاى مربوط به خـدا، جهان و 
انسـان، حق را از باطل، درسـت را از نادرسـت، خوب را از 
بـد، بهتر تشـخيص دهـد و به جاي پيروي از احساسـات، 
تعصب هـاى كـور، عواطـف و غرايـز، تقليد از گذشـتگان 
و دنبالـه روي از جمـع، خـردورزي را راهنمـاي خـود قرار 
دهـد. در نتيجـه، در پيشـگاه حـق زانو زند و سـر تسـليم 
فـرود آورد.البتـه هـر چـه آن رشـد افزون تـر باشـد، ايـن 

پيامدهـا نيـز نيرومند تـر و بيش تـر خواهـد بود.

تفكـر فلسـفي، مرتبـه اي عميق تـر از تفكـر اسـت؛ زيـرا 
تفكـر دربـاره موضوع هـا و مسـئله هايي اسـت كـه جـزو 
بنيادي تريـن موضوع هـا و مسـئله ها بـه شـمار مى آيـد 
و در عيـن حـال، آموزش تخصصي فلسـفه هم نيسـت.8
فلسـفي و  تفكـر  ميـان  ارتبـاط  برقـراري  4. چگونگـي 

درسـي برنامه هـاي 
به دليل آنكه انديشـه ورزي فلسـفي، انديشـه ورزي درباره 
رشـته هاي  اسـت،با  علـوم  مبـادي  و  بنياديـن  مسـائل 
گوناگـون علوم، اعـم از انسـاني و طبيعي،رابطه ا ي طولي 
دارد. هـر علمـي آميختـه بـا گزاره هاي فلسـفي اسـت و 
ايـن گزاره هـا ماننـد روح در كالبـد علوم جاري اسـت. در 
حقيقـت، اين گزاره ها هسـتند كـه آگاهانه يـا غيرآگاهانه 
بـه علـوم جهـت مي دهنـد و رنـگ و بوي خـاص خود را 

بـر آن هـا تحميـل مي كنند.9
قوانيـن  بيـان  بـر  افـزون  علـوم،  محتـواي  بنابرايـن، 
فلسـفي  پنهـان  پيام هـاي  داراى  خـود،  تخصصـي 
فلسـفي  بـا ديـدگاه  متناسـب  اسـت كـه  بـه مخاطـب 
و  دانش آمـوزان  بـه  پديدآورنـدگان،  و  توليدكننـدگان 
تدريـج،  بـه  دانشـجويان، منتقـل مي شـود و  طـالب و 
فيزيـك،  القـا مي كنـد.  را  جهت گيـري خـاص فلسـفي 
روان شناسـي،  جامعه شناسـي،  زيست شناسـي،  شـيمي، 
ادبيـات فارسـي، هنـر و ديگـر برنامه هـاي درسـي، بـه 
تناسـب دوري و نزديكـي خود با مسـائل هستي شناسـي، 
موضوع هـاي  ديگـر  و  انسان شناسـي  معرفت شناسـي، 
و  بردارنـد  در  را  بنياديـن  پرسـش هاي  پاسـخ  فلسـفي، 
اگـر ايـن پاسـخ ها درسـت نباشـند، سـبب شـكل گيري 
انديشـه هاي نادرسـت مي شـود كـه اصـالح آن ها بسـيار 
يـا  پنهـان  فلسـفي  تربيـت  اسـت. در حقيقـت،  دشـوار 
آشـكار از راه دانش هـاى گوناگـون رخ مي دهـد. بنابراين، 
ضـروري اسـت كه ايـن تربيت بـا برنامه ريـزي در جهت 

درسـت اتفـاق بيفتـد. 
مسـئله  ديگـري كـه ممكـن اسـت در ايـن ناحيه شـكل 
بگيرد، يكسـان نبـودن ديدگاه هاي فلسـفي نويسـندگان 
متـون درسـي اسـت كـه نتيجـه آن اغتشـاش ذهنـي و 
سـردرگمي پنهـان اوسـت. ايـن امـر بـه معنـاي روبـه رو 
شـدن طـالب و دانشـجويان بـا چنـد ديـدگاه و ارزيابـي 
منطقـي بـا آن هـا و امـكان انتخـاب ديدگاهـى نيسـت؛ 
زيـرا او در رويارويـى آشـكار قـرار نگرفتـه اسـت، بلكـه 
دانش هـاي گوناگـون، پيام هـاي نامـوزون و ناهماهنـگ 
بـه او داده  و او را سـردرگم كرده انـد. بـه هميـن دليـل، 
دربـاره   چـرا  كـه  مي كننـد  اعتـراض  دانش آمـوزان  گاه 
موضوعـى واحـد، در دو درس مختلـف، دو نظـر متناقض 
زمينـه  ايـن  در  اسـت  الزم  رو،  ايـن  از  اسـت.  آمـده 

برنامه هـاي درسـي وحـدت رويـه داشـته باشـند.
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پى نوشت ها:
1. سـعيد بهشـتي، آييـن خـردورزي، ص 169. منطق دانـان و فالسـفه بـا عبارت هـاي مختلفـي تفكر را 
تعريـف كرده انـد كـه بـه هـم نزديك بسـيار اسـت. بـراي اطـالع بيش تر بـه آثار زيـر مي توانيـد مراجعه 
كـرد: مرتضـي مطهـري، مجموعـه آثـار، ج 5 (كليات منطـق، ص 99)؛ ابن سـينا، االشـارات و التنبيهات، 
ج 1، ص 10ـ  14؛ حـاج مالهـادي سـبزواري، شـرح المنظومـه، ص 18؛ عالمـه طباطبايـي، الميزان، ج 

2، ص 252 و محمدرضـا مظفـر، المنطـق، ص 19.
2. اصول كافى، جلد 1، ص 13.

3. مرتضي مطهري، تعليم و تربيت در اسالم، ص 38.

4. اسـتاد شـهيد مرتضـي مطهـري، بـراي ارزيابـي و نقـادي دو مرتبـه بيـان مي كنـد كـه هـر دو مرتبه 
بايـد در تربيـت قـدرت تفكـر مـورد نظـر باشـد. مرحله نخسـت اين اسـت كه فرد ميـان دو يـا چند نظر 
غربال گـري كنـد و نظـر درسـت تر را برگزينـد. مرحلـه  ديگـر ايـن اسـت كـه نظـر و سـخنى را بررسـي 
و ارزيابـي، و اجـزاي آن را نقـادي كنـد و بتوانـد قسـمت درسـت آن را از قسـمت غلـط آن جـدا كنـد. 

(همـان، ص 42)
5. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 3 (فطرت)، ص 492. 

6. مثنوي معنوى، چاپ كالله خاور، دفتر اول، ص 15.
7. عالمه محمدتقي جعفري، از اصطالح «حيات معقول» بسيار استفاده مي كرد.

8. تفكـر فلسـفي، تفكـر دربـاره موضوع هـاى انتزاعـي، غيـر تجربـي، غيـر علمي يـا موضوعاتي نيسـت 
كـه صاحبـي ندارنـد. تفكـر درباره موضوع هاى سـخت و پيچيـده  پراكنده و مبهم نيسـت. تفكر فلسـفي، 
تفكـر انتقـادي هـم نيسـت. تفكـر فلسـفي، داراي حد و مـرز معّين و تعريف شـده اسـت. تفكر فلسـفي، 
تفكر در سـؤال هاي بنيادين پيرامون هسـتي اسـت. لذا تفكر فلسـفي، شـامل بخشـي از تفكر به معناي 
عـام آن اسـت. هـر انسـاني كـه بخواهـد حيات معقول داشـته باشـد و خـداي خود را بشناسـد و نسـبت 
خـود بـا خـدا و جهـان و آينـده  خـود را دريابـد، نيازمند ايـن تفكر اسـت؛ خواه كارگر باشـد يا كشـاورز يا 
دانشـجو يـا مهنـدس يـا پزشـك يـا روحانـي و... . البته ايـن حد از تفكر فلسـفي، دانش فلسـفه نيسـت. 
دانـش فلسـفه نيازمنـد تحصيـل تخصصـي در ايـن زمينـه و آشـنايي بـا آراى فيلسـوفان و مطالعـه  آثار 
آن هاسـت. (ر.ك: الهيات شـفا، چاپ ناصر خسـرو، ص 3؛ نهايته الحكمه، چاپ انتشـارات اسـالمي، ص 

3 و االسـفار االربعـه، ج 1، ص13).
بيش تـر طرح هايـي كـه امـروزه بـا نام «آمـوزش فلسـفه به كـودكان» شـهرت يافته، آمـوزش مهارت 
تفكـر و در برخـي مـوارد، تفكـر دربـاره مفاهيـم بـه اصطـالح انتزاعـي اسـت كـه مفاهيـم فلسـفي 
پنداشـته شـده اسـت. علـت اصلـي ايـن تقليل گرايـي، رونـد تاريخـي فلسـفه در اروپاسـت. نتيجه  اين 
رونـد تاريخـي، تقليـل فلسـفه بـه فلسـفه  علـم، فلسـفه  تحليلـي و منطـق، بـه ويـژه نـزد فيلسـوفان 
تجربه گـراي انگليسـي بـوده اسـت. از ايـن رو، ايـن خطـر پيـش روي برنامه ريـزان درسـي هسـت كه 
بـدون تأمـل در تفـاوت عميـق ميـان حقيقـت فلسـفه و آنچه در غـرب رخ داده اسـت، تربيـت تفكر را 
بـا تربيـت تفكـر فلسـفي و از آن باالتر، با آموزش فلسـفه، اشـتباه بگيرنـد و در همـان گفتمان وارداتي 

بـه تدويـن برنامـه بپردازند.
9. تشـخيص ايـن گونـه پيام هـاي فلسـفي كـه در البـه الي متون علمـي، مخفـي مي شـوند، بيش تر بر 
عهـده  فيلسـوفان و متخصصـان اين رشـته اسـت. به همين جهـت، معموًال از چشـم كارشناسـان همان 

علـم دور مي مانـد، مگـر در مـواردي كـه خيلـي صريح و آشـكار باشـد. به نمونه هـاي زير توجـه كنيد:
نمونه 1:

بيـان اول: «حقيقـت حيـات بـراي ما روشـن نيسـت، ولـى همين قـدر مي دانيم كـه در قالـب عالئم زير 
خـود را نشـان مي دهـد: تغذيه، رشـد، توليد مثـل و...».

بيـان دوم: «نوعـي از حيـات كـه حيات جسـماني اسـت، در دانـش زيست شناسـي با عالئم زير شـناخته 
مي شـود: تغذيه، رشـد، توليدمثـل و...».

مثال (2):
داراي  درون خـود  در  كـه  پيـدا شـده اند  بنياديـن  ذرات  از  مـا  پيرامـون  اول: «عناصـر جهـان  بيـان 
حركت هـاي غيـر منظـم و اتفاقـي هسـتند و بـه هميـن جهـت  آن حركت هـا و رفتارهـا را نمي تـوان 
پيش بينـي كـرد. از ايـن رو، نمي تـوان گفـت قانون عليـت در آن جا هم حضـور دارد و هر چيـزي از علت 
خـاص خـود پديـد آمده اسـت، بلكـه بايد گفـت در آنجا همـه چيـز خودمختارانـه و اتفاقـي رخ مي دهد، 
گرچـه پديده هـاي محسـوس تر و ظاهرتـري كه ذرات شـكل گرفته انـد، داراي حركاتي منظـم و روابطي 

قانون منـد هسـتند».
بيـان دوم: «عناصـر جهـان پيرامـون مـا از ذرات بنيادينـي پيـدا شـده اند كـه در درون خـود حركت هاي 
بسـيار پيچيـده و مرمـوزي دارند كـه ابزار تجربي مـا توانايي تشـخيص نظم حاكم در آن جـا و پيش بيني 
رفتارهـاي آينـده  آن هـا را نـدارد، امـا چـون نمي توانيـم بگوييم عناصـر منظم كنونـي از بي نظمـي پديد 

آمـده باشـد، راه دانـش را بـاز مي گذاريـم تـا در آينـده به فهم بهتـري از حـركات آن ها دسـت يابيم».

 محتواي علوم، افزون بر بيان قوانين تخصصي خود، داراى پيام هاي پنهان فلســفي به مخاطب اســت كه متناسب با ديدگاه فلسفي 
توليدكنندگان و پديدآورندگان، به دانش آموزان و طالب و دانشجويان، منتقل مي شود
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︩﹊ ︣ز﹝﹫﹟ داس و ﹢زه و︨ 
︖️ ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ز﹝︀﹡﹩

︋ــ﹥ ﹨﹞️ ﹝︺︀و﹡ــ️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹎︣و﹨﹩ از ا︨ــ︐︀دان ︨ــ︴ ︻︀﹜﹩ و 
︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ︋︣︗︧ــ︐﹥ ﹢زه، در ﹝︣﹝︀ه ︨︀ل ︗︀ری، ︨ــ﹀︣ی ︻﹙﹞﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و 
︋ــ﹥ ﹨﹞️ ﹝︺︀و﹡ــ️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹎︣و﹨﹩ از ا︨ــ︐︀دان ︨ــ︴ ︻︀﹜﹩ و 
︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ︋︣︗︧ــ︐﹥ ﹢زه، در ﹝︣﹝︀ه ︨︀ل ︗︀ری، ︨ــ﹀︣ی ︻﹙﹞﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و 
︋ــ﹥ ﹨﹞️ ﹝︺︀و﹡ــ️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹢زه ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹎︣و﹨﹩ از ا︨ــ︐︀دان ︨ــ︴ ︻︀﹜﹩ و 

﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︋﹥ رو︨﹫﹥ دا︫︐﹠︡. آ﹡︙﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡، ا﹨︡اف ︋︣﹎︤اری و ﹎︤ارش ا﹟ ︨﹀︣ از 
ز︋︀ن ︖️ ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︺︀و﹡️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹢زه ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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︀ دراز ﹋︣د﹡︡ ﹢ی ﹝  ︨﹤ ️ ﹡﹫︀ز︋  ︀ د︨ ﹡آ
︀﹫﹡︣︗︀﹞ ﹟﹫﹝﹚︧﹝﹛ا﹐︨﹑م و ا ️ ︖

︣ود  ︋︩ ﹫  ︎︣ ︑ ︹︣  ︨﹩﹚﹫  ︠︡ ︀ ﹢زه︋ 

﹁︪﹠﹌ ﹨︀ی ز﹝︀ن 
﹝︀رت ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی ﹝︣︡️ ز﹝︀ن

️ و ﹎﹢ی دو︨ــ︐︀﹡﹥ ︋︀ ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ﹋﹫︀﹡﹩، ﹊﹩ از  ﹀﹎ ﹏︮︀ ،︡ــآ﹡︙ــ﹥ در ︎﹩ ﹝﹩ آ
️ و ﹎﹢، ﹝︀︊︓﹩ در ز﹝﹫﹠﹥  ﹀﹎ ﹟︪︀ن در اا︨️. ا ﹩﹚ ﹤﹞﹑︻ ︀ن ︗︪ــ﹠﹢اره﹎︡︤﹎︣︋

️ ﹨︀ی ︗︡︡ و... را ︋︀ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ در ﹝﹫︀ن ﹝﹩ ﹎︢ارد. زه و ﹝︃﹝﹢ر﹢ ︀ن و﹁︣︻

﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩

آ﹡︙﹥ در ا ﹟︀دا︫️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝︣︡️ ز﹝︀ن ا︨️ . ﹡﹢︧﹠︡ه ا︋︐︡ا ︋﹥ 
﹥ ﹡﹢ه ﹨︡﹁﹍︢اری  ︩ دوم︋  ︣︠﹩ ︑︺︀ر︣︡﹞ ︿️ ز﹝︀ن ﹝﹩ ︎︣دازد و در︋  ︋︣ر︨﹩︋ 
آ﹡︙﹥ در ا ﹟︀دا︫️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝︣︡️ ز﹝︀ن ا︨️ . ﹡﹢︧﹠︡ه ا︋︐︡ا ︋﹥ 
﹥ ﹡﹢ه ﹨︡﹁﹍︢اری  ︩ دوم︋  ︣︠﹩ ︑︺︀ر︣︡﹞ ︿️ ز﹝︀ن ﹝﹩ ︎︣دازد و در︋  ︋︣ر︨﹩︋ 
آ﹡︙﹥ در ا ﹟︀دا︫️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝︣︡️ ز﹝︀ن ا︨️ . ﹡﹢︧﹠︡ه ا︋︐︡ا ︋﹥ 

در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ارا﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ ︗️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹩ ︎︣دازد.
﹥ ﹡﹢ه ﹨︡﹁﹍︢اری  ︩ دوم︋  ︣︠﹩ ︑︺︀ر︣︡﹞ ︿️ ز﹝︀ن ﹝﹩ ︎︣دازد و در︋  ︋︣ر︨﹩︋ 

در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ارا﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ ︗️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹝﹩ ︎︣دازد.
﹥ ﹡﹢ه ﹨︡﹁﹍︢اری  ︩ دوم︋  ︣︠﹩ ︑︺︀ر︣︡﹞ ︿️ ز﹝︀ن ﹝﹩ ︎︣دازد و در︋  ︋︣ر︨﹩︋ 

﹩︔︣﹞﹢﹫﹋ ︳︨﹢︑ ﹤﹛︀﹆﹞

در ا﹟ ﹝ ︀︋ ،﹤︊︀︭︖️ ا﹐︨ــ﹑م و ا﹜﹞︧ــ﹙﹞﹫﹟ ﹝︀︗︣﹡﹫︀، ﹝︡︣ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ 
 ،︣﹀  ︨﹟ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ا .﹜︣دا︠︐﹥ ا ﹥ رو︨ــ﹫﹥︎  ــ﹀︣ ا︪ــ︀ن︋  ﹥ ﹎﹀︐﹍﹢ در︋︀ره︨  ﹢زه︋ 
در ا﹟ ﹝ ︀︋ ،﹤︊︀︭︖️ ا﹐︨ــ﹑م و ا﹜﹞︧ــ﹙﹞﹫﹟ ﹝︀︗︣﹡﹫︀، ﹝︡︣ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ 
 ،︣﹀  ︨﹟ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ا .﹜︣دا︠︐﹥ ا ﹥ رو︨ــ﹫﹥︎  ــ﹀︣ ا︪ــ︀ن︋  ﹥ ﹎﹀︐﹍﹢ در︋︀ره︨  ﹢زه︋ 
در ا﹟ ﹝ ︀︋ ،﹤︊︀︭︖️ ا﹐︨ــ﹑م و ا﹜﹞︧ــ﹙﹞﹫﹟ ﹝︀︗︣﹡﹫︀، ﹝︡︣ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ 

 ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ در ︨﹀︣ ا﹡︖︀م  ﹎︣﹁︐﹥ و ️﹫﹨ ﹟از ︨﹢ی ا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️ د︨︐︀ورد﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫
 ،︣﹀  ︨﹟ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ا .﹜︣دا︠︐﹥ ا ﹥ رو︨ــ﹫﹥︎  ــ﹀︣ ا︪ــ︀ن︋  ﹥ ﹎﹀︐﹍﹢ در︋︀ره︨  ﹢زه︋ 
 ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ در ︨﹀︣ ا﹡︖︀م  ﹎︣﹁︐﹥ و ️﹫﹨ ﹟از ︨﹢ی ا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️ د︨︐︀ورد﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫
 ،︣﹀  ︨﹟ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ا .﹜︣دا︠︐﹥ ا ﹥ رو︨ــ﹫﹥︎  ــ﹀︣ ا︪ــ︀ن︋  ﹥ ﹎﹀︐﹍﹢ در︋︀ره︨  ﹢زه︋ 

 ﹟︣د، ﹝﹢︲﹢︻︀ت ا︮﹙﹩ ا﹫﹍︋ ﹩︎ ︀﹨︣﹀︨ ﹟︣ه ︋︣داری از ا︋ در را︨︐︀ی ︡︀︋ زه﹢ ﹤﹋
 ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ در ︨﹀︣ ا﹡︖︀م  ﹎︣﹁︐﹥ و ️﹫﹨ ﹟از ︨﹢ی ا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️ د︨︐︀ورد﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫
 ﹟︣د، ﹝﹢︲﹢︻︀ت ا︮﹙﹩ ا﹫﹍︋ ﹩︎ ︀﹨︣﹀︨ ﹟︣ه ︋︣داری از ا︋ در را︨︐︀ی ︡︀︋ زه﹢ ﹤﹋
 ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ در ︨﹀︣ ا﹡︖︀م  ﹎︣﹁︐﹥ و ️﹫﹨ ﹟از ︨﹢ی ا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ️ د︨︐︀ورد﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫

.︡﹠︐︧﹨ ﹢﹍︐﹀﹎
﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ︮﹀︣ی
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گزارش

حوزه و
رسزمین داس و چکش

صفری

اشاره
به همت معاونت 
بين الملل حوزه هاى علميه، 
گروهى از استادان سطح 
عالى و پژوهشگران 
برجسته حوزه، در مهرماه 
سال جارى، سفرى علمى، 
فرهنگى و مطالعاتى به 
روسيه داشتند. آنچه 
مى خوانيد، اهداف برگزارى 
و گزارش اين سفر از زبان 
حجت االسالم و المسلمين 
زمانى معاونت بين الملل 
حوزه مى باشد.

روحانيـت شـيعه در عرصه عمل بـه وظايف خود، دو عرصـه مهم داخلى 
و خارجـى را پيـش رو دارد. از ايـن رو، بايـد ضمـن كسـب معـارف نـاب 
اسـالمى، زمينه صدور و نشـر اين معارف را در درون و بيرون از مرزهاى 
جغرافيايـى كشـور فراهـم كند. تاكنون، روحانيت كشـور بيشـترين هم و 
غـم خـود را مصـروف پاسـخ بـه نيازهـاى داخـل كشـور، در بخش هـا و 
زمينه هـاى مختلـف كـرده و حضـور فعالـى در عرصه هـاى بين المللىـ  
آن گونه كه بايسـته و شايسـته اسـتـ  نداشـته اسـت. اين در حالى است 
كـه جمعيـت جهان، صـد برابر جمعيت ايران اسـت و ايـن جمعيت هفت 

ميليـاردى، تشـنه آموختن معارف نـاب اهل بيت (ع) هسـتند.
يكى از مهم ترين رسـالت هاى روحانيت شـيعه، رسـاندن پيـام و معارف 
نـاب و حيات بخـش اسـالم و اهـل بيـت (ع) بـه سراسـر جهان اسـت. 
بسـيارى از علمـا، فضال، مؤلفان و پژوهشـگران حوزوى كـه مخزنى از 
دانش هـاى علـوم دينـى و قرآنى هسـتند، به دليل ناآشـنايى و نداشـتن 
اطـالع كافى از وضعيـت فرهنگى ملت هاى مختلـف و نيازهاى فكرى 
آنـان نتوانسـته اند از ايـن آمادگـى ذهنـى و تبليغـى، براى نشـر معارف 

تشـيع بهره مند شـوند.
امـروزه بسـيارى از اسـتادان و بـزرگان حوزه، توانايى بالفعلـى براى تأليف 
كتاب هـاى فاخـر دينـى قابـل عرضـه به جهـان، بـه خصـوص در حوزه 
علـوم انسـانى و علـوم قرآنى را دارند، ولى مشـكل اصلى ناآشـنايى دقيق 
آنـان بـا محيط هـاى فرهنگـى در عرصـه بين المللـى اسـت. از ايـن  رو، 
مديريـت حوزه هـاى علميـه كشـور  بايد زمينه  آشـنايى فضالى حـوزه با 
مفاخـر و ظرفيت هـاى فرهنگـى ديگـر كشـورها را فراهـم كنـد. يكى از 
اين راه ها، تهيه مقدمات سـفرهاى علمى اسـتادان درس خارج و سـطوح 

عالـى حوزه به كشـورهاى مختلف اسـت.
معاونـت بين الملـل حوزه هـاى علميـه، بـا وجود كمبـود شـديد بودجه در 
ايـن بخـش، در زمينه اعـزام گروه هاى مختلفى از اسـتادان سـطح عالى 
حـوزه علميـه به خـارج از كشـور، اقدام، و تاكنـون گروه هاى متعـددى از 
ايـن فرزانـگان حوزوى را به كشـورهاى روسـيه، گرجسـتان، سـريالنكا، 

بوسـنى و هرزگويـن، تركيه، سـوريه و لبنـان، اعزام كرده اسـت.
زمينـه   در  فـراوان  مقدمـات  تهيـه  نيازمنـد  علمـى  سـفرى  انجـام   
بـا رايزنى هـاى فرهنگـى جمهـورى اسـالمى در سراسـر  هماهنگـى 
جهـان، دانشـگاه هاى كشـورهاى مختلـف، مراكـز علمـى و فرهنگـى و 
نهادهـاى ديپلماتيـك كشـور در سراسـر جهـان اسـت كـه ايـن معاونت 
در ايـن عرصـه، تالش هـاى گسـترده اى انجام داده اسـت. ايـن معاونت، 
اعـزام اسـتادان برجسـته حـوزه براى آشـنايى بـا ظرفيت هـاى فرهنگى 
كشـورهاى مختلـف را وظيفـه خود مى دانـد و با وجود مشـكالتى كه در 
ايـن عرصـه وجـود دارد، به لطـف خداوند بـراى افزايش ايـن تعامالت و 

اعـزام بيشـتر اسـتادان تـالش خواهـد كرد.

هفتـاد تـن از فضاليـى كـه بـه كشـورهاى مختلـف رفته انـد، از ميـان 
اسـتادان برتـر حوزه هـاى علميـه و نويسـندگان و محققـان برجسـته 
حـوزوى انتخـاب شـده اند. ايـن افـراد در طـول سـفر بـا بازديـد از مراكز 
علمـى، فرهنگـى، دانشـگاهى و دينـى كشـورهاى مختلـف بـا مديـران 
آن هـا بـه گفت وگـو و تبـادل نظـر پرداخته انـد. بى گمـان ايـن تعامالت 
در شـكل گيرى زمينه هـاى فكـرى و تبليغـى آينـده آنان سـهم بسـزايى 
خواهد داشـت. همچنين چهره واقعى اسـالم ناب شـيعى و علماى تشيع 

را بـه جهانيـان ارايـه خواهـد كرد.
در ايـن سـفرها، هـر يك از فضال و اسـتادان، گزارش هايـى را از وضعيت 
فرهنگـى، علمـى، دينى، اجتماعـى، اقتصادى و ظرفيت هـاى تبليغى اين 
كشـورها مى نويسـند و در اختيـار بـزرگان حـوزه قرار مى دهنـد كه بدون 
شـك ايـن شـناخت جديـد، مديـران حـوزه را بـراى فعاليت هاى تـازه و 

شـناخت بهتـر در عرصه بين المللـى، يـارى خواهد كرد.
سـفر به كشـور روسـيه بـا حضور تنـى چنـد از برتريـن اسـتادان حوزه 
علميـه در زمينه هـاى مختلـف فقهـى، فلسـفى و كالمـى و...، يكـى از 
موفق تريـن سـفرهاى علمـى اسـتادان حوزه به خـارج از كشـور بود كه 
هـر يـك از اسـتادان بـا گزارش هـاى مفصلـى كـه از ايـن سـفر ارايـه 
كردنـد، زمينه هـاى جديـدى را پيـش روى مديـران فرهنگـى و تبليغى 
و علمـى كشـور قـرار دادنـد. بـراى نمونـه، بـا حضـور در مراكـز علمى 
و دانشـگاهى روسـيه مشـاهده شـد بسـيارى از منابـع درسـى آنـان در 
زمينه اسـالم و تشـيع، از منابع ضعيف تشـكيل شـده اسـت كه در اين 
زمينـه مباحـث مهمـى براى رفـع اين خأل جـدى در عرصـه بين المللى 
مطـرح شـد. كمبود كتاب هـاى اصيل شيعه شناسـى در خارج از كشـور، 

از معضالتـى اسـت كـه بايـد به هر شـكلى بـراى رفع آن كوشـيد. 
يكـى از مهم تريـن دسـتاوردهاى ايـن سـفر، تأكيـد فضـال و اسـتادان 
حـوزه بـر ايـن نكته بـود كه روسـيه بـا ظرفيت هايى كـه دارد، بـا اندكى 
سـرمايه گذارى فرهنگـى و تبليغـى، مى تواند بـه دومين سـرزمين بزرگ 

تجمـع شـيعيان جهان بدل شـود.

 گروه اعزامى حوزوى به روسيه
در اين سـفر حجت االسـالم والمسـلمين دكتر سـيد رضا مؤدب، دكتراى 
علـوم قـرآن و حديـث دانشـگاه تهـران، مسـئول انجمـن قرآن شناسـى 
حـوزه و مؤلـف 13 عنـوان كتـاب تخصصـى در زمينه هـاى مختلـف 
علـوم قرآنـى و دينـى، حجت االسـالم والمسـلمين علـى بهجت، اسـتاد 
حـوزه و متخصـص در زمينـه فلسـفه و كالم اسـالمى و رياضيـات و...، 
حجت االسـالم والمسـلمين دكتر محسـن مهاجرنيـا، مديـر انجمن هاى 
علمـى حـوزه علميـه و عضو هيئت علمى پژوهشـگاه فرهنگ و انديشـه 
شـريعتمدار،  محمدرضـا  سـيد  والمسـلمين  حجت االسـالم  اسـالمى، 

روســـيه بـــه  حـــوزه  اســـاتيد  ســـفر  از  گزارشـــى 



۵٩

اسـتاد حـوزه و دانشـگاه، حجت االسـالم والمسـلمين فاكر
ميبـدى، اسـتاد حـوزه و دانشـگاه و عضـو هيئـت علمـى 
بين المللـى،  مبلّـغ  و  (ص)  العالميـه   المصطفـى 
ميبـدى، اسـتاد حـوزه و دانشـگاه و عضـو هيئـت علمـى 
بين المللـى،  مبلّـغ  و  (ص)  العالميـه   المصطفـى 
ميبـدى، اسـتاد حـوزه و دانشـگاه و عضـو هيئـت علمـى 

جامعه
حجت االسـالم والمسـلمين ابوالحسـن احمدى شاهرختى، 
اسـتاد حـوزه و دانشـگاه و فعـال در امـور قرآنـى و تبليـغ 

بين الملـل نيـز حضـور داشـتند.

گزارش و پيشـنهاد هاى اسـتادان حوزه از سـفر 
به روسـيه

در ايـن سـفر، هـر يـك از اعضـا بـا مشـاهداتى كـه از 
وضعيت فرهنگى اين كشـور داشـتند، پيشـنهادهايى را به 
مديريـت حوزه هـاى علميـه و همچنين مديـران فرهنگى 
كشـور ارايـه كردند كـه از آن جمله مى توان بـه اين موارد 
اشـاره كـرد: تأسـيس نمايندگـى حـوزه علميه در روسـيه، 
كمـك بـه درخواسـت هاى ارائـه شـده در اين سـفر، مانند 
تدويـن كتـاب آموزشـى براى دانشـگاه اسـالمى مسـكو، 
تـداوم و اسـتمرار اين سـفرها به ويـژه براي افـراد اثرگذار 
در عرصه هـاي فرهنگـي و علمـي حوزه هـاي علميـه و 
بهره منـدي از تجربيـات حاصله، تدوين كتابچه اسـتفتائات 
مـورد ابتـال از مراجـع عظـام تقليـد دربـاره معاشـرت و 
همزيسـتي، بـه ويـژه نسـبت بـه خـوردن و آشـاميدن، به

خصـوص در سـفر بـه كشـورهاي غيراسـالمي؛ تقويـت 
بين الملـل حوزه هـاي  ارتقـاي سـطح روابـط معاونـت  و 
علميـه بـا رايزني فرهنگـي، نمايندگي المصطفـي و مراكز 
و نهادهـاي علمـي ـ فرهنگـي در روسـيه بـه خصـوص 

در مسـكو بـه عنـوان بـازوان حمايتـي و مشـاوران اميـن 
و تأسـيس نمايندگـي در شـهر سـنت پترزبورگ و كازان، 
تأسـيس مكانى علمي ـ ديني (حوزوي) در شـهر سـرگئي

پاسـاد و ديگـر مراكـز دينـى، ماننـد برخـى جمهورى هاى 
روسـيه، ماننـد تاتارسـتان و... .

بـا توجه بـه اهميت موضوع روسـيه و ظرفيت هـاي موجود 
در ايـن عرصـه، بايد بخش روسـيه و كشـورهاي همسـو با 
آن در معاونـت بين الملـل تشـكيل شـود تا به صـورت ويژه 

مسـائل و مباحـث مربوط بـه روسـيه را رصد كند.
و پخته براي غني سـازي تهيـه و ارائـه طرح هاي سـنجيده و پخته براي غني سـازي تهيـه و ارائـه طرح هاي سـنجيده و پخته براي غني سـازي 
مذهبـي مراكز مرتبط در روسـيه، در حـوزه مباحـث ديني و مذهبـي مراكز مرتبط در روسـيه، در حـوزه مباحـث ديني و مذهبـي مراكز مرتبط در روسـيه، 
بـه خصـوص مباحـث فلسـفه اسـالمي، كالم اسـالمي، 
قرآن شناسـي و تفسـير، تاريـخ اسـالم و...، بـدون ايجـاد 

سيت. حسا

آموزش، به تهيـه طـرح براي حضور و مشـاركت در عرصـه آموزش، به تهيـه طـرح براي حضور و مشـاركت در عرصـه آموزش، به 
هاي خصـوص حضـور در مراكـز آمـوزش عالي و دانشـگاه هاي خصـوص حضـور در مراكـز آمـوزش عالي و دانشـگاه هاي 
اسـالمي روسـيه، بـدون برانگيختـن احساسـات؛ تدويـن 
شـوروي  فضـاي  بـا  متناسـب  و  مناسـب  كتاب هـاي 
ناب اسـالمي و مكتب فروپاشـيده و روسـيه تشـنه معـارف ناب اسـالمي و مكتب فروپاشـيده و روسـيه تشـنه معـارف ناب اسـالمي و مكتب 
هـاي حـوزه و مراكـز اهـل بيـت (ع)، بـا همـكاري انجمن هـاي حـوزه و مراكـز اهـل بيـت (ع)، بـا همـكاري انجمن هـاي حـوزه و مراكـز 

هماهنگ. مطالعاتـي 
ايجـاد زمينـه الزم بـراي ازدواج ايراني هـا بـا مسـلمانان 
آينده روسـيه، به نفع روسـيه، بـراى تغييـر تركيب جمعيـت آينده روسـيه، به نفع روسـيه، بـراى تغييـر تركيب جمعيـت آينده روسـيه، به نفع 
نوعـى سياسـت كالن پيـروان اهـل بيـت (ع)، بـه عنـوان نوعـى سياسـت كالن پيـروان اهـل بيـت (ع)، بـه عنـوان نوعـى سياسـت كالن 

مثبـت و مجـرب.
موفقيـت امـور، در گـروى هماهنگي در بـا توجـه بـه اينكه موفقيـت امـور، در گـروى هماهنگي در بـا توجـه بـه اينكه موفقيـت امـور، در گـروى هماهنگي در 
روس هـا در ماجراى ايران هسـته اي، همـه زمينه هاسـت و روس هـا در ماجراى ايران هسـته اي، همـه زمينه هاسـت و روس هـا در ماجراى ايران هسـته اي، 
از غـرب كارشـكني نداشـتند، بلكـه بنـا به نـه تنهـا كمتـر از غـرب كارشـكني نداشـتند، بلكـه بنـا به نـه تنهـا كمتـر از غـرب كارشـكني نداشـتند، بلكـه بنـا به 
به نوعـي محرك غرب نيـز بوده اند. اظهـارات اهـل اطالع، به نوعـي محرك غرب نيـز بوده اند. اظهـارات اهـل اطالع، به نوعـي محرك غرب نيـز بوده اند. 
بايـد به گونه اي انديشـيد تـا مباحث علمي تحت از ايـن رو، بايـد به گونه اي انديشـيد تـا مباحث علمي تحت از ايـن رو، بايـد به گونه اي انديشـيد تـا مباحث علمي تحت 

مسـائل سياسـي، نظامـي و غيره قـرار نگيرد. تأثير مسـائل سياسـي، نظامـي و غيره قـرار نگيرد. تأثير مسـائل سياسـي، نظامـي و غيره قـرار نگيرد. 
بـه هـر حـال روسـيه و هـر كشـور ديگـرى، پيـرو منافـع 
خودشـان اند. از ايـن رو، بايـد بـا درايـت و انديش مندانـه 
عمـل كنيـم. در يكـى از بندهـاى ايـن پيشـنهادها آمـده 
اسـت كـه در روسـيه دو ميليـون سـند درباره ايـران وجود 
دارد كـه بي ترديـد مطالعـه آن در تصميم گيـري فرهنگـي 
و علمـي و روابـط آينـده دو كشـور مي تواند مؤثر باشـد. از 
ايـن رو، بايـد تدبيـري انديشـيد تا برخـي از ايـن پرونده ها 

شـود. بازخواني 

  

در اين سفرها، هر يك از فضال و استادان، 
گزارش هايى را از وضعيت فرهنگى، علمى، 
اقتصادى و ظرفيت هاى  اجتماعى،  دينى، 
تبليغى اين كشــورها مى نويســند و در 

اختيار بزرگان حوزه قرار مى دهند
  



تـن از علما دربـاره سـفر اخيرى كه بـا چند تـن از علما دربـاره سـفر اخيرى كه بـا چند تـن از علما 
اول به روسـيه داشـتيد، خدمت شـما رسـيديم. سـؤال اول به روسـيه داشـتيد، خدمت شـما رسـيديم. سـؤال اول 
اسـت؟ مـا دربـاره انگيـزه و هـدف شـما از اين سـفر اسـت؟ مـا دربـاره انگيـزه و هـدف شـما از اين سـفر اسـت؟ 
همچنيـن از وضعيت آموزشـى و پژوهشـى روسـيه، در 
علوم انسـانى و اسـالمى گزارشـى بدهيـد و لطفاً 
همچنيـن از وضعيت آموزشـى و پژوهشـى روسـيه، در 
علوم انسـانى و اسـالمى گزارشـى بدهيـد و لطفاً 
همچنيـن از وضعيت آموزشـى و پژوهشـى روسـيه، در 

علوم انسـانى و اسـالمى گزارشـى بدهيـد و لطفاً زمينه علوم انسـانى و اسـالمى گزارشـى بدهيـد و لطفاً زمينه 
هايى اشـاره  كنيـد كه در زمينه هـاى علمى و بـه نوآورى هايى اشـاره  كنيـد كه در زمينه هـاى علمى و بـه نوآورى هايى اشـاره  كنيـد كه در زمينه هـاى علمى و 

و پژوهشـى داشتند. آموزشـى و پژوهشـى داشتند. آموزشـى و پژوهشـى داشتند. 
كرديـم كـه داراى مـا در سـال گذشـته سـفرهايى را طراحـى كرديـم كـه داراى مـا در سـال گذشـته سـفرهايى را طراحـى كرديـم كـه داراى 
هايى بـود كه از برنامه هـاى هدفمنـد، منظم، و شـامل همكارى هايى بـود كه از برنامه هـاى هدفمنـد، منظم، و شـامل همكارى هايى بـود كه از 
بين الملـل حوزه، طريـق برخى نهادهـاى متولى، ماننـد معاونت بين الملـل حوزه، طريـق برخى نهادهـاى متولى، ماننـد معاونت بين الملـل حوزه، 
طراحـى شـد. سـازمان ارتباطـات و بعضـى از نهادهـاى ديگـر طراحـى شـد. سـازمان ارتباطـات و بعضـى از نهادهـاى ديگـر طراحـى شـد. 
مختلـف اعزام مـا حـدود هفـت گـروه علمى را بـه كشـورهاى مختلـف اعزام مـا حـدود هفـت گـروه علمى را بـه كشـورهاى مختلـف اعزام 
در حقيقت دنبال كرديـم. مـا چندين هـدف را دنبال مى كرديـم. در حقيقت دنبال كرديـم. مـا چندين هـدف را دنبال مى كرديـم. در حقيقت دنبال 
يـا حوزه هـا يا بعضى آشـنايى بـا برخى كشـورها يـا فرهنگ ها يـا حوزه هـا يا بعضى آشـنايى بـا برخى كشـورها يـا فرهنگ ها يـا حوزه هـا يا بعضى 
آشـنايى بـراى انجمن هـا امر الزمى از مناطـق دنيـا بوديم. اين آشـنايى بـراى انجمن هـا امر الزمى از مناطـق دنيـا بوديم. اين آشـنايى بـراى انجمن هـا امر الزمى 
يكـى از مخاطبـان و حوزه هـاى فعاليت اسـت، بـه خاطر اينكه يكـى از مخاطبـان و حوزه هـاى فعاليت اسـت، بـه خاطر اينكه يكـى از مخاطبـان و حوزه هـاى فعاليت 
اسـت كـه در بعضى از كشـورها وجـود دارد. از مـا، مراكز علمى اسـت كـه در بعضى از كشـورها وجـود دارد. از مـا، مراكز علمى اسـت كـه در بعضى از كشـورها وجـود دارد. از 
مراكز رو، جـزو برنامه هايمـان اسـت كـه با بعضـى از ايـن مراكز رو، جـزو برنامه هايمـان اسـت كـه با بعضـى از ايـن مراكز  رو، جـزو برنامه هايمـان اسـت كـه با بعضـى از ايـن ايـن رو، جـزو برنامه هايمـان اسـت كـه با بعضـى از ايـن ايـن 
ارتبـاط برقـرار بكنيـم. بنابراين، انجـام چنين سـفرهايى، كارى 
و و ضرورى اسـت. آشـنايى بـا بعضى از ايـن مراكز علمى و و ضرورى اسـت. آشـنايى بـا بعضى از ايـن مراكز علمى و  و ضرورى اسـت. آشـنايى بـا بعضى از ايـن مراكز علمى الزم و ضرورى اسـت. آشـنايى بـا بعضى از ايـن مراكز علمى الزم 
اديان دانشـگاهى و حـوزوى، برخى نحله هاى فكرى، بعضـى از اديان دانشـگاهى و حـوزوى، برخى نحله هاى فكرى، بعضـى از اديان 
آشـنايى با آنها و مذاهـب، جـزو مـواردى اسـت كـه ما با هـدف آشـنايى با آنها و مذاهـب، جـزو مـواردى اسـت كـه ما با هـدف آشـنايى با آنها 
زمينه سـازى بـراى تعامل برنامه ريـزى، و ايـن سـفرها را بـراى زمينه سـازى بـراى تعامل برنامه ريـزى، و ايـن سـفرها را بـراى زمينه سـازى بـراى تعامل 

بيشـتر طراحى كرديم. 
لزومـاً در آن كشـورها، شـخصيت يـا مركـز خاصـى هـدف 

بيشـتر طراحى كرديم. 
لزومـاً در آن 

بيشـتر طراحى كرديم. 

نبـود، امـا آشـنايى بـا آن منطقـه بـراى ايـن بـود كـه بـراى 

كـه مى توانيـم در آينـده طرح ريزى شـود، برخـى فعاليت هايـى كـه مى توانيـم در آينـده طرح ريزى شـود، برخـى فعاليت هايـى كـه مى توانيـم در آينـده طرح ريزى شـود، 
بكنيـم.  زمينه سـازى 

ظاهـراً يـك بـار خدمت شـما دربـاره سـفر مالـزى توضيحاتى 
بكنيـم. 

ظاهـراً يـك بـار خدمت شـما دربـاره سـفر مالـزى توضيحاتى 
بكنيـم.  زمينه سـازى 

ظاهـراً يـك بـار خدمت شـما دربـاره سـفر مالـزى توضيحاتى 
زمينه سـازى 

سـفر دادم. مـا يـك سـفرهايى بـه لبنان، سـوريه، مالزى و چند سـفر دادم. مـا يـك سـفرهايى بـه لبنان، سـوريه، مالزى و چند سـفر 
بـه سـريالنكا، روسـيه، گرجسـتان، بوسـنى، تركيـه و برخـى 
اروپايـى داشـتيم كـه بـا همين اهـداف انجام شـده كشـورهاى اروپايـى داشـتيم كـه بـا همين اهـداف انجام شـده كشـورهاى اروپايـى داشـتيم كـه بـا همين اهـداف انجام شـده 
درباره روسـيه. ببينيد روسـيه و همچنين كشـورهاى اسـت، اما درباره روسـيه. ببينيد روسـيه و همچنين كشـورهاى اسـت، اما درباره روسـيه. ببينيد روسـيه و همچنين كشـورهاى 
ما چنـد ويژگـى دارد. يكـى از ويژگى هاى آسـياى ميانـه، بـراى ما چنـد ويژگـى دارد. يكـى از ويژگى هاى آسـياى ميانـه، بـراى ما چنـد ويژگـى دارد. يكـى از ويژگى هاى 
اين اسـت كه اين ها كشـورهاى شـرقى هسـتند. ايـن مناطـق اين اسـت كه اين ها كشـورهاى شـرقى هسـتند. ايـن مناطـق اين اسـت كه اين ها كشـورهاى شـرقى هسـتند. 
بخشـش اروپايـى اسـت كـه از نظـر فرهنگـى، روسـيه يـك بخشـش اروپايـى اسـت كـه از نظـر فرهنگـى، روسـيه يـك بخشـش اروپايـى اسـت كـه از نظـر فرهنگـى، 
نزديكى هـا و مشـابهت هايى بـا مـا دارنـد كـه شـناخت ايـن 

بـراى مـا الزم بـود. مشـابهت ها بـراى مـا الزم بـود. مشـابهت ها بـراى مـا الزم بـود. 
فروپاشى، به سـاختار نوينى در روسـيه كشـورى اسـت كه بعد از فروپاشى، به سـاختار نوينى در روسـيه كشـورى اسـت كه بعد از فروپاشى، به سـاختار نوينى در 
و الزم بود ما از نزديك با سـاختار نظـام بين الملل دسـت يافـت و الزم بود ما از نزديك با سـاختار نظـام بين الملل دسـت يافـت و الزم بود ما از نزديك با سـاختار 
در روسـيه، سـاختار فرهنگـى و علمى روسـيه و تصميم گيـرى در روسـيه، سـاختار فرهنگـى و علمى روسـيه و تصميم گيـرى در روسـيه، سـاختار فرهنگـى و علمى روسـيه و 
و جايـگاه مسـلمانان روسـيه آشـنا بشـويم. ايـن شـخصيت ها و جايـگاه مسـلمانان روسـيه آشـنا بشـويم. ايـن شـخصيت ها و جايـگاه مسـلمانان روسـيه آشـنا بشـويم. ايـن 
بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از  مـوارد جزو مسـائل بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از  مـوارد جزو مسـائل بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از 
رو، در اين سـفر، دنبال آشـنا شـدن بوديم. لزومـاً دنبال كار 
بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از 

رو، در اين سـفر، دنبال آشـنا شـدن بوديم. لزومـاً دنبال 
 مـوارد جزو مسـائل بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از 

رو، در اين سـفر، دنبال آشـنا شـدن بوديم. لزومـاً دنبال 
بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از  مـوارد جزو مسـائل بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از  مـوارد جزو مسـائل 

رو، در اين سـفر، دنبال آشـنا شـدن بوديم. لزومـاً دنبال 
بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از  مـوارد جزو مسـائل بسـيار اساسـى براى مـا به شـمار مى آمد. از 
كار رو، در اين سـفر، دنبال آشـنا شـدن بوديم. لزومـاً دنبال كار  رو، در اين سـفر، دنبال آشـنا شـدن بوديم. لزومـاً دنبال ايـن رو، در اين سـفر، دنبال آشـنا شـدن بوديم. لزومـاً دنبال ايـن 
با سـفير و يـا همايـش يـا برنامه خاصـى نبوديـم، اگرچه از قبل با سـفير و يـا همايـش يـا برنامه خاصـى نبوديـم، اگرچه از قبل با سـفير و 
اين سـفر حداكثر رايـزن فرهنگـى ارتباط داشـتيم كه باالخره از اين سـفر حداكثر رايـزن فرهنگـى ارتباط داشـتيم كه باالخره از اين سـفر حداكثر 

اسـتفاده را بكنيم. 
هاى روسـيه، همايـش آينـده اسـالم و مـا در برخـى دانشـگاه هاى روسـيه، همايـش آينـده اسـالم و مـا در برخـى دانشـگاه هاى روسـيه، همايـش آينـده اسـالم و 
چشـم انداز آينـده را داشـتيم، امـا در همايـش فلسـفه اسـالم و چشـم انداز آينـده را داشـتيم، امـا در همايـش فلسـفه اسـالم و چشـم انداز آينـده را داشـتيم، امـا در 
هـدف مـا اين بـود كـه فقط آشـنا بشـويم. عيـن حـال عمـده هـدف مـا اين بـود كـه فقط آشـنا بشـويم. عيـن حـال عمـده هـدف مـا اين بـود كـه فقط آشـنا بشـويم. 
از برنامه هـا ايـن بود كـه حداكثر اسـتفاده را در بنابرايـن، يكـى از برنامه هـا ايـن بود كـه حداكثر اسـتفاده را در بنابرايـن، يكـى از برنامه هـا ايـن بود كـه حداكثر اسـتفاده را در 
نظر نظام آشـنايى از جايـگاه جديـد روسـيه، از نظـر داخلـى و از نظر نظام آشـنايى از جايـگاه جديـد روسـيه، از نظـر داخلـى و از نظر نظام 

مصاحبه

آنها دست نیاز 
به سوی ما دراز کردند

صفری

اشاره
حجت االسالم و المسلمين 
مهاجرنيا مسئول دبيرخانه 
انجمن هاي علمي، عضو هيئت علمي 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 
4و داراى تحصيالت سطح 4و داراى تحصيالت سطح 4 حوزه 
رشته فقه سياسى و دكتراى علوم 
سياسى از دانشگاه باقرالعلوم است. 
ايشان سابقه تدريس فلسفه سياسى 
در دانشگاه پرديس قم، تدريس فقه 
سياسى و نظام سياسى در اسالم 
در جامعه المصطفى و تدريس انقالب 
اسالمى در دانشگاه علم و صنعت 
تهران را دارند. برخى تأليفات ايشان 
عبارتند از: رياسه النظام السياسى 
فى فكره مالصدرا، شروط القياده 
لفارابى، الجامعه المدنى و النظام 
الواليى، الفقه و القياده لفارابى، 
الجامعه المدنيه و الجمهوريه 
االسالميه.

گفت و گـــوى  در  روســـيه  بـــه  ســـفر  گـــزارش 
رهنامه پژوهـــش بـــا حجت االســـالم و المســـلمين مهاجرنيـــا
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بين الملل داشـته باشـيم. 
مراكـز اسـالمى در روسـيه بـود. نكتـه بعـدى، آشـنايى بـا مراكـز اسـالمى در روسـيه بـود. نكتـه بعـدى، آشـنايى بـا مراكـز اسـالمى در روسـيه بـود. 
مى خواسـتيم بـا چگونگـى ارتبـاط ايـن مراكـز اسـالمى 
شـويم. نكته بـا سـاختار سياسـى و فرهنگى روسـيه، آشـنا شـويم. نكته بـا سـاختار سياسـى و فرهنگى روسـيه، آشـنا شـويم. نكته 
آشـنايى با ديگـرى كـه در حقيقـت جـزو برنامـه مـا بـود، آشـنايى با ديگـرى كـه در حقيقـت جـزو برنامـه مـا بـود، آشـنايى با 
فرهنـگ مـردم روسـيه بـود. از ايـن رو، تأكيـد داشـتيم 
كـه بيـن مـردم روسـيه باشـيم؛ برخالف سـفر مالـزى كه 
هدفمـان آشـنايى بـا مراكـز علمـى بـود. در مالـزى، روزانه 
چنـد مركـز اسـالمى ارتبـاط برقـرار مى كرديـم، ولى در بـا چنـد مركـز اسـالمى ارتبـاط برقـرار مى كرديـم، ولى در بـا چنـد مركـز اسـالمى ارتبـاط برقـرار مى كرديـم، ولى در 
روسـيه، بخش زيـادى از وقت مـان صرف آشـنايى با سـفر روسـيه، بخش زيـادى از وقت مـان صرف آشـنايى با سـفر روسـيه، بخش زيـادى از وقت مـان صرف آشـنايى با 
روسـيه شـد، چون موقعيت روسـيه اين آشـنايى را فرهنگ روسـيه شـد، چون موقعيت روسـيه اين آشـنايى را فرهنگ روسـيه شـد، چون موقعيت روسـيه اين آشـنايى را 
از ايـن رو، بيشـتر در كتاب خانه هـا، كليسـاها و مى طلبيـد. از ايـن رو، بيشـتر در كتاب خانه هـا، كليسـاها و مى طلبيـد. از ايـن رو، بيشـتر در كتاب خانه هـا، كليسـاها و 

كنيسـه هاى روسـيه حضـور يافتيـم. 
سـرگئى پاسـاد دارند، شـهرى مذهبى، آن ها شـهرى به نام سـرگئى پاسـاد دارند، شـهرى مذهبى، آن ها شـهرى به نام سـرگئى پاسـاد دارند، شـهرى مذهبى، 
ايرانى مقيم مسـكو در هفتـاد كيلومتـرى مسـكو. دوسـتان ايرانى مقيم مسـكو در هفتـاد كيلومتـرى مسـكو. دوسـتان ايرانى مقيم مسـكو 
يـا واتيـكاِن روسـيه. بـه آن شـهر مى گفتنـد قـِم روسـيه يـا واتيـكاِن روسـيه. بـه آن شـهر مى گفتنـد قـِم روسـيه يـا واتيـكاِن روسـيه. 
شـهرى كامـًال مذهبى اسـت كـه تقريبـاً همه شـهروندان 
يـا واتيـكاِن روسـيه. 

شـهرى كامـًال مذهبى اسـت كـه تقريبـاً همه 
بـه آن شـهر مى گفتنـد قـِم روسـيه يـا واتيـكاِن روسـيه. 

شـهرى كامـًال مذهبى اسـت كـه تقريبـاً همه 
يـا واتيـكاِن روسـيه. بـه آن شـهر مى گفتنـد قـِم روسـيه يـا واتيـكاِن روسـيه. بـه آن شـهر مى گفتنـد قـِم روسـيه 

شـهرى كامـًال مذهبى اسـت كـه تقريبـاً همه 
يـا واتيـكاِن روسـيه. بـه آن شـهر مى گفتنـد قـِم روسـيه يـا واتيـكاِن روسـيه. 
شـهروندان شـهرى كامـًال مذهبى اسـت كـه تقريبـاً همه شـهروندان 
شـهر، روحانيـان كليسـا هسـتند. موجوديـت ايـن شـهر به 
كليساسـت، بـه خاطـر مذهبـى بودنـش. از ايـن رو، خاطـر كليساسـت، بـه خاطـر مذهبـى بودنـش. از ايـن رو، خاطـر كليساسـت، بـه خاطـر مذهبـى بودنـش. از ايـن رو، 
مذهبى هسـتند. مـا ديدار مفصلى از اين كليسـا مـردم آنجا مذهبى هسـتند. مـا ديدار مفصلى از اين كليسـا مـردم آنجا مذهبى هسـتند. مـا ديدار مفصلى از اين كليسـا 
در تمام برنامه ها و مراسـم آن ها  شـركت كرديم. داشـتيم و در تمام برنامه ها و مراسـم آن ها  شـركت كرديم. داشـتيم و در تمام برنامه ها و مراسـم آن ها  شـركت كرديم. 

يهوديـان در سـنت  بـه كنيسـه  همچنيـن 
در سـنت پطرزبـورگ رفتيـم. معابـد يهودى در سـنت پطرزبـورگ رفتيـم. معابـد يهودى در سـنت 
پطرزبـورگ فعـال هسـتند. آنجـا رفتيـم و با 
يهودى نشسـتيم و حتى در مراسـم رهبـران يهودى نشسـتيم و حتى در مراسـم رهبـران يهودى نشسـتيم و حتى در مراسـم 
عبـادى آنـان نيـز شـركت كرديـم. بعـد از 
مراسـم، شخصيت هايشـان دربـاره وضعيـت 
سياسـى روسـيه توضيحاتـى دادند عبـادى و سياسـى روسـيه توضيحاتـى دادند عبـادى و سياسـى روسـيه توضيحاتـى دادند 
سياسـى و و از ارتباطشـان بـا دولـت، منافـع سياسـى و و از ارتباطشـان بـا دولـت، منافـع سياسـى و 
رابطه شـان با ايران و اسـراييل و شناختشـان 

الزم از اسـالم گفتنـد. اين نشسـت و برخاسـت ها بـراى ما الزم از اسـالم گفتنـد. اين نشسـت و برخاسـت ها بـراى ما الزم 
بـود. اوًال خودمان شـناخت پيدا بكنيم، ثانيـاً مى بينيم آن ها 

از اسـالم گفتنـد. اين نشسـت و برخاسـت ها بـراى ما 
بـود. اوًال خودمان شـناخت پيدا بكنيم، ثانيـاً مى بينيم 
از اسـالم گفتنـد. اين نشسـت و برخاسـت ها بـراى ما 

آن ها بـود. اوًال خودمان شـناخت پيدا بكنيم، ثانيـاً مى بينيم آن ها 
لـذا اين هم يكى نسـبت بـه ما چه تلقـى و ديدگاهى دارند. لـذا اين هم يكى نسـبت بـه ما چه تلقـى و ديدگاهى دارند. لـذا اين هم يكى 
نهادهـاى مردمـى، مثـل محافل از اهـداف مـا بـود كـه بـا نهادهـاى مردمـى، مثـل محافل از اهـداف مـا بـود كـه بـا نهادهـاى مردمـى، مثـل محافل 

كنيم. مذهبـى و عبادتگاه هـا ارتبـاط برقـرار كنيم. مذهبـى و عبادتگاه هـا ارتبـاط برقـرار كنيم. 
مـا بـه مسـاجد مسـلمانان هـم رفتيـم. ظاهـراً در سـنت 

كنيم. 
مـا بـه مسـاجد مسـلمانان هـم رفتيـم. ظاهـراً در سـنت 

مذهبـى و عبادتگاه هـا ارتبـاط برقـرار كنيم. 
مـا بـه مسـاجد مسـلمانان هـم رفتيـم. ظاهـراً در سـنت 

كنيم. مذهبـى و عبادتگاه هـا ارتبـاط برقـرار كنيم. مذهبـى و عبادتگاه هـا ارتبـاط برقـرار 
مـا بـه مسـاجد مسـلمانان هـم رفتيـم. ظاهـراً در سـنت 

كنيم. مذهبـى و عبادتگاه هـا ارتبـاط برقـرار كنيم. 

پطرزبـورگ دو مسـجد بـود. يكى از مسـجدها بـزرگ بود. 
مسـجد با مسـلمانان نشسـتيم و صحبت كرديم و درباره در مسـجد با مسـلمانان نشسـتيم و صحبت كرديم و درباره در مسـجد با مسـلمانان نشسـتيم و صحبت كرديم و درباره 
و نحوه آشـنايى  و برنامه مذهبى  و مسـائل مختلف تلقيـات و نحوه آشـنايى  و برنامه مذهبى  و مسـائل مختلف تلقيـات و نحوه آشـنايى  و برنامه مذهبى  و مسـائل مختلف 
آشـنايى پيدا هـا، و نحله هـا و فرقه هـا و موردهـاى ديگر آشـنايى پيدا هـا، و نحله هـا و فرقه هـا و موردهـاى ديگر آشـنايى پيدا  هـا، و نحله هـا و فرقه هـا و موردهـاى ديگر آن هـا، و نحله هـا و فرقه هـا و موردهـاى ديگر آن 

كرديم. 
طريـق رايزنى و به شـهرهايى كـه موفق نشـديم برويم، از طريـق رايزنى و به شـهرهايى كـه موفق نشـديم برويم، از طريـق رايزنى و 
كه وابسـته برخـى مراكز اسـالمى در روسـيه، مثل مركزى كه وابسـته برخـى مراكز اسـالمى در روسـيه، مثل مركزى كه وابسـته 
بـه جامعه المصطفـى اسـت، اطالعاتـى بـه دسـت آورديم. 
در مسـجد ايرانيـان مقيم مسـكو بـا ايرانيان مقيم روسـيه، 

جلسـه مفصلى داشتيم. 

گفتيـد بيشـتر مى خواسـتيد بـا مـردم 
آشـنا بشـويد. مـردم مالـزى و روسـيه چه روسـيه آشـنا بشـويد. مـردم مالـزى و روسـيه چه روسـيه آشـنا بشـويد. مـردم مالـزى و روسـيه چه 

هـم داشـتند؟تفاوت هايـى بـا هـم داشـتند؟تفاوت هايـى بـا هـم داشـتند؟
و بيشـتر بـه در مالـزى ارتبـاط مـا بـا مـردم معمولـى بـود و بيشـتر بـه در مالـزى ارتبـاط مـا بـا مـردم معمولـى بـود و بيشـتر بـه 
مى رفتيم. مراكـز دانشـگاهى رفتيـم. لـذا بـا برنامـه  پيـش مى رفتيم. مراكـز دانشـگاهى رفتيـم. لـذا بـا برنامـه  پيـش مى رفتيم. 
مقدارى مالـزى كشـورى اسـالمى اسـت. از ايـن رو، يـك مقدارى مالـزى كشـورى اسـالمى اسـت. از ايـن رو، يـك مقدارى 
قـدرى از برقـرارى ارتبـاط راحت تـر بـود و اينكـه الزم بود قـدرى از برقـرارى ارتبـاط راحت تـر بـود و اينكـه الزم بود قـدرى از 
مردم نزديـك با مراكز مالزى آشـنا بشـويم. باالخره بيشـتر مردم نزديـك با مراكز مالزى آشـنا بشـويم. باالخره بيشـتر مردم 
مالـزى مسـلمان هسـتند و حكومتشـان بر اسـاس مقررات 
اسـت. تقريبـاً اطالعات خوبـى از مالزى داشـتيم، 
مالـزى مسـلمان هسـتند و حكومتشـان بر اسـاس مقررات 
اسـت. تقريبـاً اطالعات خوبـى از مالزى داشـتيم، 
مالـزى مسـلمان هسـتند و حكومتشـان بر اسـاس مقررات 

اسـت. تقريبـاً اطالعات خوبـى از مالزى داشـتيم، اسـالمى اسـت. تقريبـاً اطالعات خوبـى از مالزى داشـتيم، اسـالمى 
اما روسـيه كشـورى ارتدوكس اسـت كه بعد از سـال 1991

هـم پاشـيد، روسـيه جديـد بـه وجـود آمد. كـه شـوروى از هـم پاشـيد، روسـيه جديـد بـه وجـود آمد. كـه شـوروى از هـم پاشـيد، روسـيه جديـد بـه وجـود آمد. 
اطالعـات مـا از وضعيـت درونـى روسـيه جديـد از ايـن رو، اطالعـات مـا از وضعيـت درونـى روسـيه جديـد از ايـن رو، اطالعـات مـا از وضعيـت درونـى روسـيه جديـد 

كـم بود.
ديگـر مـا اين بود كه مى خواسـتيم با دسـتاوردهاى  برنامـه ديگـر مـا اين بود كه مى خواسـتيم با دسـتاوردهاى  برنامـه ديگـر مـا اين بود كه مى خواسـتيم با دسـتاوردهاى 
جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى روسـيه جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى روسـيه جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى 
گذاشـتيم. مثًال وقتى هماهنگ شـد كه از مسـكو تا سـنت 
جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى 

گذاشـتيم. مثًال 
روسـيه جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى 

گذاشـتيم. مثًال 
جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى روسـيه جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى روسـيه 

گذاشـتيم. مثًال 
جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى روسـيه جديـد هم آشـنا بشـويم. لـذا برنامه هـاى مختلفى 
وقتى هماهنگ شـد كه از مسـكو تا سـنت گذاشـتيم. مثًال وقتى هماهنگ شـد كه از مسـكو تا سـنت 
بـا قطـار رفتيـم تـا با رفتـار و كـردار و پطرزبـورگ برويـم، بـا قطـار رفتيـم تـا با رفتـار و كـردار و پطرزبـورگ برويـم، بـا قطـار رفتيـم تـا با رفتـار و كـردار و 
مردم روسـيه بيشـتر آشـنا شـويم. اين آشـنايى براى نظـم  مردم روسـيه بيشـتر آشـنا شـويم. اين آشـنايى براى نظـم  مردم روسـيه بيشـتر آشـنا شـويم. اين آشـنايى براى 

بود.  ما مهـم 
بازارها تكنولـوژى روسـيه براى مـا جذاب بـود. ما حتى بـه بازارها تكنولـوژى روسـيه براى مـا جذاب بـود. ما حتى بـه بازارها 
مردم روسـيه و و خيابان هـاى آنجـا مى رفتيـم تـا بـا رفتـار مردم روسـيه و و خيابان هـاى آنجـا مى رفتيـم تـا بـا رفتـار مردم روسـيه و 
مختلفى هسـتند، بـا اقليت هـاى قومـى آنجـا كه نژادهـاى مختلفى هسـتند، بـا اقليت هـاى قومـى آنجـا كه نژادهـاى مختلفى هسـتند، 

داشتيم، بيشـتر آشنا شـويم. بحمداهللا با اينكه سـفر كوتاهى داشتيم، بيشـتر آشنا شـويم. بحمداهللا با اينكه سـفر كوتاهى داشتيم، 
موفق شـديم.ولـى فكر مى كنم در رسـيدن بـه اهداف مان موفق شـديم.ولـى فكر مى كنم در رسـيدن بـه اهداف مان موفق شـديم.

تقريبـاً در روسـيه انقـالب اتفـاق افتاد. حتى مى شـود گفت 
موفق شـديم.

تقريبـاً در روسـيه انقـالب اتفـاق افتاد. حتى مى 
ولـى فكر مى كنم در رسـيدن بـه اهداف مان موفق شـديم.

تقريبـاً در روسـيه انقـالب اتفـاق افتاد. حتى مى 
موفق شـديم.ولـى فكر مى كنم در رسـيدن بـه اهداف مان موفق شـديم.ولـى فكر مى كنم در رسـيدن بـه اهداف مان 

تقريبـاً در روسـيه انقـالب اتفـاق افتاد. حتى مى 
موفق شـديم.ولـى فكر مى كنم در رسـيدن بـه اهداف مان موفق شـديم.

شـود گفت تقريبـاً در روسـيه انقـالب اتفـاق افتاد. حتى مى شـود گفت 
فرو پاشـيد و باالتـر از انقـالب، يعنـى نظـام هفتاد سـاله اى فرو پاشـيد و باالتـر از انقـالب، يعنـى نظـام هفتاد سـاله اى فرو پاشـيد و 
نـگاه مى كنيم، نظـام جديـدى طراحـى شـد. از بيرون كـه نـگاه مى كنيم، نظـام جديـدى طراحـى شـد. از بيرون كـه نـگاه مى كنيم، 
و نشـانه هاى نظـام قبلى را فكـر مى كنيـم اين ها تمـام آثار و نشـانه هاى نظـام قبلى را فكـر مى كنيـم اين ها تمـام آثار و نشـانه هاى نظـام قبلى را 
هيچ اثرى از آن نگذاشـتند، ولى وقتى شـما از بيـن بردنـد و هيچ اثرى از آن نگذاشـتند، ولى وقتى شـما از بيـن بردنـد و هيچ اثرى از آن نگذاشـتند، ولى وقتى شـما 
مى رويـد، چيزهايـى مى بينيد كه خيلـى جالب و بـه روسـيه مى رويـد، چيزهايـى مى بينيد كه خيلـى جالب و بـه روسـيه مى رويـد، چيزهايـى مى بينيد كه خيلـى جالب و 

اسـت. آموزنده اسـت. آموزنده اسـت. 
جلـوى كاخ كرمليـن، حتـى در خـود كاخ، جنـازه موميايـى 
شـده لنين هسـت. هنوز تنديـس اسـتالين وجـود دارد. آدم 
مى كند بعد از فروپاشـى نظام هفتاد سـاله كمونيسـتى، فكر مى كند بعد از فروپاشـى نظام هفتاد سـاله كمونيسـتى، فكر مى كند بعد از فروپاشـى نظام هفتاد سـاله كمونيسـتى، 
كمونيسـت ها را بـا خـاك يكسـان كردنـد، چون قبرسـتان كمونيسـت ها را بـا خـاك يكسـان كردنـد، چون قبرسـتان كمونيسـت ها را بـا خـاك يكسـان كردنـد، چون 
ملحد بودنـد، قبر ندارند، ولى شـخصيت هايى كمونيسـت و ملحد بودنـد، قبر ندارند، ولى شـخصيت هايى كمونيسـت و ملحد بودنـد، قبر ندارند، ولى شـخصيت هايى 
مثـل خروشـچف و يلتسـين، و مخترعـان بـزرگ روس 
شـوروى سـابق را اختـراع ـ كسـى كـه سيسـتم موشـكى شـوروى سـابق را اختـراع ـ كسـى كـه سيسـتم موشـكى شـوروى سـابق را اختـراع 
در روسـيه داشـتندـ   كـرد، كسـانى كـه اختراعـات بزرگ را در روسـيه داشـتندـ   كـرد، كسـانى كـه اختراعـات بزرگ را در روسـيه داشـتندـ   
حجيم هسـتند. در صاحـب تنديس هـاى سـنگى بـزرگ و حجيم هسـتند. در صاحـب تنديس هـاى سـنگى بـزرگ و حجيم هسـتند. در 
ندارد. بسـيارى روسـيه موجـود، هيچ كس اسـتالين را قبول ندارد. بسـيارى روسـيه موجـود، هيچ كس اسـتالين را قبول ندارد. بسـيارى 

دارند، اما با شـخصيت ها و رهبران شـوروى سـابق مشـكل دارند، اما با شـخصيت ها و رهبران شـوروى سـابق مشـكل دارند، اما 
تنديس هـاى آنـان را از بيـن نبردند. 

جملـه اى از يلتسـين نقـل مى كردنـد كـه معـروف بـود. 
گفتنـد او گفتـه، ايـن  تنديس هـا بخشـى از تاريـخ مـا مى گفتنـد او گفتـه، ايـن  تنديس هـا بخشـى از تاريـخ مـا مى گفتنـد او گفتـه، ايـن  تنديس هـا بخشـى از تاريـخ مـا 
هسـتند. مـا تاريـخ گذشـته را نمى توانيـم انـكار بكنيـم. ما 
نمى پسـنديم، ولـى يـك اتفاقـى افتـاده و اين اتفـاق وجود 
داشـته اسـت. ما تاريـخ را نمى توانيم پاك بكنيـم. تعبيرش 
ايـن بـود كـه ملتى كـه تاريخـش را فراموش بكنـد، احمق 
برگردد، اسـت. از آن طـرف ملتـى هم كه بخواهد بـه تاريخ برگردد، اسـت. از آن طـرف ملتـى هم كه بخواهد بـه تاريخ برگردد، 
را حفظ آن هـم احمـق اسـت. مى گفتنـد تاريخ گذشـته مان را حفظ آن هـم احمـق اسـت. مى گفتنـد تاريخ گذشـته مان را حفظ 
تاريخ داشـتيم. مى كنيـم. مـا فـراز و فرودهاى مختلفـى در تاريخ داشـتيم. مى كنيـم. مـا فـراز و فرودهاى مختلفـى در تاريخ داشـتيم. 
كشـورهاى مختلف همـواره در يك دورانى با همسـايه ها و كشـورهاى مختلف همـواره در يك دورانى با همسـايه ها و كشـورهاى مختلف 
در جنـگ بوديـم. در دورانـى الحـاد حاكـم بـوده. اين هـا 
به گذشـته واقعيت هايـى اسـت كه داشـتيم. ما نمى خواهيم به گذشـته واقعيت هايـى اسـت كه داشـتيم. ما نمى خواهيم به گذشـته 
نكتـه جالبى برگرديـم، امـا تاريـخ را حفـظ مى كنيـم. ايـن نكتـه جالبى برگرديـم، امـا تاريـخ را حفـظ مى كنيـم. ايـن نكتـه جالبى 

بـراى مـا بود. 
مسـكو قـدم مى زنيد، مى بينيد وقتى در سـنت پطرزبورگ و مسـكو قـدم مى زنيد، مى بينيد وقتى در سـنت پطرزبورگ و مسـكو قـدم مى زنيد، مى بينيد 
نـدرت  بـه  نيسـتند.  جديـد  سـاختمان ها  از  كـدام  نـدرت هيـچ  بـه  نيسـتند.  جديـد  سـاختمان ها  از  كـدام  نـدرت هيـچ  بـه  نيسـتند.  جديـد  ها 
دويسـت سـال پيش سـاختمان جديد دارند. سـاختمان هاى دويسـت سـال پيش سـاختمان جديد دارند. سـاختمان هاى دويسـت سـال پيش 
ايـن رو، ايـن دو را خـراب نكردنـد، بلكـه ترميـم كردنـد. از ايـن رو، ايـن دو را خـراب نكردنـد، بلكـه ترميـم كردنـد. از ايـن رو، ايـن دو 
آيند. مخصوصاً آدم در 
ايـن رو، ايـن دو 
آيند. مخصوصاً آدم در 
را خـراب نكردنـد، بلكـه ترميـم كردنـد. از ايـن رو، ايـن دو 
آيند. مخصوصاً آدم در 

ايـن رو، ايـن دو را خـراب نكردنـد، بلكـه ترميـم كردنـد. از ايـن رو، ايـن دو را خـراب نكردنـد، بلكـه ترميـم كردنـد. از 
آيند. مخصوصاً آدم در 
ايـن رو، ايـن دو را خـراب نكردنـد، بلكـه ترميـم كردنـد. از ايـن رو، ايـن دو 

شـهر، شـهرهاى هنرى به شـمار مى 
نمايشـگاه سـنت پطرزبـورگ حـس مى كند وارد نمايشـگاه سـنت پطرزبـورگ حـس مى كند وارد نمايشـگاه 

هنر معمارى شـده اسـت. 
خاصى اسـت. روسـيه از نظـر فرهنگـى، كشـور خاصى اسـت. روسـيه از نظـر فرهنگـى، كشـور خاصى اسـت. 
همـان طـور كـه مـا هـم كشـور خاصـى داريم. 
در هتـل بين المللـى كـه بسـيارى از امريكاييـان 
هيـچ  دارنـد،  هتـل حضـور  آن  در  غربى هـا  هيـچ و  دارنـد،  هتـل حضـور  آن  در  غربى هـا  هيـچ و  دارنـد،  هتـل حضـور  آن  در  هـا 
بلـد نبـود. انگليسـى زبان كـس زبان انگليسـى بلـد نبـود. انگليسـى زبان كـس زبان انگليسـى بلـد نبـود. انگليسـى زبان 
بين المللـى اسـت. مـا انگليسـى بـا مسـئوالن 
هتـل حـرف مى زديم، ولـى آن هـا نمى فهميدند. 
پرسـيديم چه طـور زبـان بين المللى بلد نيسـتيد؟ ايـن مورد 
شـايد يكـى از ويژگى هـاى مثبـت يـا منفـى باشـد. مـردم 
روسـيه در دوره شـوروى سـابق، تعصـب فرهنگى داشـتند. 
هيچ وقت نگذاشـتند زبان غير روسـى در مراكزشـان اين ها هيچ وقت نگذاشـتند زبان غير روسـى در مراكزشـان اين ها هيچ وقت نگذاشـتند زبان غير روسـى در مراكزشـان 
شـود. مراكـز خصوصى هم وجود نداشـت كه آمـوزش داده شـود. مراكـز خصوصى هم وجود نداشـت كه آمـوزش داده شـود. مراكـز خصوصى هم وجود نداشـت كه 

انگليسـى آمـوزش بدهد. 

 االن هم وضع به همين صورت است؟
زبان انگليسـى آزاد اسـت. روس ها خودشـان االن فراگيرى زبان انگليسـى آزاد اسـت. روس ها خودشـان االن فراگيرى زبان انگليسـى آزاد اسـت. روس ها خودشـان 
چرا بيننـد. مى گوينـد آن ها زبان ما را يـاد بگيرند. چرا بيننـد. مى گوينـد آن ها زبان ما را يـاد بگيرند. چرا  را بـاال مى 
سـختى بعضى از مـا برويـم زبـان آن ها را يـاد بگيريـم. به سـختى بعضى از مـا برويـم زبـان آن ها را يـاد بگيريـم. به سـختى بعضى از 
مشـترك بود، با اشـاره و ايما واژه ها را كه با زبان انگليسـى مشـترك بود، با اشـاره و ايما واژه ها را كه با زبان انگليسـى مشـترك بود، با اشـاره و ايما 
مترجم نداشـتيم، نمى توانسـتيم مى توانسـتيم بفهمانيم. اگر مترجم نداشـتيم، نمى توانسـتيم مى توانسـتيم بفهمانيم. اگر مترجم نداشـتيم، نمى توانسـتيم 
اسـت كه ملتى روى منظورمـان را برسـانيم. اين قابل تأمل اسـت كه ملتى روى منظورمـان را برسـانيم. اين قابل تأمل اسـت كه ملتى روى 

باشـد. فرهنگـش به جهات مختلف، تعصب داشـته باشـد. فرهنگـش به جهات مختلف، تعصب داشـته باشـد. 
ويژگـى ديگـر مردم روسـيه بـود، عاطفى  بودن آن هاسـت. 
ملـت روسـيه برخالف ديگـر كشـورهاى اروپايـى و غربى، 
ملتـى احساسـى، عاطفـى و مهربـان هسـتند. وقتـى بـه 
هاى روسـى را مى ديديـم كه ادب كليسـاها مى رفتيم، خانم هاى روسـى را مى ديديـم كه ادب كليسـاها مى رفتيم، خانم هاى روسـى را مى ديديـم كه ادب 

  

آشــنايى با بعضى از اين مراكز علمى و دانشگاهى و حوزوى، 
برخى نحله هاى فكرى، بعضــى از اديان و مذاهب، جزو مواردى 
است كه ما با هدف آشنايى با آنها برنامه ريزى، و اين سفرها را 

براى زمينه سازى براى تعامل بيشتر طراحى كرديم. 
  



را رعايـت، و در ورودى  كليسـا، روسـرى سرشـان مى كردند. مردم در مراسـم عبـادى، گريه 
مى كننـد. وقتى توسـل پيـدا مى كننـد، آن روح معنوى و مذهبـى را مى يافتند و واقعاً اشـك 
مى ريختنـد. مـا از برخـى، از جملـه رايـزن فرهنگـى شـنيديمـ  كه ايشـان هـم تجربه هاى 
خوبـى داشـتـ  كـه در كل دنياى مسـيحيت، مـردم روسـيه بى نظيرند. اين در حالى اسـت 
كـه مراسـم عبـادى در اروپـا اين گونه نيسـت. يك سـرى آداب خشـك و سـرد و مناسـك 
بـى روح دارنـد. اين هـا قرابت هاى فرهنگى اسـت كه مـا با روسـيه داريم و از ايـن  قرابت ها 

مى شـود اسـتفاده كرد. 
نكته فرهنگى ديگر اين است كه مردم روسيه از نظر فرهنگى، تعصب و واگرايى شان نسبت 
به فرهنگ هاى ديگر كم است. اگر شما آنجا برويد و اسالم را مطرح بكنيد، اين گونه نيست 
كه  گوش نكنند و برايشان سخت باشد. راحت تحمل مى كنند و گوش مى دهند و اتفاقاً اين 
حرف ها هم اثرگذار است. بسيارى اعتقادشان بر اين است كه اگر ما از نظر فرهنگى در روسيه 

كار بكنيم، روسيه از نظر جمعيت مى تواند دومين كشور اسالمى بشود. 
روسـيه زمينـه بسـيار خوبـى براى پذيـرش اسـالم دارد. مـا دانشـجويى در دانشـگاه بزرگ 
مسـكو داريـم كـه با اينكه رشـته  ايشـان، فنى اسـت، امـا مى گفت پنجـاه نفر از دوسـتانش 
را بـه اسـالم و تشـيع دعـوت كـرده اسـت كـه آن هـا نيـز شـيعه شـده اند. او از مـا دعـوت 
كـرد كـه برايشـان صحبـت كنيـم. خيلـى جالب اسـت، دانشـجويى كه مسـلمان اسـت و 
دوسـتانش، مسـيحى و ارتدوكس هسـتند و در دانشـگاه غريبه اى به سـر مى برد، پنجاه نفر 
را مسـلمان كنـد. او مى گفـت زمينـه فـراوان اسـت. به خاطـر سـرخوردگى هاى تاريخى، به 
دليل فشـارهاى هفتاد سـاله كمونيسـت ها و رهايى موجود، از نظر فرهنگى اين ملت تشـنه 
اسـت و دنبـال معنويـت مى گردد. حـاال عـده اى معنويت را در كليسـاها پيـدا مى كنند، ولى 
بسـيارى از مـردم دنبـال ايدئال هـا مى گردند. خب غربى ها به شـدت در روسـيه كار مى كنند 

و از نظـر فرهنگـى، نوعـى تهاجم گسـترده  در 
روسـيه ديـده مى شـود. غربى هـا بـه سـمت 
روسـيه هجـوم آوردنـد و بـا همـه مقاومتى كه 
روس هـا دارنـد، غربى هـا در يـك جاهايى هم 

موفق شـدند. 
بـا وجـود كنتـرل سيسـتم پوششـى از طـرف 
دولـت در كمـرگ ، ولـى آدم حـس مى كنـد 
كامـًال قيافه هـا و لباس هـا غربى شـده اسـت. 
در دوران كمونيسـم، بـا اينكـه آن هـا ملحـد و 
بى ديـن بودنـد، ولـى نـوع پوشـش و حجـاب 

شـرقى در روسـيه حاكـم بـود. بى بنـد و بـارى نبود. بـا وجود اينكه هيـچ اعتقادى بـه خدا و 
ديـن هـم نبـود، ولى در عين حال پوشـش ها شـرقى بود، ولـى االن نوعـى تهاجم فرهنگى 
در حـوزه پوشـش لبـاس رخ داده اسـت. آدم در حوزه هاى ديگر هـم مى تواند از نظر فرهنگى 
ببينـد كـه غربى هـا خيلـى كار مى كننـد، امـا در عيـن حـال هنـوز روسـيه مسـتعد حضـور 

فرهنگـى اسـت، مخصوصاً نسـبت به اسـالم. 
مـا بـه بعضـى از مراكـز كـه مى رفتيـم، روس هـا تصريـح مى كردنـد كه اسـالم و ايـران را 
دوسـت دارنـد. وقتـى مى گفتيـم كه آيـت اهللا خمينـى، تعظيـم و احترامـى خاصى داشـتند. 
مى خواسـتند به ما نشـان بدهند كه شـما را مى شناسـيم و با مفاهيمى مانند ضد اسـتكبارى 
و غربـى، ضـد امپرياليسـتى، آشـنا هسـتيم. اين ها كامًال بـا نظريات ما آشـنا بودنـد. اين در 
حقيقـت نشـان مى دهـد كـه آنجـا زمينه هايـى وجـود دارد. وقتـى راجـع به اسـالم توضيح 
مى داديـم، كامـًال اسـتقبال مى كردنـد. از افراطى گـرى شـديداً متنفـر بودند. بـا موضوعاتى 
مثل القاعدهـ  چون شـوروى سـابق در افغانسـتان بودـ  و وهابيت و عربسـتان، آشـنا بودند و 

مى گفتنـد از ايـن نوع فرهنـگ متنفريم. 
مـا به دانشـگاه اسـالمى مسـكو رفتيم. اين هـا مذهب شـافعى دارند. در دانشـگاه اسـالمى 
مسـكو بـا رؤسـا و اسـتادان دانشـگاه كه همـه جمع بودنـد، جلسـه مفصلى داشـتيم. اين ها 
از نظـر مذهبـى اعـالم مى كردنـد كـه شـديداً از فرهنـگ و آداب و رسـوم ايرانـى اسـتقبال 
مى كننـد. حتـى از نظـر مذهبـى بـا اينكـه مـا بـا فرقـه شـافعى قرابـت داريـم، لـذا اين هـا 
مى گفتنـد مـا بـه هيـچ وجـه بـه سـمت عربسـتان آمادگـى نداريـم برويـم. وهابى هـا را 
نمى توانيـم راه بدهيـم. اين هـا اظهـار مى كردنـد كـه چـرا ايـران در روسـيه كار نمى كنـد؟ 
دانشـگاه و مراكز علمى بزنيد و مراكز پژوهشـى و آموزشـى و تحقيقاتى داشته باشيد. روسيه 

آزاد اسـت و امكانـات مى دهـد. 
نكته اى كه باز جالب بود اين است كه دولت روسيه به همه مراكزى كه ولو از بيرون مى آيند، 
انتشاراتى و  سوبسيد خوبى مى دهد. يك رديف بودجه اى هست كه به مراكز فرهنگى و 
چاپ خانه ها و مراكز دانشگاهى مى دهد. همچنين راحت مجوز مى دهند و كمك هاى ساالنه اى 

به اين  مراكز مى كنند. دوستان ما كه در روسيه مركز داشتند، مى گفتند عمده بودجه شان را 
دولت مى دهد. اين ها كارهاى فرهنگىـ  اسالمى ما را توزيع مى كنند، اما بودجه شان را دولت 
مى دهد. تلقى آن ها كار فرهنگى است و مى گويند كار فرهنگى باعث رشد آنجا مى شود. فرق 
نمى كند اسالمى باشد، مسيحى باشد يا يهودى. آن ها از شيعيان و ايرانى ها  استقبال مى كردند. 
رييس دانشگاه اسالمى آنجا مى گفت كه ما نسبت به تشيع راحت تر هستيم و مى توانيم با آن ها 
كار بكنيم. حتى به سمت ما دست نياز دراز كردند كه شما متون درسى دانشگاه ما را بنويسيد. 
مى گفتند شديداً دچار فقر متنى هستيم. دروس متعدد اسالمى دارند، اما متن اسالمى ندارند. 
مى گفتند كسى را نداريم كه متون را براى ما تدوين بكنند. از طرف انجمن ها بحث كرديم كه 

آمادگى دارند كه به شما سرويس بدهند و  اين متون را براى شما تهيه كنند.

 اگـر ممكـن اسـت، بـه بحـث مراكـز علمـىـ  آموزشـى آنجـا هـم 
بپردازيـد؟

مـا بـه چنـد دانشـگاه آنجا رفتيـم. در يكـى از دانشـگاه ها، از طـرف رايزنى فرهنگـى ايران، 
همايشـى تحت عنوان اسـالم و فلسـفه آموزشـى در قرن بيسـت و يكم، برگزار شـده بود. 
در آن همايـش اسـتادان بزرگـى از روسـيه بودنـد. معمـوًال اسـتادان آنجـا از جمهورى هاى 
مختلف هسـتند. از تاتارسـتان كه اكثراً مسـلمان هسـتند؛ از تاجيكسـتان، آذربايجان. اين ها 
يك جورى مى خواسـتند بفهمانند كه ما مسـلمان هسـتيم. بحث هاى قشـنگى در همايش 
داشـتيم و مجموعـه هيئـت ما هم تبيين خوبى داشـت. آن ها سـؤاالت مختلفى داشـتند كه 

پاسـخ داده شد. 
دانشـگاهى اقتصـادى بـه اسـم «مالـى» بـود. آشـنايى خوبى بـا مراكزشـان داشـتيم. چند 
دانشـگاه ديگـر هـم بـود كـه مى خواسـتيم با نحـوه كار پژوهشـى و علمـى آنجا هم آشـنا 
بشـويم. از ايـن رو، بـا مراكز علمىـ  آموزشـى 

روسـيه ارتباطـات زيادى داشـتيم. 
 مـا در روسـيه جامعه المصطفـى داريـم كـه 
جنـاب آقـاى سـلكى نمايندگـى دارد. جلسـه 
مفصلـى خدمت ايشـان بوديم و كارهايشـان را 
توضيـح دادند. مركزى اسـالمى هـم داريم كه 
بـرادر آقاى هـادوى تهرانى،  مسـئولش اسـت. 
كارهـاى خوبى انجام مى دهند. بسـيارى از آثار 
را بـه زبـان روسـى ترجمـه كردنـد. بـه رايزنى 
رايـزن  خوش بختانـه  رفتيـم.  هـم  فرهنگـى 
مـا روحانـى اسـت؛ حـاج آقـاى ابراهيمـى. ايشـان سـال ها در وزارت خارجـه و بسـيارى از 
كشـورهاى آسـياى ميانـه حضور داشـته اسـت و تجربيات خوبى هـم دارند. بـه نظرم يكى 
از موفق ترين رايزنى هاى ما در روسـيه اسـت. ايشـان بسـيار پركار اسـت و از اين جمهورى 
بـه جمهـورى ديگـرى، در سـفر اسـت. بـا اينكـه محـل كارش در مسـكو اسـت، ولـى بـه 
جاهـاى مختلفـى رفـت و آمد دارد. خـوب كار مى كند و آدم منطقى و معتدلى اسـت و راحت 
با شـخصيت هاى روسـى مسـلمان و غيرمسـلمان ارتبـاط برقـرار مى كند. همه هم ايشـان 

را دوسـت دارند. 
مـا بـه سـفارت ايـران هـم رفتيـم. آدم در آنجـا حس مى كـرد كه كامًال دوسـتان مـا برنامه 

دارنـد و فعاليت هايشـان را خوب تنظيـم كردند.

 حـوزه چـه برنامـه اى در زمينـه برقـرارى رابطه بـا روسـيه مى تواند 
باشد؟ داشـته 

يكـى از اهـداف ما اين بود كه با روسـيه آشـنا بشـويم و ايـن نحوه آشـنايى را منتقل بكنيم 
و بـه حوزويـان بفهمانيـم كـه دنيـا را بايد ببينيـم. ايران، همه دنيا نيسـت. ايـران يك نقطه 
در دنياسـت. بايـد دنيـا و فرهنگ هـا و آداب و رسـوم و ملـل و اديـان و نـوع تعامـالت را از 
نظـر سياسـى و فرهنگـى و اقتصـادى ببينيـم. تـا زمانـى كه با دنيا آشـنا نشـويم، هـر نوع 
برنامه ريـزى بيـرون از مرزهـاى ايـران، در خـأل و غيـر قابل اجـرا و غير قابل عمـل خواهد 
بـود. بايـد بزرگان ما سـفر كنند و با دنيا آشـنا شـوند. بايد برونـد دنيا را ببينند. يـك بار ما به 
مراكـز پيشـنهاد داديـم كه آمادگـى داريم زمينه اى فراهم بكنيم تا بزرگان ما آشـنا بشـوند و 

در خيابان هـاى كشـورهاى ديگـر بگردنـد و ببيننـد مـردم آنجا چه طور فكـر مى كنند. 
همچنيـن مـا رسـالت و مأموريـت داريـم، ايـن هدايتى كـه در اختيار ماسـت، ايـن توفيقى 
كـه خـدا بـه مـا داده، بـه ملـل ديگـر تقديـم بكنيم. تـا با ملـل ديگر آشـنا نشـويم، چگونه 
مى توانيـم كار بكنيـم؟ بعـد از سـفر روسـيه، پيشـنهاد شـد مراجع بزرگـوار را به كشـورهاى 
ديگـر بفرسـتيم. بعـد از مـا آيـت اهللا نـورى همدانـى، سـفرى بـه روسـيه داشـت كه سـفر 

  

در كل دنياى مسيحيت، مردم روسيه بى نظيرند. اين در حالى است 
كه مراسم عبادى در اروپا اين گونه نيست و يك سرى آداب خشك 
و سرد و مناسك بى روح دارند. اين ها قرابت هاى فرهنگى است كه 

ما با روسيه داريم و از اين  قرابت ها مى شود استفاده كرد. 
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موفقيت آميـزى بـود. ايشـان بـا رهبـران مسـلمان روسـيه 
ديدارهايـى داشـتند كه اسـتقبال خوبى هم شـد. واقعـاً نياز 
اسـت كـه حـوزه برنامه ريـزى بكنـد و شـعبه اى در روسـيه 
داشـته باشـد. در ايـن زمينـه روس ها مشـكلى ندارنـد. اگر 
منطقـى رفتـار بكنيـم، مجـوز و امكانات مى دهنـد و كمك 
مى كننـد كـه كار فرهنگـى انجـام بدهيـم. آن هـا گفتنـد 
كـه خودتـان ايـن كار را بكنيـد. ايـن پيشـنهاد را در حـوزه 
مطـرح كرديـم. در گزارش هايى كه بعد از سـفر داشـتيم، به 
معاونـت حـوزه گفتيـم و در مصاحبه هـا هم مطـرح كرديم 
كـه بـزرگان به آنجـا بروند. به صـورت منطقى آنجـا برويم 
و مراكز علمى، آموزشـى و پژوهشـى درسـت بكنيم. همان 
طـور كـه وهابيـت آنجـا فعاليـت مى كنـد. بايـد كار كـرد و 
برنامه ريـزى داشـت. فكـر مى كنـم زمينـه اش آماده اسـت 
كـه حـوزه حضـور بيشـترى داشـته باشـد. آن ها شـديداً به 

مبلّـغ نيـاز دارند. 
مى گفتنـد در مسـكو، يـك ميليـون مسـلمان هسـت و 
دويسـت هزار شـيعه، ساكن مسكو هسـتند. اين ها شديداً از 
مبلغـان مذهبى اسـتقبال مى كنند. در روسـيه تعصب وجود 
نـدارد كه بگويند اين شـيعه اسـت يا سـنى. اگـر روحانى به 

عنـوان مسـلمان و مبلّغ دين بـرود، اسـتقبال مى كنند. 
فارغ از مسكو و سنت پطرزبورگ كه دو شهر اصلى روسيه 
هستند، مسلمانان در بسيارى از مناطق ديگر، مثل تاتارستان 
و جمهورى چچن اينگوش و بعضى جمهورى هاى خودمختار 
از جمهورى هاى  يكى  در  دارند.  روسيه هم حضور  اطراف 
اطراف روسيه، مسجدى به نام آيت اهللا خامنه اى بود. رايزنى 
به ما گزارش داد كه اين مسجد به اسم آيت اهللا خامنه اى است 

و سال ها كار كرده است. 

مسـلمان هاى روسـيه دچـار فقـر فرهنگـى هسـتند. اين ها 
هفتاد سـال تحت سـلطه الحـاد كمونيسـتى بودنـد. اين ها 
نيازمنـد اوليـات هسـتند. االن زندگـى دينى اين هـا، مبتنى 
بـر اولياتـى اسـت. بسـيارى از آموزه هـاى دينـى بـه اين ها 
منتقـل نشـده اسـت. آن هـا روحانى كـم دارنـد و نيازمندند 
كـه باالخـره علمـا ورود پيـدا بكننـد، مخصوصاً حـوزه يك 
فكرى بكند و از آنجا يك ارزيابى داشـته باشـد و اطالعاتى 
كسـب كند تا بر اسـاس آن اطالعات، حضور پيدا بكنيم. از 
طرفـى رقبـاى فرهنگى ما چـون وهابى هسـتند و بد عمل 
كردنـد، مثـًال در ترورهاى چچـن، از اين رو، چهـره بدى از 
خودشـان نشـان دادند و نه دولت روسـيه و نه مسلمان هاى 
آنجـا و نـه مراكز فرهنگـى، از وهابى ها اسـتقبال نمى كنند، 

اما نسـبت به ايران خوشـبين هسـتند.

 در مقابـل ما چه اسـتفاده هايى مى توانيم 
بكنيم؟

روسـيه دانشـگاه هاى پيشـرفته اى در زمينه هـاى مختلفـى 
دارد. روسـيه در زمينـه فنـى يكـى از كشـورهاى پيشـرفته 
اسـت. در رشـته هاى مـدرن امـروزى نيـز، دانشـگاه هاى 
روسـيه فوق العـاده پيشـرفته هسـتند. در امـور تكنولـوژى 
نظامـى و مسـائل هسـته اى، روسـيه كشـورى توان منـد به 
شـمار مى آيد. البته درسـت اسـت كه روسـيه از نظر ساختار 
سياسـى، متالشـى و دوبـاره بازسـازى شـده اسـت، ولـى 
روسـيه در بسـيارى از مـوارد، پـا بـه پـاى كشـورهاى صدر 
جهـان اسـت. از ايـن رو، از مراكـز علمـى آنجـا مى توانيـم 
اسـتفاده بكنيـم. كار فرهنگى در دانشـگاه بـه دور از تعصب 
اسـت. كار فرهنگـى مى شـود انجـام داد. االن دانشـجويان 

بسـيارى در روسـيه داريـم. بـراى نمونـه، رييـس دانشـگاه 
اسـالمى مسـكو،  از حضور ما اسـتقبال  كرد. جالب است كه 
وقتـى مـا به روسـيه رفتيـم، همزمان بـا برگـزارى همايش 
بيـدارى اسـالمى بـود. آن هـا مى گفتند همـه آماده شـديم 
بياييـم ايـران، بـراى بيـدارى اسـالمى. وقتى مى خواسـتيم 
بـه ايـران بياييـم، مثـل ايـن بـود كـه مى خواهيم بـه مكه 
برويم. شـب و روز نداشـتيم. مى خواسـتيم هر چـه زودتر به 
ايـران بياييـم و رهبـر ايـران را ببينيـم. مى گفتند قبـًال زياد 
بـه ايران آمـده بوديم. وقتـى ايران مى آييـم، حس مى كنيم 
در وطن اصلى مان هسـتيم. مى گفت سـفير ايـران در اينجا 
دعوت نامـه اى بـراى رييـس دانشـگاه آورده اسـت. رييـس 
دانشـگاه گفتـه كـه مـن ايـن طـورى نمى آيـم. چه طـور 
ايـن همـه اسـتاد مشـتاق را رهـا بكنـم؟ يـا تعداد سـهميه 
بيشـترى بدهيـد يـا اينكه مـن نمى آيم. اين نشـانه عشـق 
و عالقـه اسـت. آمـال و آرزوهاى آن ها در اين خاك اسـت. 
كارى نكنيـم اين هـا سـرخورده بشـوند و بـه خاطـر بعضى 
از مشـكالت بـه سـمت وهابيت برونـد و دچـار افراط گرايى 
بشـوند. بـا سـفرى يك هفتـه اى، نمى شـود به طـور كامل 
بـا ملتى آشـنا شـد. البته سـعى كـردم از منظـر مثبت همه 

قضايـا را ببينم. 
روسـيه كاسـتى ها و جنبه هاى مثبت بسـيارى دارد. بسيارى 
از نعمت هـاى خـدادادى روسـيه، فوق العـاده اسـت. االن 
زمينـه فراهـم اسـت و فرهنگ هـاى مختلفـى ورود پيـدا 
كردنـد. معمـوًال غربى هـا بيشـتر از مـا كار مى كننـد. لـذا 
اگـر ديـر بجنبيـم، غربى ها آنجـا مى آينـد و روسـيه، غربى 
محـض خواهـد شـد. فرهنگ غربى دارد شـديداً در روسـيه 

مى كند.  نفـوذ 



 لطفـاً بفرماييـد محمدحسـين كيانى از زمـان تولد 
تاكنـون را چگونه سـپرى كرده اسـت؟

پـس از سـپرى كـردن مراحـل مقدماتـى تحصيـل و پـس از اينكـه 
دبيرسـتان را بـه پايـان رسـاندم، بالفاصلـه وارد حـوزه شـدم. مقدمات 
را در حـوزه رضويـه شـيراز بـه پايان رسـاندم و بـراى تحصيـل از پايه 
هفتـم بـه بـاال، وارد حوزه علميـه قم شـدم. اكنون هم مشـغول خارج 

فقـه و اصول هسـتم. 

 چه شـد طلبـه شـديد؟ گزينـه ديگرى نداشـتيد؟ 
پشـت كنكـور مانده يـا از سـربازى گريختـه بوديد؟ 

نـه، اصـًال. پـدر و مـادرم، از نظر دينـى، آدم هاى متوسـطى بودند. البته 
پـدرم ارادت خاصـى بـه ائمـه اطهـار، بـه ويـژه امـام رضا (ع) داشـت. 
ايشـان كارمنـد سـازمان انتقـال خـون بـود. يـادم اسـت روزى پـدرم 
بـه خانـه آمـد و بـه مـادرم گفـت كه اگـر موافـق باشـيد، چند سـالى 
مشـهد زندگـى كنيـم و نزديـك حـرم امـام رضـا (ع) باشـيم. باألخره 
پـدرم موافقـت مـادرم را جلـب كـرد و مـا سـه سـال مشـهد زندگـى 
كرديم. من سـال سـوم راهنمايى و دوم و سـوم دبيرسـتان، در مشـهد 
بـودم. در ايـن دوره بـه بلوغ رسـيده و رابطـه ام را با ديـن، تنظيم كرده 
بـودم. اگـر انسـان در ايـن سـن و سـال  بحرانـى، در كنـار امـام رضـا 
(ع) باشـد، خيلـى اثرگـذار اسـت. يادم اسـت پس از اين كه سـال سـوم 
راهنمايـى را بـه پايـان رسـاندم، تصميم گرفتم بـه حوزه بيايـم. با دوـ  
سـه تـا از طلبه هـاى جـوان محله مـان صحبت كـردم كه نظرشـان به 
ورود حـوزه، پـس از گرفتـن ديپلـم بود. بنـده هم تصميم گرفتـم وارد 
دبيرسـتان بشـوم. از ايـن رو، رشـته رياضـى را انتخاب كـردم. هدفم از 
خوانـدن رياضـى اين بـود كه به اطرافيـان و خويشـانم تفهيم كنم كه 
توانايـى دارم، ولـى حـوزه را انتخـاب مى كنـم. در   نهايت، پـس از پايان 

دبيرسـتان، بالفاصلـه وارد حوزه شـدم. 

 پـس گزينـش آگاهانـه اى داشـتيد. آيـا شـما در 
تحصيـالت حـوزوى، آدم خاصى بوديـد؟ يعنى از   همـان اول 
جـزو بچه هـاى صـف اول بوديـد يا اين كـه كم كم توانسـتيد 

اسـتعدادتان را شـكوفا كنيد؟ 
بنـده آدمـى معمولـى بودم و هسـتم. البته علـت اصلى يا يكـى از علل 
اصلـى اقبـال مـن بـه حـوزه، مباحث عرفان و سـير و سـلوك بـود كه 
برايـم خيلـى جـذاب بـود. بـر اين اسـاس، وقتـى وارد حـوزه شـدم، با 
اينكـه دوسـتانم طلبه بودند، ولى بينـش ويژه اى داشـتم. فكر مى كردم 
حـوزه جايـى اسـت كه همه دور اسـتادى مى نشـينند و او درباره اخالق 
مى گويـد و ذكرهـاى روزانـه و ماهانـه مى دهـد، ولى وقتـى وارد حوزه 
شـدم، ديـدم صمديـه و هدايـه  وجـود دارد و سـيوطى و مغنى االديـب 
بايـد بخوانيـم. در نتيجه، در اين يكـىـ  دو سـال اول، در حال و هواى 

خاصى به سـر مى بـردم.
 

 توانسـتيد خودتـان را بـا فضـاى واقعـى حـوزه 
تطبيـق بدهيـد؟ 

انصافـاً خيلى سـخت بـود. خوش بختانه اسـتادان خوبى داشـتم. من با 
اسـتادان بسـيارى صحبت كردم و آن ها توانسـتند به من كمك بكنند 
تـا خـودم را بشناسـم و راهـم را ترسـيم كنـم و بـر اسـاس اهدافى كه 
دارم، آينده ام را بسـازم و براى رسـيدن به آينده ام بكوشـم. بنابراين، به 
گونـه اى پرسـش شـما را تصديـق مى كنـم. من بـا وجـود بينش هاى 
شـخصى، وارد حـوزه شـدم، سـپس ديـدم ايـن  بينش ها در تعـارض با 
سـبك مرسـوم حـوزه اسـت. اسـتادان خـوب به مـن كمـك كردند تا 
خـودم را در حـوزه پيـدا بكنـم و هـم بـه اصـول خـودم پايبند باشـم و 
هـم در حـوزه بمانـم و از امتيازهاى فراوانى كه داشـت، بهـره ببرم و به 

خـودم جهـت بدهم. بنـده به نقش اسـتاد، بـاور دارم. 

 بنـده بـا چنـد طلبـه نخبـه  كـه گفت وگـو كـردم، 
دريافتـم نقـش اسـتاد را از مؤلفه هـاى مهـم موفقيـت خـود 

مى داننـد. 
واقعـاً نقـش اسـتاد، مهـم اسـت. طـى ايـن مرحلـه بى همرهـى خضر 

مجوى! 

غيـر از نگاهـى كـه اسـتادان بـه شـما دادنـد،   

مصاحبه

حوزه باید 
خیلی رسیع تر پیش برود

مصطفی ابراهیمی

اشاره
محمدحسين كيانى متولد 
سال 1361 خورشيدى است 
كه در اقليم فارس به دنيا 
آمده است. او پس از پايان 
دوره دبيرستان، وارد حوزه 
علميه شيراز شده و از پايه 
هفتم، مهمان حوزه قم و كريمه 
اهل بيت (س) است. عرفان 
را به صورت تخصصى 
خوانده است و در اين زمينه 
كتاب ها و مقاله هاى بسيارى 
دارد.  مدير گروه جنبش هاى 
نوپديد معنوى پژوهشكده 
باقرالعلوم (ع)، دبير گروه 
عرفان هاى نوپديد مركز 
استراتژيك رياست جمهورى 
از جمله مسئوليت هاى اجرايى 
اوست.

گفت  و گــوى رهنامــه پژوهــش بــا آقــاى محمدحســين كيانــى



۶۵

مؤلفه هـاى ديگـرى كـه در رونـد تحصيـل شـما 
نقش داشـته و سـبب موفقيت تان شـده، چيست؟ 
عنايـت خـدا و امـام زمان (عـج) نيز نقـش ويژه اى داشـت 
كـه شـك و شـبهه اى در آن وجـود نـدارد. همـه آدم هايـى 
كـه بـه موفقيت هايى دسـت يافته انـد، از ايـن عنايت حّظى 
برده انـد. اگـر ايـن دو مؤلفه مهـم را كنـار بگذاريـم، انصافًا 
پشـتكار شـخص، جايگاه مهمـى دارد. اينكه واقعاً شـخص 
هدفـش را بشناسـد و بدانـد در حوزه مى خواهـد چه كار كند. 
آيـا مى خواهـد فقيـه باشـد يـا نه؟ حتـى فرا تـر از ايـن، اگر 
مى خواهـد تصميم بگيرد، مثـًال در زمينه فلسـفه كار بكند، 
روى كـدام مبانـى فلسـفه اسـالمى كار كند. به هـر ميزان 
كـه طلبـه اى بتوانـد به يـارى پژوهش، راهش را مشـخص 
كنـد، بى گمـان مى توانـد آدم موفـق و اثرگـذارى در حوزه و 

جامعه باشـد. 
اينكـه طلبه اسـتاد خـوب و آگاه به زمانه  خودش را بشناسـد 
و بـا او دمخـور باشـد و بتوانـد پيوند منسـجمى بـا او برقرار 
كنـد، نوعـى توانايـى بـه شـمار مى آيـد.  نكتـه ديگـر اين 
اسـت كـه طلبـه با مشـاوره بـا اسـتاد، هدفش را مشـخص 
كنـد و مردانـه پاى هدفش بايسـتد و بكوشـد. پـس از طى 
ايـن مراحـل، بى گمـان طلبـه، بـه انسـانى موفقـى بـدل 

مى شـود. 

  آيـا سـيره عارفانـه، ماننـد عبـادت بـه 
سـبك عارفـان و حالـت گوشه نشـينى و دورى از 
اجتماع داشـتيد يـا اهل تعامالت اجتماعـى و رقابت 

بوديد؟ 
هر دو مورد را داشـته ام. دوسـتانم مى گويند آدم گوشه گيرى 
هسـتم و خـودم هـم فكـر مى كنـم، چنيـن آدمى هسـتم. 
البتـه در برخـى مـوارد با دوسـتان و هم شـاگردى ها، رقابت 
داشـته ام. وقتـى به گذشـته نـگاه مى كنـم، مى بينـم خوب 
بـوده و رقابـت مى توانـد اثـر مثبـت داشـته باشـد. بنابراين، 
رقابـت مثبـت و خـوب يكـى از كليدهـاى اصلى پيشـرفت 

بـراى هر محصل و پژوهشـگرى اسـت.
 

هـم  حـوزه  بـراى  پيشـرفت،  ايـن  در   
سـهمى قائل هسـتيد؟ اگر قائل هسـتيد، سـهمش 
چه قـدر بـوده اسـت؟ برخى جايـگاه ويـژه اى قائل 
نيسـتند. برخـى هـم مى گوينـد كـه فضـا و برنامه 
حوزه، اثرگذار بوده اسـت. شـما در رشـد و موفقيت 
خودتـان ايـن تأثيـر را مى بينيـد؟ اگـر مى بينيد، به 

چـه صورتـى بوده اسـت؟ 
ابتدا بايد مشـخص كنيم كه منظور ما از حوزه چيسـت؟ آيا 
منظـور ما از حـوزه، حوزه فيضيه قم اسـت؟ حوزه شـيرازى 
اسـت كـه در آن درس خوانـدم يـا حـوزه اى كـه در فـالن 
شـهر وجود دارد؟ هر كدام سـبك و سـياق خاصى دارد. هر 
كـدام براى طلبه هاى خودشـان، هدف ويژه اى را مشـخص 
مى كننـد. بنابرايـن، وقتـى شـما مى فرماييـد حـوزه را تا چه 
انـدازه در پيشـرفت خودتـان سـهيم مى دانيـد، اين مـورد را 
بايـد تفكيـك بكنـم. بـه طور كلـى و بـدون هيچ شـعارى، 
بايـد عـرض كنم كـه انصافـاً حـوزه روى موفقيت هاى من 
خيلى اثر گذاشـته اسـت، البته اگر موفقيتى بوده باشـد. من 
عـرض كـردم، بالفاصله پس از دبيرسـتان وارد حوزه شـدم 

و بـا اسـتادان حـوزه، صحبـت، و كتاب هاى حـوزوى و غير 
حـوزوى را مطالعـه كـردم. در حوزه، قلم را به دسـت گرفتم 
و نخسـتين مقاله دوـ  سـه صفحه اى  خودم را نوشـتم. پايه 
چهـار و پنـج بود كه نخسـتين مقاله من در نشـريه اى چاپ 
شـد و خيلـى لـذت  بـردم. در حـوزه بـودم كـه مقاالتـم در 
نشـريات علمى و پژوهشـى چاپ يا كتاب هاى من، منتشـر 
شـد. وقتـى در ايـن مرحله مى ايسـتم و بـه گذشـته ام نگاه 
مى كنـم، ايـن موفقيت هـا را در پرتـو حـوزوى بـودن خودم 

 . مى بينم

 يعنـى برنامه حـوزه در موفقيت شـما اثر 
گذاشـته اسـت؟ يعنى اگر هيـچ كار ديگرى نكنيد و 

با ايـن برنامه جلـو برويد، موفق هسـتيد؟ 
برنامـه تحصيلـى و حتـى پژوهشـى حـوزه مبتنـى بـر فقه 
اسـت. مـن اين را بـه هيچ عنوان بـر نمى تابم، بـراى اينكه 

بـر اسـاس مطالعـات اجتماعـى و مطالعـات حـوزوى و غير 
حـوزوى كـه داشـتم، مى بينـم دغدغـه جامعـه مـا در يك 
پرسـش نهفته اسـت كه جـوان ايرانـى در دنيـاى مدرنيته، 
چـه پيونـدى مى توانـد بـا اسـالم برقرار بكنـد؟ ايـن از نظر 
مـن، مهم تريـن پرسـش جـوان ايرانى اسـت. حـوزه اى كه 
فقه محـور اسـت، نمى تواند ايـن رابطه را تنظيم كنـد. حوزه 
بـراى ايـن مـورد برنامه ريـزى نكرده اسـت و طلبه هـا اين 
دغدغـه را ندارند. همه سـاليق شخصى شـان بـوده و انگار 
خـالف جريـان حـوزه حركـت كرده انـد. هـر چند حـوزه در 
دو ـ سـه سـال اخيـر كارهـاى مهمـى انجـام داده اسـت. 
تشـكيل دوره هـاى تخصصـى در حـوزه بـه شـدت در اين 
فراينـد اثرگـذار و مهـم بـوده اسـت. همچنيـن در حـوزه 
پژوهـش مى بينيـم كـه كارهـاى خوبـى صـورت مى گيرد، 
ولـى همچنان بـه تحوالت بنياديـن و بـزرگ در اين زمينه 

نيـاز داريم. 

 قائـل به تخصص و جزئى نگرى هسـتيد 
يـا جامع نگر هسـتيد و مى خواهيد عالمه بشـويد؟ 

ضرب المثلـى هسـت كـه بنـده بـه آن بـاور دارم. مى گويـد 
كـه «سـعى نكـن مثـل دريايـى باشـى كـه عمقـش يك 
متـر اسـت، سـعى كـن مثـل چاهـى باشـى كـه محـدود 
اسـت، ولـى عمـق زيـادى دارد». بـه نظـرم ايـن مسـئله 
بسـيار مهمـى بـراى مـا طلبه هاسـت. اگـر دغدغـه طلبـه 
امـروزى، اثـر گذاشـتن بر جامعـه باشـد، اگر دغدغـه طلبه 

امـروزى، بهبـود روابـط اجتماعـى مبتنـى بـر ديـن باشـد، 
اگـر طلبـه امـروزى بخواهد ديـن را وارد همه سـاحت هاى 
اجتماعـى بكنـد، ناگزيـر بايـد تخصصـى كار بكنـد. زمـان 
كلى گويـى و كلى پژوهـى، بـه سـر رسـيده اسـت. اگـر اين 
دغدغـه اثرگذارى در ما وجود داشـته باشـد، گريـزى غير از 

جزئى نگـرى و تخصـص نداريـم.
 

 از چـه زمانى در مهندسـى فكرى شـما، 
رويكـرد تخصصـى، شـكل گرفت و از كـى تصميم 
گرفتيـد، به صـورت تخصصى در زمينـه عرفان كار 

؟  كنيد
بنـده پيـش از اينكـه مقدمـات حـوزه را تمام بكنـم، به اين 
تصميـم رسـيدم. در آن دوران، بـه كتاب هـاى مختلفـى 
سـرك مى كشـيدم و عالقـه بسـيارى بـه عرفـان داشـتم، 
ولـى كتاب هاى غيـر عرفانى را هـم زياد مى خوانـدم. دقيقًا 
پـس از پايان مقدمات بود كه رشـته تخصصـى ام را انتخاب 
كـردم و مبتنـى بـر آن رشـته، كـه عرفـان و فلسـفه بـود، 

مطالعاتـم را آغـاز كردم. 
بـه نظـرم مى رسـد، طلبه هـا بايـد در ايـن چهـار ـ پنـج 
سـال اول، فقـط بـا اسـتادان متفـاوت صحبـت بكننـد و 
حتـى رشـته هاى گوناگـون را بچشـند و دو ـ سـه كتـاب 
از هـر رشـته علمـى را بخواننـد و ببيننـد حـال و هـواى 
شخصى شـان، بـا چـه حـال و هـواى علمـى اى مى توانـد 
ارتبـاط برقـرار بكنـد. آن گاه پـس از اينكـه مقدمـات را به 
خوبـى پيمودند، ناظر به رشـته اى كـه برگزيده اند، مطالعات 

تخصصى شـان را آغـاز كننـد.
 

 بـه نظر شـما در گزينش تخصـص، نياز 
جامعـه تأثيـر دارد و ِصرف عالقه و اسـتعداد، كافى 

است؟ 
ايـن نكتـه  و پرسـش بسـيار مهمى اسـت كه شـما بـه آن 
اشـاره فرموديـد. نظـر مـن ايـن اسـت كه عالقه شـخص 
بسـيار مهـم اسـت و اگـر طلبـه مى خواهـد انسـان موفقى 
باشـد، بايـد در مرحلـه نخسـت، رشـته تخصصـى اش را بر 
اسـاس سـليقه و عالقـه شـخصى اش، انتخـاب بكنـد؛ چرا 
كـه بـه وفور ديده ام، انسـان هايى بر حسـب نياز و خواسـت 
جامعـه، رشـته اى را برگزيـده و كارى را آغـاز كرده انـد، ولى 
چـون عاليـق شـخصى نداشـتند، در ميانـه كار ماندنـد و 
نتوانسـتند فـردى اثرگـذار باشـند. ايـن نكته بسـيار مهمى 
اسـت كـه وقتـى آدم كتابـى را دسـتش مى گيـرد، بـه آن 
كتـاب عالقـه داشـته باشـد و مفاهيـم موجـود آن كتـاب، 
بـر اسـاس دغدغه هـاى شـخصى اش باشـد و همـواره بـه 
آن كتـاب و شـاخه علمـى، بـه عنـوان دغدغـه بنگـرد. در 
ايـن صورت، هميشـه بـه آن ها مى توانـد مراجعه كنـد و در 
ايـن زمينـه به پژوهش بپـردازد، ولى اگر بر اسـاس سـليقه 
شـخصى اش انتخاب نكند، ممكن اسـت آدم موفقى باشـد، 
ولـى بى گمـان روند موفقيـت و رشـد، طوالنى تر مى شـود. 
اگـر همـه طلبه ها بتوانند ساليق شـان را بشناسـند و رشـته 
پژوهشى شـان را انتخـاب بكننـد، بـدون شـك بـا توجه به 
طلبه هاى بسـيارى كـه داريم، همه دغدغه هـاى اجتماعى، 
برطـرف مى شـود و بـراى هـر دغدغـه اجتماعـى، كسـانى 

هسـتند كه پاسـخگو باشند. 

  

مهم ترين عناصر در تفّقه دين، برخوردارى 
از تفكر منطقى و دقيق، قدرت فهم عميق و 
تحليل هاى درســت، ذهن جّوال، به دست 
آوردن قــدرت پرسشــگرى و متضّلــع 
ديدن مســائل، درك احتماالت گوناگون و 
جنبه هاى مختلف مسائل، قدرت تجزيه و 
تحليل و مقايسه نظريات گوناگون است. 

  



تـا كار شناسـى ارشـد جنبش هـاى نوپديد دينى را تأسـيس 
بكننـد. در ايـن زمينـه، به شـدت بـه طلبه هايى نيـاز داريم 
كـه مبتنى بـر آموخته هـاى دينـى وارد اين حوزه بشـوند و 
جريـان فكـرى منحـرف را كـه در حقيقـت فرزنـد و متولد 

جريـان مدرنيته اسـت، بشناسـند و نقـد كنند.
 

از  اسـتقبال  ايـن  ايـران  در  چـرا   
عرفان هـاى جديـد صـورت مى گيـرد؟ مـا كـه فقر 
معنـوى نداريـم و عرفانـى غنـى داريم. آيـا به اين 
دليـل نيسـت كه عرفـان اسـالمى و دينـى در متن 
جامعـه مـا جريـان نـدارد؟ چه طـور مى شـود اين 
مسـئله را در جامعـه نهادينـه كـرد تا همـه بتوانند 
بهـره ببرند و به سـمت موهومـات و چيزهاى كاذب 

رو نياورنـد؟ 
بـه  نسـبت  را  جامعه مـان  وضعيـت  بخواهيـم  مـا  اگـر 
پهنـه  بـا  بكنيـم،  آسيب شناسـى  كاذب  عرفان هـاى 
گسـترده اى روبـه رو هسـتيم. داليل بسـيارى سـبب شـده 
كـه عرفان هـاى كاذب در ايـران راه بيابنـد و بـا اسـتقبال 
روبـه رو بشـوند. برخـى درگيرى هاى سياسـى و مشـكالت 
اقتصـادى، در اينكـه مردم نسـبت بـه معنويت و ديـن، زده 
بشـوند، اثـر گذاشـته اسـت. ايـن مـورد را در پژوهش هـا و 
گفت و گو هايـى ديده ايـم كـه در ايـن چنـد سـال انجـام 
داديـم. نكته مورد اشـاره شـما بسـيار مهم اسـت. مـا از آن 
طـرف با تـراث قـوى عرفانـى روبه رو هسـتيم. بـه عبارت 
ديگـر، مـا كمبـود ذخاير و كتاب هـاى عرفانى نداشـتيم كه 
االن برخـى جوان هـاى ايرانـى دنبـال معنويت هـاى جديد 
مى رونـد، ولـى جنـس عرفـان اسـالمى بديـن گونه اسـت 
كـه عرفـان و معنويت ايـن چنينى بايد به صـورت عمومى 

تبليـغ نشـود. ايـن ايـده، ايده درسـتى اسـت.
 

عرفـان اُشـو و اكنـكار و...، آن قـدر خطـر دارنـد 
كـه گروهـى در حـوزه بياينـد و وقتشـان را صـرف 
ايـن مقوله هـا بكننـد؟ از چه منظـرى بايد بـه اين  
موردهـا بپردازيـم؟ بـه لحـاظ اينكـه افـراد زيادى 
مبتـال بـه ايـن عرفان هـا هسـتند يـا بـه لحـاظ 
مشـكالت فكـرى بسـيارى كـه پديـد مى آورنـد؟ 

ايـن خطـر از كجـا و از چـه ناحيـه اى اسـت؟ 
وقتـى رويدادهايـى در بسـتر جامعـه رخ مى دهـد، هنگامى 
كـه تحوالتـى، ولـو كوچـك در جامعـه، شـكل مى گيـرد، 
پشـتوانه هاى فكـرىـ   فلسـفى، پشـت ايـن ماجـرا وجود 
دارد. جنبش هـاى نوپديـد معنـوى يـا عرفان هـاى كاذب، 
تنهـا مختـص بـه ايـران نيسـت. در همـه قاره هـاى دنيـا 
وجـود دارنـد و توانسـته اند جوان هـاى بسـيارى را جـذب 
بكننـد. ضمن اينكـه روند گسـترش و اسـتقبال جوان هاى 

ايرانـى بـه ايـن مسـئله روز به روز بيشـتر مى شـود. 
نـگاه  هشـتاد  و  هفتـاد  و  شـصت  دهه هـاى  بـه  وقتـى 
مى كنيـم، هـم شـمارگان كتاب هـاى اين رهبـران فرقه اى 
و هـم  اسـت  زيـاد شـده  و هـم سايت هايشـان، خيلـى 
خواننـدگان و كسـانى كـه سرسـپرده معنويت هـاى جديـد 
شـده اند، افزايـش يافتـه اسـت. حـدود سـه دهه اسـت كه 
در ايـران از ايـن جنبش ها اسـتقبال شـده، ولـى در غرب و 
اروپـا و امريـكا، حدود شـصت سـال اسـت كه اين مسـئله 
وجـود دارد. وقتـى ايـن فرايند را رصد مى كنيـم، درمى يابيم 
از سـه دهه گذشـته، اسـتقبال بيشـتر شـده اسـت. سراسـر 
جهـان ايـن مسـئله را درك كرده انـد. انـگار در ايـران هـم 
چنيـن اتفاقـى در حـال افتـادن اسـت. شـما فرموديـد آيـا 
الزم اسـت برخـى طلبه هـا در ايـن زمينـه كار كننـد؟ بنده 
پاسـخم مثبـت اسـت و به شـدت به ايـن قضيه بـاور دارم، 
كمـا اينكـه فعاليت هايـى در ايـن حـوزه انجام مى شـود. دو 
ـ سـه دانشـگاه را در تهران و قم مى شناسـم كه مى كوشند 

 چـه انگيـزه  اى سـبب پژوهـش در زمينه 
عرفان شـد؟ 

مبتنى بر مقدماتى كه در پرسـش هاى پيشـين اشـاره كردم، 
بـه ايـن پرسـش پاسـخ مى دهـم. من عـرض كـردم، طلبه 
مبتنـى بر بينش درسـت و منطقى، پژوهـش بكند. مقدمات 
را خـوب بخوانـد و همـه علـوم و شـاخه هاى پژوهشـى را 
در نظـر بگيـرد و از هـر كـدام، جرعـه اى بنوشـد و پيونـد 
خودش را با آن شـاخه علمى، مشـخص بكند. من شـخصًا 
ايـن كار را انجـام دادم و ديـدم، بـه عرفان و فلسـفه عالقه 
زيـادى دارم. همچنيـن اشـاره كـردم، اگـر طلبـه، محصـل 
يـا پژوهشـگرى مى خواهـد موفـق باشـد،  بايد در گرايشـى 
اساسـى  پرسـش  و  دغدغـه  باشـد.  جزئى نگر تـر  علمـى، 
خـودش را در آن حوزه، مشـخص، و همـه اهتمام خودش را 
ناظـر بـه آن پرسـش، تنظيم بكنـد. پرسـش و دغدغه بنده 
در حـوزه فلسـفه و عرفـان ايـن بـود كـه جـوان ايرانـى در 
جهان مدرن، چه پيوندى مى تواند با اسـالم  داشـته باشـد؟ 
چگونـه جوان مسـلمان ايرانـى مى تواند در دنيـاى مدرنيته، 
دنيايـى كه لمسـش مى كنيم و اشـعه مدرنيته بـه ما برخورد 

مى كنـد، همچنان مسـلمان باشـد؟ 

را  ايـن، رشـته دين پژوهـى  بـا وجـود   
برمى گزيديـد. ايـن دغدغه هـا چـه سـنخيتى بـا 

دارد؟  عرفـان 
البته سـليقه شـخصى در اين زمينـه نقـش دارد. از پايه دوم 
و سـوم حـوزه بـود كه بـا جنبش هـاى نوپديد معنوى آشـنا 
شـدم. عرفان هـاى نوپديـدى كه همه آن هـا معنويت جديد 
را در بسـتر مدرنيتـه تبليغ مى كنند. اين  موردها سـبب شـد 

كه بـه اين مسـئله رو بياورم. 

ماننـد  نوپديـد،  و  جديـد  عرفان هـاى   

  

  

اگر طلبه مى خواهد انســان موفقى باشــد، بايد در مرحله نخســت، رشته 
تخصصى اش را بر اساس سليقه و عالقه شخصى اش، انتخاب بكند؛ 

  



۶٧

 منظـور بنـده هميـن اسـت كـه عرفـان 
هميشـه بـه يـك سـّر مگـو و رازآلودگـى ويـژه اى 
مبتالسـت و انگار فقط مختص افراد خاصى اسـت، 
در حالى كه مى شـود بـه عرفانى اجتماعـى نيز باور 
داشـت تـا عموم جامعـه نيـز بتوانند بهـره ببرند. 

يكـى از اصولـى كـه در عرفان اسـالمى وجـود دارد، بحث 
رمزگونـه بـودن اسـت و عرفـان به صـورت عمومـى نبايد 
تبليـغ بشـود، ولى اين مطلـب به اين معنا نيسـت كه وقتى 
اشـخاصى را مى بينيـم كـه خواهـان معنويـت هسـتند، بـا 
ايـن اسـتدالل آن هـا را از ورود بـه عرصه عرفان بـاز داريم. 
عرفـان اسـالمى داراى مراحل و سـطوح متفاوتى اسـت. از 
مراحـل كلـى و اوليـه، آغاز مى شـود تـا به مراحـل جزئى و 
تخصصـى مى رسـد و هر كس قابليـت اين را نـدارد كه آن 
مراحـل را درك بكنـد، ولـى مراحـل ابتدايـى هـم دارد كـه 
مى توانيـم بازتوليد بكنيـم و ناظر به خواسـته هاى اجتماعى 
ايرانيـان، آن هـا را در جامعـه ترويـج بكنيـم. در حقيقـت، 
عرفـان اسـالمى را بـه اليه هـاى مختلـف جامعـه، منتقل 
كنيـم كـه ايـن كار را به خوبى انجـام نداده ايم. اين مسـئله 
يكـى از داليـل مهم گسـترش جنبش هـاى نوپديد معنوى 

در ايـران بوده اسـت. 

 چنـد پژوهـش در حوزه عرفـان، به ويژه 
عرفان هـاى نوپديد انجـام داده ايد؟ 

بنـده كتابـى بـه نـام «جنبش هـاى نوپديـد معنـوى در 
چشـم انداز فرهنگـى ايـران» نوشـته بـودم كـه در سـال 
گذشـته، در جشـنواره عالمـه حلـى برگزيده شـد. جـدا از 
ايـن كتـاب، حدود سـى يـا چهـل مقالـه دربـاره عرفان و 
عرفان هـاى كاذب و مباحـث فلسـفى نوشـته ام. همچنين 
دو ـ سـه كتـاب ديگـر دربـاره هميـن موضوع هـا، چـاپ 

كرده ام.

 
  به نظر شـما جشـنواره توانسـته طلبه ها 

را در راسـتاى توليد علم به تحـرك وادارد؟ 
برگـزارى جشـنواره اثرگـذار اسـت، ولـى بحث بر سـر اين 
اسـت كه برگـزار كـردن جشـنواره و تقدير از پژوهشـگران 
برتـر تـا چـه انـدازه مى توانـد روح پژوهشـگرى را در ميان 
طلبه هـا گسـترش بدهـد؟ برگـزارى جشـنواره مفيد اسـت، 
ولـى تأثيـر كمـى در رو آوردن طلبه هـا بـه سـمت پژوهش 
دارد. بايـد فعاليت هـاى بنياديـن بسـيارى در سـطح حـوزه، 
شـكل بگيـرد تـا طلبه هـا با پژوهـش، پيونـد برقـرار كنند. 
ماننـد  پژوهـش،  از  غيـر  فعاليت هايـى  بـه  آيـا  رهنامـه: 

پرداخته ايـد؟  هـم  تدريـس  يـا  اجرايـى  فعاليت هـاى 
بنـده مدير گـروه جنبش هـاى نوپديـد معنوى پژوهشـكده 
باقرالعلـوم (ع) هسـتم. همچنيـن دبيـر گـروه عرفان هـاى 
نوپديـد مركـز اسـتراتژيك رياسـت جمهورى و پژوهشـگر 
كميسـيون حـوزوى شـوراى عالـى انقـالب فرهنگـى ام. 
مسـئوليت سـردبيرى دو نشـريه، يكـى فصلنامـه علمـىـ  
تخصصـى مطالعـات معنـوى و ديگـرى فصلنامـه علمىـ  

تخصصـى آييـن سـلوك را نيـز برعهـده دارم. 

 ايـن همـه كار و فعاليت شـما را خسـته 
نمى كنـد؟ 

تـا حـاال كـه خسـته نشـدم. هـر كـدام از اين هـا سـاعت 
خاصـى را از مـن مى گيـرد كـه وقتـم تنظيم كـردم. ضمن 
آنكـه همـكاران و مديـران اجرايـى مجموعه هـا نيز كمكم 

مى كننـد. 

 حوزه در گذشـته، در كنجى آرام نشسـته 
بـود و   نهايـت فعاليتـش، امـورات مذهبـى مـردم، 
ماننـد اقامـه نمـاز بـود. پـس از پيـروزى انقـالب، 

حـوزه از كنـج خلـوت خود بيـرون آمد و خـودش را 
در شـاهراه حوادث جهانى ديد و فضـاى كارى اش، 
گسـترده تر و پيچيده تـر از گذشـته شـد. بـه نظـر 
شـما، الزامـات ايـن تحول چيسـت؟ چـه الزاماتى 
بايـد رعايت شـود؟ آيا حوزه متناسـب بـا تحوالت، 

خـودش را بازسـازى كرده اسـت؟ 
مهم تريـن مؤلفه  اين اسـت كـه از نگاه بنده، طلبـه امروزى 
بايـد از مناسـبات و فعاليت هـاى اجتماعـى كـه در ايـران 
شـكل مى گيـرد، بـا خبـر باشـد و بـه دنبـال آن، از همـه 
تغييرهـا و تحول هـاى اجتماعـى كـه در خارج از ايـران، رخ 

مى دهـد، كامـًال آگاه باشـد. 
بنـده بـر اين بـاورم، اگـر طلبه اى بخواهـد موفـق و اثرگذار 
باشـد، اگـر مى خواهـد ناظـر به ايـن تغيير اساسـى كه پديد 
آمـده اسـت، اثرگـذار باشـد، الزاماً بايـد از مناسـبات جهانى، 
آگاه باشـد و ناظر به عاليق شـخصى اش، در اين مناسـبات 
اثـر بگذارد. عاليق شـخصى خودش را بشناسـد و بكوشـد 
اين مناسـبات را به سـود اسـالم و حكومت اسالمى، جهت 
بدهـد. اگر اين گونه نباشـد، نـه حوزه مى تواند موفق باشـد، 

طلبه.  نه 

 آيـا اين روندى كـه حـوزه و روحانيت در 
پيـش گرفته، متناسـب با اين فضاسـت؟ 

بـا اين فضايى كه شـما بـراى تحول محيطـى و مأموريتى 
در  اندكـى  كارهـاى  كرديـد،  ترسـيم  روحانيـت  و  حـوزه 
حـوزه علميـه صـورت گرفتـه اسـت. سـفر اخيـرى كـه 
مقـام معظـم رهبـرى به قم داشـتند و منشـورى كـه براى 
حـوزه تدويـن كـرده بودند، منشـور فوق العـاده اى بـود. اگر 
حـوزه مى توانسـت ايـن منشـور را تحقـق ببخشـد، انصافًا 
مى توانسـت از نظـر بين المللـى، تأثير فراوانى بگـذارد. براى 
محقق شـدن اين منشـور، مشـكالت فراوانى وجود دارد كه 
حـوزه بايـد هر چه زودتر، خودش را به اين منشـور برسـاند. 
در هر صورت، مشـخص و مبرهن اسـت كه جامعه جهانى 
بـه سـرعت پيـش مـى رود و منتظـر حـوزه نمى مانـد و اگر 
حـوزه دغدغـه ديـن دارد، بايـد خيلى سـريع تر پيـش برود.

 از فرصتـى كـه در اختيـار ما قـرار داديد، 
سـپاس گزارم و آرزوى توفيـق بيشـتر بـراى شـما 

دارم.
بنده هم تشكر مى كنم. ان شاءاهللا شما هم موفق باشيد.

  

مشخص و مبرهن است كه جامعه جهانى 
به ســرعت پيش مى رود و منتظر حوزه 
نمى ماند و اگر حــوزه دغدغه دين دارد، 

بايد خيلى سريع تر پيش برود.

  



اول، بحثى دارد: بخش قسمت كرد، دو خواهيم ارائه دوستان خدمت كه بحثى
و زمان مديريت و زمان مفهوم اصل به توجه و انگيزش افزايش درباره و نظرى
مىكنيم منتقل دوستان به را مهارتهايى و تجارب، تجارب، تجارب دوم بخش در. در. در است آن تعريف
هدف دو زمان مديريت در، در، در كلى طور  طورطور به. به. به است مطرح بحث اين زمينه در امروزه كه

دارد:  وجود اصلى
شوند؛ آشنا زمان مديريت مفهوم با افراد. افراد. افراد 1

مديريت در نفس به اعتماد كه گونهاى به، به، به كنند كسب را مهارتهايى زمينه اين در. در. در 2
شود. تقويت زمانشان

تعريف
تصور را كارهايمان شده اولويتبندى و منظم طور به و لحظه يك در بتوانيم اگر
چه فردا بدانيم بايد همچنين. همچنين. همچنين هستيم برخوردار زمان مديريت مهارت ً از

در
 ً
در

ازً از ً احتماًال احتماال احتماال، احتماال،  كنيم
واحدِ واحدِ واحد ِ آِن آن در اگر. اگر. اگر باشيم آشنا نيز كارها اولويت ترتيب با و مىدهيم انجام را كارهايى
راضى هم انگيزشى و احساسى لحاظ به كار آن از و هستيم كارى چه مشغول بدانيم
مجبور اينكه دليل به نه، نه، نه گذاشتيم را برنامه اين بوديم عالقهمند چون يعنى باشيم؛

برنامهاى،  خوردن هم به محض به بالفاصله كه باشيم گونهاى به همچنين. همچنين. همچنين بوديم
شليك كه تيرى تفنگ. هر خشاب تيرهاى بگيرد، مثل را جايش ديگرى برنامه
از استفاده آماده گونه اين ما اگر. اگر. اگر مىكند پر را جايش ديگرى فشنگ سريع، سريع، سريع مىشود

هستيم. زمان مدير ما، ما، ما باشيم زمان فشنگهاى
صورت به ولى، ولى، ولى است شده ارائه تجربه اساس بر زمان مديريت از مختلفى تعاريف
اين از نمونه چند به ادامه در ما. ما. ما داد ارائه واحدى و مشخص تعريف نمىتوان دقيق

مىكنيم: تعاريفاشاره

از جلوگيرى حداكثر با زمان،  از بهينه زمان، استفاده 1) مديريت
است زمان مخل امور دخالت

حداكثر بود. بايد موانع مواظب بايد يعنى چيست؟ جلوگيرى» براى حداكثر «حداكثر «حداكثر قيد
جلوگيرى؟ حداكثر با مىشود گفته چرا. چرا. چرا داشت را زمانّ زمانّ زمان ّ مخّل مخل امور دخالت از جلوگيرى

سرنوشتساز عاملى، عاملى، عاملى زمان كارگيرى به فرآيند بحث، بحث، بحث زمان مديريت در اينكه دليل به
ناگهانىبرنامهريزىمىكند كسى. كسى. كسىكه زماناست كليدهاىطاليىمديريت يكىاز و
مطالعه را هفتگى جدول هميشه شخص اين، اين، اين نمىكند عمل فرآيند يك اساس بر و
اين. اين. اينشخص برمىداردوتوىسطلزبالهمىاندازد روىديوار از مىكندوسرانجامآنرا

انعطاف، انعطاف، انعطافپذيرىشرطاولاست.  اينرو از. از. از باشد مديريتزمانداشته نمىتواند
داشته جايگزينى برنامههايمان در بتوانيم هميشه كه داريم نياز حالتى به ما واقع در

هدف.  به عينى دستيابى نه، نه، نه كنيم فكر اهداف به دستيابى حداكثر به بايد ما. ما. ما باشيم
هدفمان به اينكه محض به كه دليل اين به، به، به نمىرسيم هدف به وقت هيچ ً ما

باشيم
 ً
باشيم

ماً ما ً اصوًال اصوال
برسيم.  باالترى اهداف به بايد و است نبوده اصلى هدف مىفهميم تازه، تازه، تازه رسيديم
دعاهايمان در ما. ما. ما برسد خدا به كه است اين رشديافته انسانى يا طلبه آرزوهاى و آمال
و عبادات. عبادات. عبادات مىشويم نزديك خدا به هى واقع در ولى، ولى، ولى برسيم خداِ خداِ خدا ِ خوِد خود به مىخواهيم
در. در. در شوند نزديكتر خدا به ممكن حداكثر كه است اين ، اين ، اين خودشان سير از عرفا قصد
اين از. از. از گرفت درصد صد طور به را زمان به مخل عوامل جلوى نمىتوان جهان اين

زمان. مخل عوامل از جلوگيرى حداكثر با، با، با مىشود گفته، گفته، گفته رو
درست زمان از استفاده مخل امور، امور، امور بله زمان؟ از استفاده مخل امور يا زمان مخل امور
از صحيح استفاده نحوه ما است كافى فقط. فقط. فقط است حاضر وّ وّ و ّ حّى حى هميشه زمان. زمان. زمان است

نداريم»  واژه «وقت هميشه ما ولى، ولى، ولى نمىشود تمام موقع هيچ زمان. زمان. زمان باشيم بلد را زمان
نيست. شدنى تمام زمان كه حالى در، در، در مىكنيم استفاده را» را» را شد تمام يا «وقتم

است شده تدوين پيش از برنامهاى از پيروى زمان مديريت) مديريت) مديريت 2
بر و كرديـم جمـعآورى را اهدافـى، اهدافـى، اهدافـى اسـتادان و عقـال اقـوال اسـاس بر وقتـى مـا

كرديم.  تدوين برنامـهاى واقـع در، در، در گرفتيم نظـر در را آنها خودمـان ميـل اسـاس
زمان مديريت آن بـه، بـه، بـه باشـيم داشـته برنامه اين از را تبعيت حداكثر بتوانيم مـا اگـر
نمىتواند كسـى. كسـى. كسـى اسـت زمان مديريت اصول از يكى، يكى، يكى ً برنامه

حداكثر
 ً
حداكثر

برنامهً برنامه ً اتفاقـاً اتفاقـا اتفاقـا. اتفاقـا.  مىشـود گفتـه
مىدهم،  انجـام كه كارى هـر. هـر. هـر نـدارم برنامـه اما، اما، اما زمانـم مديـر من كـه كنـد ادعـا
يك به برنامه داشـتن. داشـتن. داشـتن اسـت باطلى ادعاى اين! اين! اين مىافتد زمـان روى خـود بـه خـود
هدفهاسـت و خواسـتهها گرفتن نظر در از غير كه دارد نياز آمادهسـازىها سـرى

مقاله
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كـه در ادامـه عـرض خواهيـم كـرد. در علـم مديريـت زمـان، 
اصـول مبنايـى وجـود دارد كـه يكـى از آن هـا داشـتن برنامـه 
اسـت. از ايـن رو، اين تعريف بر اسـاس توصيـف يكى از اصول 
اساسـى مديريت زمان، ارائه شـده اسـت. برنامه هـاى فرعى در 
كنـار برنامـه اصلـى، يكـى از شـيوه هاى كنتـرل هدردهندگان 
وقـت اسـت. تصـور كنيد مخزنـى از زمـان را در اختيـار داريم، 
ولـى وظيفـه ما فقـط نحوه اسـتفاده درسـت از مـواد داخل آن 
نيسـت، بلكـه اصـول نگهـدارى ايـن مخـزن، به گونـه اى كه 
نشـتى نداشـته باشـد نيـز مهـم اسـت. در مديريـت بر اسـاس 
برنامـه، بايد برنامه هايى بـراى كنترل عوامـل هدردهنده زمان 

پيش بينى شـده باشـد.

احساس  است؛  احساس  يك  زمان  مديريت   (3
موفقيت در دستيابى به امور

گاهى مديريت زمان از لحاظ احساسى و عاطفى تعريف شده 
در  انگيزش  و  روان شناسى  جنبه  مى تواند  تعريف  اين  است. 
مديريت را در بربگيرد. نكته ماهوى اين تعريف اين فرضيه است 
كه هر گاه كسى احساس رضايت خاطر از پيشرفت خود داشته 
باشد، ولى هنوز به هدف اصلى خود نرسيده باشد، به هيچ انگيزه 
ديگرى نياز ندارد و خود به خود بازخورد كار وى، عامل انگيزشى 
قويى براى تداوم كار خواهد بود. در نتيجه، عمًال ممكن است 
ما ده ها كار عقب مانده داشته باشيم، اما تا احساس شكست و 
ناكامى نداشته باشيم، باز هم به تداوم كارهايمان ادامه بدهيم. از 
اين نظر، باز هم ما مدير زمان هستيم، به جهت اينكه احساس 
شكست يا احساس پيروزى، مالك كار در مديريت زمان است. 
هميشه در مديريت زمان، به نوعى به خوش بينى اميدبخش نياز 
داريم. مدير زمانى كه خوش بين است، در شرايط نااميدكننده  نيز 
به راه حل هاى جديد فكر مى كند و لحظه اى در تالش مجدد خود 
شك نمى كند. در وجود اين آدم، حالت كنترل احساس و اعتماد 
به نفس هست. از اين رو، فرد خالقى به شمار مى آيد. مدير زمان، 
در تنظيم برنامه هاى خود براى رسيدن به اهداف، خالقيت دارد. 
به اين صورت كه تعطيلى يا ايجاد مانع در رسيدن به هدفى، او را 
از تالش براى راه يابى به اين هدف يا اهداف ديگر باز نمى دارد. 
از اين رو، اگر تعريف احساسى، تعريف كاملى نباشد، ولى متغيرى 
خيلى ضرورى در بحث روان شناسى زمان است. اگر فقط عقل ما 
بگويد كه اين برنامه و مديريت درست است، پس بايد آن را انجام 
بدهى، اين كافى نيست. ما بايد انگيزه و هيجان زيادى براى 
اجراى برنامه داشته باشيم. منظورم اين است كه مؤلفه احساسى 

و عاطفى در اجراى برنامه ها خيلى مهم است. 
اگر دقت كنيد، خواهيد ديد كه افراد اغلب در كارهايى كه موفقند، 
احساس  خوبى نيز نسبت به آن دارند يا بر عكس، اگر در ابتدا 
نسبت به كارى اشتياق و هيجان مثبتى دارند، در آن كار پيشرفت 
زيادى نيز خواهند داشت. اين نوع ارزيابى اثبات مى كند كه شما 
صرفاً عاقالنه كار نكرده ايد. هم عقل بوده و هم احساس. بعد 
ما طلبه ها بايد سعى كنيم به نتايج عقلى هدف گذارى خودمان 
عالقه مند بشويم. مثًال آثار تبعيت از برنامه  منطقى صرفى را در 
نظر بگيريم و نسبت به نتايج آن عالقه مند بشويم. صرفاً احساس 
خوشايندى از يك كار، مالك ما نباشد. منظور من بعد از ورود به 
كار خاص بود كه آيا احساس خوب هم نسبت به آن داريم يا نه؟ 

اگر چنين اشتياقى داشته باشيم، قطعاً در برنامه ريزى و حرص و 
ولع رسيدن به آن  هم از خودمان جديت بيشترى نشان خواهيم 
داد. يكى از راه هاى افزايش احساس مثبت در انجام برنامه ها، 

ارزيابى شناختى و منطقى پى آمدهاى برنامه است. 

4) مديريت زمان، يعنى مديريت عمر
برخى گفته اند همه زمان كه دست ما نيست. مديريت زمان، يعنى 
مديريت عمر. از اين رو، تعريف مديريت زمان را بردند روى عمر. 
يعنى ما بتوانيم عمرمان را در به كارگيرى جزييات آن، يعنى همان 
دقايق و ثانيه ها مهار كنيم. اينجا مشخصاً تعريف به ابزار زمان 
پرداخته است كه همان ساعت است و مى تواند زمان را براى ما 
كّمى كند و بر اساس آن به عبور زمان پى ببريم. اگر خوب فكر 
كنيم، خواهيم ديد همه عمر نيز در اختيار ما نيست. از هر 24 ساعت 
شبانه روز، يك ثلث آن را مى خوابيم. (هشت ساعت) بخش زيادى 
از دو ثلث باقى  مانده را (شانزده ساعت) هم صرف كارهاى تكرارى 
روزمره، مثل خوراك و بهداشت و رفت و آمد و غيره مى كنيم. شايد 
بتوان گفت دوازده ساعت در شبانه روز كه نصف عمرمان خواهد شد 
كه اين خوش بينانه ترين ميزان پيش بينى براى كل عمرمان است!

جمع بندى تعاريف
اگر بخواهيم از اين چهار تعريف نتيجه اى بگيريم، چنين نتيجه اى 
به دست خواهد آمد: مديريت زمان، يعنى كنترل مطلوب زمان 
براى استفاده بهينه از دقايق عمر بر اساس برنامه قبلى، يعنى 
جدولى داشته باشيم كه دقيقاً وضعيت ما را نسبت به ساعات 
و دقايق خاص تعريف كرده باشد. جدول برنامه شما كجاست؟ 
خيلى ها دنبال كيفيت زندگى هستند و كارى به كميت آن ندارند. 
مى گويند ما نمى خواهيم حتماً به آن باال باالها برسيم. همين 
كه زندگى راحتى داشته باشيم و راحت درسمان را بخوانيم يا 
شغلى داشته و مشكل ديگرى نداشته باشيم، براى ما كافى است. 
اگر همين كيفيت عمومى را هم مى خواهيد، به نحوه استفاده 
شما از عمر و زمان بستگى دارد. اگر مى خواهيد كيفيت عمرتان 
بهتر شود، بايد زمان عمرتان را مديريت كنيد. از تعبير كنترل نيز 
متوجه مى شويم كه بايد عين مصرف زمان، بر هدر نرفتن زمان 
نيز نظارت داشته باشيم. با تعبير مطلوب نيز همه فاكتورهاى 

احساسى و رضايت خاطر شخصى را در نظر گرفتيم.

اهميت عنصر زمان
گفته مى شود زمان، سرمايه است، ولى اگر مثًال اين سرمايه را 
با پول مقايسه كنيد كه سرمايه اى اعتبارى است، از زمين تا 
آسمان با هم فرق دارند. شما مى توانيد پول را پس انداز كنيد، 
ولى زمان، قابل پس انداز كردن نيست. شما مى توانيد پول را از 
ديگران بگيريد يا سرمايه تان را افزايش دهيد، ولى زمان را نه. 
فقط از يك نظر شبيه پول است. هنگام خرج كردن، شما پول و 
زمان را هم خرج مى كنيد، ولى پول با خرج كردن تمام مى شود، 

اما زمان با خرج كردن تمام نمى شود.
به لحاظ فلسفى هم مى دانيد كه زمان جزء العله ماديات است. 
به همين دليل، شما هر كارى كه بخواهيد در عالم ماديات انجام 
دهيد، به زمان نياز داريد. حتى خلق ماديات توسط خداوند هم از 
اين قانون استثنا نيست. امر خداوند به تكوين زمين و آسمان در 

يك لحظه ُكن فيكون صورت مى گيرد، ولى به مصداق و اجرا 
شدن آن، شش روز طول مى كشد، به دليل اينكه جزء آن زمان 
است. زمان چه قدر مهم است كه وقتى خداوند هم مى خواهد 

خلقت را انجام بدهد، در قالب زمان تحقق پيدا مى كند.
شما در قرآن قسم هاى خداوند را به قطعه هاى مختلف زمان 
مى بينيد: والليل، والصبح والضحى و... . همه اين زمان ها مفهوم 
به  خدا  اينكه  هستند.  زمان  از  مقاطعى  همه  دارد؛  مشتركى 
قسمت هايى از زمان قسم خورده، يعنى زمان مهم است و هر 
قطعه آن كه باشد، اهميت هيچ قسمتى كم نمى شود. ما عادت 
كرديم ارزش كارها را بدون اينكه متوجه باشيم چرا اين كار را 
انجام مى دهيم، بر اساس ميزان زمانى كه به آن كار اختصاص 
مى دهيم، ارزش گذارى كنيم. چون به نظر مى آيد عقالء وقتشان 

را براى چيزهاى مهم صرف مى كنند.
زمان به اندازه اى كه در اختيار انيشتين يا بوعلى سينا يا بزرگان 
ديگر بوده است، در اختيار ما هم هست. همين خورشيد و زمين 
كه از چرخش آن ها براى ما ساعت و روز و شب توليد مى شود، 
براى همه دانشمندانى چرخيده است كه ما آن ها را مى شناسيم. 
پس ساعت و روز آن ها، به همان اندازه ما بوده است. به عالوه 
پيشرفت هاى تكنولوژى و امكانات را هم به آن اضافه كنيد. براى 
نمونه، شما در نرم افزارهاى اسالمى در عرض چند ثانيه بيش از 
چهار هزار عنوان منبع روايى را درباره واژه اى، با زدن كليدى 
مى توانيد جست وجو، و نتايج آن را مشاهده يا چاپ كنيد. انصافًا 

امكانات رفاهى تحصيالت اين دوره را هم در نظر بگيريم.
بحث مديريت زمان، دست كم اين پيام را بايد براى ما داشته باشد 
كه مجبور نيستيم كارى را كه صالح نيست اول از همه انجام 
دهيم! چون ما آزاديم هر كارى را كه مى خواهيم، اول انجام دهيم، 
بعد كار دومى را كه مى خواهيم و بعد كار سوم و... . ما خيلى وقت ها 
مى دانيم كه كار مهم چيست، ولى متأسفانه در عمل، آن كار را آخر 
از همه انجام مى دهيم يا مثًال شب امتحان مى رويم كتاب خانه 
براى مطالعه، اما اول مى رويم سراغ روزنامه يا دوستمان كه مدتى 
است او را نديده ايم و با او صحبت مى كنيم، و دست آخر هم سراغ 

مطالعه امتحان مى رويم.
امتحان  مطالعه  براى  وقتى  مى گويند،  يادگيرى  روان شناسان 
به كتاب خانه مى رويد، مستقيم سراغ قفسه اى برويد كه كتاب 
سراغ  سريع  و  كنيد  باز  و  برداريد  را  كتاب  است.  آن  داخل 
همان صفحه اى برويد كه قرار است مطالعه كنيد. از هرگونه 
حاشيه كارى هم بپرهيزيد. اگر غير از اين عمل كرديد، به همان 
اندازه كه كار ديگرى انجام داده ايد، از كيفيت ذهن و عاليق و 

تمركز شما براى مطالعه كاسته خواهد شد.
مؤلفه هاى شخصيتى در مبحث مديريت زمان، خيلى مهم است. 

در اينجا به دو مؤلفه اشاره كرديم: 
1. انضباط فردى؛ 
2. خويشتن دارى. 

فرد منضبط كسى است كه عادت دارد هر كارى را مطابق اصول 
و قانون خودش اجرا كند. هر چه كنترل كننده هاى نفس قوى 
باشد، مدير زمان موفق ترى خواهد بود. انسان براى اين كار بايد 
تمرين داشته باشد تا بتواند بر نفس خود مسلط شود. افراد در 
افراد مكان كنترل  زمينه كنترل خودشان دو دسته اند: بعضى 
درونى يا به عبارتى مسندمهارگرى درونى1 دارند. دسته ديگر 

براى مديريت زمان، بايد به لحاظ شــخصيتى، يك  دنده بود و احساس مسئوليت داشــت و به شدت به وظيفه فكر كرد و كارى به 
همكارى يا همكارى نكردن ديگران يا امكانات نداشت.



مكان كنترل شان بيرونى2 است. 
دسته اول، مديران زمان موفق ترى هستند. اين افراد مى توانند بدون اينكه به فكر عوامل بيرون 
خودش باشد، به عوامل درون خودش فكر كند و تنها خودش و توانايى هايش را علت موفقيت يا 

شكستش بداند. 
شخص ديگرى هم هست كه اصًال از خودش رأى و نظرى ندارد. همه چيز از بيرون روى اين 
آدم اثر مى گذارد. تصميماتش، انتخاب هايش، ساليق، برنامه ريزى و نوع زندگى اش، همه و همه از 
بيرون به او تحميل مى شود. در كارها و حركت هاى او هيچ عامل درونى وجود ندارد. اين آدم مكان 
كنترلش، بيرونى است. اصًال اين شخص مدير زمان خوبى نخواهد شد. اين افراد حزب باد هستند! 
مثال ملموس تر در فضاى تحصيلى همان دانشجويى است كه اگر نمره اش كم بشود، مى گويد 
استاد نمره كم داد. در مقابل افراد با كنترل درونى بيشتر، خودشان را مسئول پيشرفت يا پسرفت 
كارها مى دانند. عوامل بيرونى را از معادله نمى توان حذف كرد، ولى بر اساس تجربه و پژوهش ها، 
معموًال افراد موفق در اين گروه هستند، گروهى كه هرگز منتظر امكانات يا تأييد و مخالفت ديگران 

نيستند و بالفاصله بعد از مشورت تصميم خود را مى گيرند.
براى مديريت زمان، بايد به لحاظ شخصيتى، يك  دنده بود و احساس مسئوليت داشت و به شدت 
به وظيفه فكر كرد و كارى به همكارى يا همكارى نكردن ديگران يا امكانات نداشت. البته بيشتر 
افراد ممكن است به وظيفه فكر بكنند، ولى فقط كسانى به انجام آن پايبند مى مانند يا به اصطالح 
به كار مى چسبند كه احساس مسئوليت و سرسختى خاص در انجام كارها از خود نشان مى دهند. 
در غير اين صورت، خيلى زود منصرف خواهيم شد. از اين رو، براى انجام رفتار متعهدانه بايد 
سرسختى نشان داد و اصطالحاً سخت كوش3 بود. تعبير اخالقى خودمان براى اين صفت ذاتى 

مطلوب، همان واژه صبر است. 
در روايت هست كه اگر كسى صبر ندارد، بايد تََصّبر كند و تصّبر افضل از صبر است. در واقع صبر 
ميزان تاب آورى افراد است. صبر كودك كمتر از صبر آدم بزرگ سال است. صبر خانمى نيز ممكن 
است كمتر از آقايى باشد، ولى كليت ندارد! به ويژه احاديث ما در مورد صبر در مسير تحصيل 

تأكيدات فراوانى دارند.
اگر به شما گفته شود فقط شش ماه ديگر زنده ايد، چه كار خواهيد كرد؟ چه طور از وقت تان استفاده 
خواهيد كرد؟ شخصى از امام كاظم (ع) سؤال كرد: «يابن رسول اهللا، اگر حكومت دست شما بود 
چه كار مى كرديد؟» مديريت زمان را دقت كنيد. حضرت فرمودند: «شب ها تا صبح برنامه ريزى 
مى كرديم و صبح تا شب اجرا مى كرديم». نگاه كنيد، نه از خوردن و خوابيدن خبرى است، نه 
از تفريح و تلويزيون و موبايل و... . با توجه به آنچه تا به حال عرض كرديم، احتماًال معناى اين 
روايت اين طور مى شود كه انجام دادن كار حكومت اسالمى بعد از انقالب، يعنى بعد دوران خفقان 
و استعمارى، آن قدر براى مؤمن لذت آور است كه اصًال از شوق كار، در برنامه اش براى خواب و 

استراحت و...، جايى وجود ندارد.
يكى از مواردى كه در مديريت زمان خيلى مهم است، ياد گرفتن مهارت ها و ابزارهاست. انسان 
چه مدير اجرايى باشد، چه دانشمند، بخشى از زمانش را بايد براى كسب مهارت هاى مورد لزوم در 
مسير اهدافش بگذارد كه هدف نيستند، ولى جنبه وسيله و ابزار دارند. يكى بلند مى شود براى مطالعه 
كتاب خانه مى رود، ديگرى هم برخى كتاب ها را در خانه اش دارد. كس ديگرى تمام كتاب هاى 
مشهور درباره آن علم را در كامپيوترش ذخيره كرده است و به راحتى از آن ها بهره مى برد. امروزه 
تايپ  كردن به جاى قلم  به دست گرفتن و پيامك به جاى تلفن يا تلگراف و درخواست خريد از راه 
پيك موتورى به جاى بيرون رفتن از خانه و استفاده از انواع خدمات الكترونيكـ  كه امروزه شايع 
شده است و بيش از اين هم خواهد شدـ  از ابزارهاى مهم و مفيد به شمار مى آيند، به شرطى آنكه 
براى برخى به ويژه تازه كارها، به هدف تبديل نشود. برخى مهارت هاى فرهنگى نيز غير مستقيم به 
افزايش امكانات مديريتى ما كمك خواهد كرد، مانند ياد گرفتن فنون سخنورى و خطابه، مهارت 
تدريس و پژوهش، مهارت هاى استفاده از صوت و تصوير و دكور! و مهارت هاى زندگى كه مرسوم 
است، مثل مديريت استرس و روابط اجتماعى و مهارت هاى تقويت قواى شناختى مثل تفكر، 
حافظه، نقادى و مهارت هاى زناشويى، همه جزو مهارت هاى اجبارى در زندگى طلبه يا دانشجو 

به شمار مى آيند.
يكى ديگر از مؤلفه هاى مهم در مديريت زمان، تأكيد بر نقاط ضعف و قوت شخص است. شما بايد 
مرتب فهرستى از نقاط ضعف و قوت خودتان داشته باشيد. نقاط ضعف از اين جهت كه اگر ما به 
نقاط ضعف خودمان واقف نباشيم، انرژى را هدر مى دهيم و نمى توانيم از زمان درست استفاده كنيم. 
گاهى نقطه ضعفى، به اندازه سنگ ريزه است كه گاهى مى تواند الى يك چرخ گير كند و آن را از 

كار بيندازد. پس بايد نقاط ضعف را جدى گرفت. بايد به نقاط قوت هم اهميت داد و به طور جدى 
آن ها را دنبال كرد تا خود را نبازيم و مرتب خدا را شكر بكنيم. 

اين مثال مشهور در متون مديريت زمان نقل شده است: «تيز كردن اره قبل از بريدن چوب، ولو به 
زمان زياد نياز داشته باشد، به صرفه تر از بريدن مداوم آن هاست». 

البته اين تذكر را هم بدهم كه مبادا در فراهم كردن مقدمات و يادگيرى مهارت ها به وسواس بيفتيم. 
مثًال وقتى مى خواهيد كتاب بخوانيد، بيش از يك ساعت صرف اجراى مقدمات مطالعه كنيد!

گاهى ما فقط به صورت كلى و شعارى حرف مى زنيم. براى نمونه، طرف مى گويد من مى خواهم 
در آينده امام صادق (ع) بشوم. خب اين شخص بايد اين حرف را عملياتى كند. بايد بگويد معناى 
امام  شدن در يك روز، در يك نصفه روز و در يك ساعت چيست؟ مديريت زمان، يعنى اينكه كلى 
گويى نكنيم و از اهداف شفاف و عينى صحبت كنيم. طلبه بايد هدف هايش را به صورت كوتاه 
مدت، ميان مدت و دراز مدت بنويسد و اينكه چه طور مى خواهد اين مسير را طى كند، به صورت 
جزء به جزء بنويسد. براى نمونه، شما خطبه همام را ببينيد. اميرالمؤمنين به همام مى فرمايد: «برو 
پرهيزكار باش». خب اين هدفى كلى به شمار مى آيد. بعد از اصرار همام براى توضيح، حضرت 
بحث را مى شكافند. در عرصه اقتصاد اين گونه باش. در زمينه تفريح، عبادت، خانواده و... اين گونه 

عمل كن. امام تك تك اولويت ها را به صورت جزء به جزء براى همام بيان كردند.
اگر مى خواهيم برنامه اى كاربردى داشته باشيم، بايد همين گونه عمل كنيم. بايد براى تمام لحظه ها 
و ساعت هايمان، برنامه از پيش تعريف شده داشته باشيم. اگر ما مديريت زمان را جدى دنبال كنيم، 
آمادگى بهترى براى هر روزمان خواهيم داشت. هر روز همين  طور كه عقربه هاى ساعت مى چرخند، 
جدول برنامه مان، يكى يكى جلو مى رود و برنامه ها اجرا مى شود. امور روزمره ما با سازمان دهى انجام 
مى شود. هر چيزى در جاى خود قرار دارد. براى نمونه، اگر برادرمان به ما گفت، جمعه بعد از ظهر بيا 
برويم فوتبال. شما در صورتى به او جواب مثبت مى دهيد كه جمعه بعد از ظهر را براى اين امور در نظر 
گرفته باشيد يا همين االن تصميم بگيريد به داليل منطقى، زمان پيشنهادى را هميشه براى برنامه 

ورزش كنار بگذاريد.
تقويت حافظه، يكى از آثار روان شناختى مديريت زمان، و برنامه ريزى، يكى از راهكارها براى رفع 
ضعف حافظه است. وقتى ما برنامه ريزى در زندگى مان داشته باشيم و هر كارى را به وقتش انجام 
بدهيم، حافظه مان بهتر كار مى كند، چون برنامه، ما را وادار مى كند در هر لحظه، به جاى اينكه به 
چند چيز بينديشيم، تنها به يك چيز فكر كنيم. وقتى حافظه بهتر كار مى كند كه ما روى موضوع 
خاصى تمركز داشته باشيم. با وجود اين، وقتى مى توانيم تمركز داشته باشيم كه از نعمت آرامش 
برخوردار باشيم. وقتى حافظه تقويت شود، سبب افزايش تمركز مى شود و وقتى افزايش يافت، به 
دليل احساس بهترى كه فرد پيدا مى كند، به امنيت روانى دست مى يابد. پس تمركز و آرامش و 
حافظه با هم، رابطه مستقيمى دارند. بر عكس نگرانى زياد، تمركز ما را بر هم مى زند. وقتى قدرت 
تمركز كم شود، حافظه ضعيف مى شود و وقتى حافظه ضعيف شد، ارزيابى ما از حافظه مان، نگرانى 
جديدى پديد مى آورد. براى نمونه، شخص مى گويد: «اى واى دوستانم در يك ساعت اين تعداد 
صفحه را مى خوانند، ولى من ظهر شده و هنوز چيزى نخوانده ام». اين نگرانى زياد، سبب كاهش 

تمركز، و در نتيجه، ضعف حافظه مى شود.
ما اگر مى خواهيم مدير زمان باشيم، بايد نظم داشته باشيم و اگر مى خواهيم منظم باشيم، بايد به 
مديريت زمان توجه كنيم. اين اشتباه است كه فكر كنيم مدير زمان كسى است كه خيلى هيجانى 
است و دائماً هول است و عجول. اتفاقاً مدير زمان خيلى آرام عمل مى كند. او چون مى داند االن 
ساعت مطالعه است، فقط به مطالعه فكر مى كند. پس راحت به مطالعه مى پردازد و به چيز ديگرى 
فكر نمى كند. حتى مديريت زمان، به حضور قلب در نماز هم كمك مى كند! اگر شخصى با خودش 
چنين تصور كند كه چون غير از زمان حاضرى كه به نماز مشغول هست، براى نماز خواندن و 
حضور قلب، زمان ديگرى در نظر ندارد؛ زيرا در زمان هاى ديگرى به كارهاى ديگرى مشغول است، 
چنين فردى بيشتر از ديگران مى تواند سر نماز تمركز داشته باشد. اگر شما عادت كنيد، سر وقت 
خاصى نماز بخوانيد، وقتى در آن وقت نماز مى خوانيد، تمركز بيشترى خواهيد داشت؛ زيرا مى دانيد 
براى ارتباط با خدا غير از اول وقت، زمان ديگرى نداريد. از اين رو، به نماز اول وقت كه در واقع 

وقت ثابتى است، تأكيد شده است.
اتفاقاً ساعت بيولوژيك مغز هم بر اساس مديريت زمان ما كار مى كند، نه مديريت زمان اتفاقى. 
كافى است ما تصميم بگيريم چه زمانى بخوابيم، چه زمانى بيدار شويم، چه زمانى چه كارى را انجام 
دهيم و غيره. ساعت بيولوژيك هم بر اساس همان زمان تنظيم مى شود. در واقع، اختصاص  دادن 
زمان براى تمام كارهاى ريز و درشت، به ما اجازه مى دهد كه در زمان ويژه  هر كارى، فقط به فكر 



٧١

عمده اى از خواسته هاى ما جنبه عمومى دارد كه عبارتند از:
1) جسمى: جسم، مركب راهوارى براى رسيدن به اهداف 
متعالى است. از اين رو، بايد هدف هايى را صرفاً براى رسيدگى 
به امور جسمى خود در نظر بگيريم. مثًال براى سالمتى چشم، 
متخصصان مى گويند هر سال بايد چشم معاينه شود. براى 
معاينه گوش، هر دو سال يك بار بايد پيش متخصص رفت. 
متخصصان داخلى هم مى گويند براى كنترل قند و چربى و 

غيره، هر سال يك بار، چك آپ الزم است.
همچنين بايد انواع تفريح را در نظر گرفت. البته نوع تفريح به 
خود فرد بستگى دارد. بايد فرد ببيند با چه چيزى ذهنش آرامش 
مى يابد و انبساط روحى پيدا مى كند. تفريحات و سرگرمى ها بر 
اساس ذوق افراد متفاوتند. نكته  مهم اين است كه در تربيت 
دينى، هدف هاى سرگرم كننده و تفريحى اصالت ندارند؛ يعنى 
توصيه شده بخشى از زمان خود را براى تفريح در امور مباح 
اختصاص دهيد، ولى بعد فرمودند اين زمان تفريح به خاطر رفع 
خستگى و گرفتن انرژى براى انجام كارهاى واجب و ضرورى 

است و به خودى خود هدف به شمار نمى آيد.4
2) هنرى: پرداختن به ذوق هنرى سبب افزايش خالقيت، 
افزايش انگيزه و رفع خستگى ذهن مى شود. هر كسى هنر و فن 
خاصى بلد است، كسى خطاطى، ديگرى مكانيكى و... ياد دارد.
از ما در زندگى هدفى معنوى داريم.  3) عبادى: هر كدام 
هدف مشترك معنوى همه ما اوقات صلوات و عبادات واجب 
است. ما كه طلبه هستيم، به برنامه اى بيش از اين مقدار نياز 
داريم كه بايد براى خودمان مشخص كنيم. بعد از انجام كيفى 
واجبات، برنامه اى معنوى، مانند دعاى كميل و ندبهـ  هر كس 
بسته به حال خودشـ  در برنامه هفتگى  اش داشته باشد تا اين 

لذت معنوى در ذهن زنده بماند و خشك نشود.
4) اهداف شغلى: براى نمونه، اگر شهريه براى اداره زندگى 
كافى نيست ـ كه قطعاً اين  گونه است ـ كارى كه ما را از 
وادى طلبگى دور نسازد، كنار تحصيل داشته باشيم. از اين 

رو، بايد در زمينه شغلى در سطح معقولى برنامه داشته باشيم.
5) اهداف اجتماعى و ارتباطى: در قرآن كريم، هفت بار تعابير 
«بالوالدين» و «بوالديه» آمده كه همه  اين عبارت ها بعد از 
عبادت خداست. اطاعت صرف به والدين نشده، ولى بعد از 
عبادت خدا، احسان و نيكى به والدين، اولين اولويت به شمار 
مى آيد. از پدر و مادر شروع مى شود و شامل زن و بچه و 
اقربا و همسايه نيز مى شود. پس موضوع روابط با نزديكان 
در زندگى ما اهميت خاصى دارد و ما نمى توانيم نسبت به آن 
بى تفاوت باشيم. به اين نكته بايد توجه داشت كه اگر ما براى 
روابط با نزديكان، زمان كمترى اختصاص مى دهيم، در عوض 
بايد بر كيفيت ارتباطمان بيفزاييم، مثل كار يا درس و حتى 
برنامه عبادى تا جايى كه به اختيار خودمان است، بايد روى 
كيفيت كار كنيم و بايد خوب و كيفى مطالعه داشته باشيم و 
از ته دل با نزديكانمان ارتباط برقرار كنيم و از صميم جان به 

نزديكانمان، اظهار محبت بكنيم.
6) تحصيلى: تحصيل، عمده هدف و واجب ترين كار طلبه  
قم،  حوزه  در  امروزه  كه  خصوص  به  مى شود،  محسوب 
رشته هاى تحصيلى متنوعى ايجاد شده است و نيازمند نقشه 
راه منطقى براى ادامه تحصيل هستيم. به نظر من، الزم 
است طلبه اول تمام وقت مفيدش را تا آخر عمر براى اهداف 
تحصيلى و علمى، مثًال پژوهش و تدريس كنار بگذارد، سپس 

در اوقات فراغت خود به كارهاى عمومى بپردازد.

مهارت  هدف گذارى
در تدوين اهداف، بايد چند كار انجام شود تا فهرست برنامه هاى 
الزم االجراى ما در طول هفته مشخص گرددد. مهم ترين كار 
اين است كه تمام اهداف و آمال و خواسته هايمان را بسيار 
شفاف و عملياتى، روى كاغذ بنويسيم. بنويسيم چه كارهايى 
را الزم داريم و در برنامه ريزى هفتگى مان بايد انجام بدهيم. 
در اين بخش بايد بهانه هايمان را براى فرار از برنامه در آينده، 

همان كار باشيم. مديريت زمان، خونسردى و احساس تسلط 
در رويارويى با حوادث را براى ما به ارمغان مى آورد.

تعيين اهداف
در اين بخش به اين بحث مى پردازيم كه چه طور برنامه هايمان 
را هدف گذارى و چگونه برنامه ريزى كنيم. اولين گام قبل از 
از  بايد  برنامه ريزى هم  و  است  اهداف  تعيين  برنامه ريزى، 
كوچك ترين واحد زمان شروع شود. ابتدا از  برنامه ريزى براى 
يك روز شروع كنيم. نكته مهم ديگر اين است كه مديريت 
زمان بدون نوشتن، جدول كشى و اولويت بندى، امكان ندارد.

قدرت  بياوريم،  كاغذ  روى  را  خودمان  برنامه ريزى  ما  اگر 
راحت تر  را  گذشته  كارهاى  و  مى شود  بيشتر  ما  ارزيابى 
مى شناسيم.  بهتر  را  زمان  سارقان  و  كنيم  مرور  مى توانيم 
نوشتن باعث مى شود فشار روانى از حافظه برداشته شود؛ چرا 
كه خيالمان راحت است برنامه را نوشتيم و به حفظ كردن 

نيازى نداريم.
 ما در زندگى يك هدف داريم يا چند هدف؟ اگر بگوييم 
رضاى  و  قرب  آن  و  داريم  يك هدف  فقط  زندگى  در  ما 
خداوند متعال است، اين هدف، كلى است. بايد اين هدف 
را به هدف هاى كوچك تر تقسيم كنيم. رضايت خدا چيست؟ 
در بخش عبادى، تحصيل، اشتغال و رسيدگى به امور منزل 
و...، همه اين موارد چون در جهت قرب الى اهللا است، جزو 

برنامه هاى روزمره ما خواهد شد.

سهميه بندى زمان 
هستيم،  اهداف مان  براى  زمان  بودجه بندى  نيازمند  ما 
يعنى نوعى ايجاد تناسب در تقسيم زمان براى هدف ها و 
خواسته هايى كه در نظر داريم و مى خواهيم عمل كنيم. همان 
طور كه گفته شد، خواسته هاى ما بايد از حالت كلى در بيايد 
و به برنامه هاى عينى و عملياتِى قابل اجرا تبديل شود. بخش 

  

از مؤلفه هاى مهم در مديريت زمان، تأكيد 
بر نقاط ضعف و قوت شخص است. شما 
بايد مرتب فهرستى از نقاط ضعف و قوت 

خودتان داشته باشيد.

  



به روى خود ببنديم. به اين صورت كه براى تمام خواسته هاى 
منطقى مان، زمانى را اختصاص بدهيم و تمام هدف هايمان را 
در ابتدا بنويسيم و به نوشتن مجدد هدف ها به صورت عملياتى 
و قابل اجرا بپردازيم. براى نمونه، كسى كه مى خواهد مكالمه 
عربى را ياد بگيرد، ابتدا مكالمه عربى را مى نويسد. در مرحله 
در  و  هفته  از  روزهايى  چه  فرض  بر  بنويسد  بايد  بازنويسى 
چه ساعتى، در كدام كالس بايد شركت كند. در صورتى كه 
برنامه اى به صورت عملياتى نوشته نشود، هنوز جنبه يك آرزو 

دارد و عملياتى نشده است.
نكته اى كه بايد از نظر روان شناختى به آن پرداخت، اين است 
كه گاهى افراد مى گويند ما برنامه ريزى مى كنيم، ولى بعد از 
مدتى دچار افت انگيزه مى شويم؟ براى حل اين مشكل پيشنهاد 

مى شود براى هر هدف فرعى، مطالب زير را در نظر بگيريد:
 اوًال اهداف خود را شفاف و عملياتى بنويسيد كه مى  خواهيد در 

عمل چه كار كنيد؟
تمام  اين هدف و  به  براى رسيدن  امكانات الزم  ابزار و  ثانياً 

شيوه هاى اجرايى ممكن براى رسيدن به آن را بنويسيد؟
هدفى  هر  انجام  براى  را  خود  شرعى  و  منطقى  داليل  ثالثاً 
بنويسيد؟ اهميت و ضرورت اين هدف چيست؟ وقتى شما ابتداى 
هر برنامه، به همين صورت خوب، اين مورد ها را پردازش كنيد، 
هميشه انگيزه داريد. براى نمونه، اگر يك يا دو انگيزه را از دست 
بدهيد، چند انگيزه ديگر وجود دارد. از اين رو، دچار يأس و ضعف 
اراده نمى شويد. نكته آخر اينكه اگر انسان سعى كند چند هفته 
اين برنامه را انجام دهد، از مالحظه بازدهى رفتار خود، انگيزه 

مضاعفى پيدا مى كند.

اولويت بندى 
كرده  باشيد،  ترسيم  را  درستى  هدف گذارى  كه  صورتى  در 
مى توانيد كارهاى خود را بر اساس اهميت و امكاناتى كه وجود 
دارد، اولويت بندى كنيد. براى اين كار هدف هاى خود را از نظر 
اهميت، به سه گروه اولويت يك و دو و سه، تقسيم كنيد. هميشه 

اشتغاالت علمى و تحصيلى را اولين اولويت خود قرار دهيد.

زمان بندى
بعد از اولويت بندى مشخص مى كنيم كه هر كدام از كارها به 
طور منطقى در چه مدت زمانى قابل اجراست. براى اين كار 
فهرست هدف هاى خود را به سه گروه كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلند مدت تقسيم كنيد. هدف هايى را كه دو يا سه ماهه مى توانيد 
به آن برسيد، كوتاه مدت، هدف هايى كه حداكثر دو سال وقت 
نياز دارد، ميان مدت و اهدافى كه از دو تا پنج سال بيشتر وقت 

نياز دارد، بلند مدت در نظر بگيريد.

نكات هدف گذارى
1. اهداف را به صورت جمله مثبت بنويسيد. براى نمونه، به جاى 
اينكه بنويسيد درس خارج، دانشگاه، فوق ليسانس و خريد منزل. 
بنويسد: ان شاءاهللا منزل جديد بخرم. ان شاءاهللا در رشته مورد 
عالقه ام، مثًال آزمون ورودى فلسفه شركت خواهم كرد. جمالت 
را طورى بنويسيد كه انگار از همين االن به هدف تان رسيده ايد.
به  نمونه،  براى  بنويسيد.  فرآيندى  صورت  به  را  هدف ها   .2
جاى اينكه بنويسيد 29 اسفند 90، بنويسيد آخر سال يا اگر 28 
ارديبهشت، امتحان مهم و سرنوشت سازى داريد، بنويسيد من 
بايد تا اواخر ارديبهشت اين كتاب ها را مطالعه كنم. فرآيندى 

بنويسيد تا اگر احياناً برنامه تان جابه جا شد، نگران نشويد.
3. نكته مهم قبل از هدف گذارى اين است كه ما در هر برنامه اى 

در زمينه عملى، اجرايى و معنوى، اول بايد ارزيابى دقيقى از 
گذشته داشته باشيم. اين كار به شما در ترسيم آينده كمك 

مى كند.

جدول هفتگى
جدول هفتگى كه جدول كارى ما هست، معموًال به صورت 
قابل  خانه هاى  تا  مى شود  طراحى   A3 كاغذ  اندازه  در  افقى 
از شش صبح  را  باال  افقى  باشد. رديف  رؤيت و جادار داشته 
تا دوازده شب، با اين اعتقاد كه فقط شش ساعت شب ها به 
خواب اختصاص مى دهيم، ساعت گذارى مى كنيم و اولين ستون 
عمودى از سمت راست هم به ذكر اسامى ايام هفته اختصاص 
خواهد داشت. ستون عمودى و افقى و اسامى هفته با خودكار، 
ولى محتواى جدول بايد با مداد نوشته شود تا قابليت پاك كردن 

و تغيير دادن را داشته باشد.
بعد از اين مراحل، نوبت ُپر كردن جدول هفتگى مى رسد. ابتدا 
برنامه  مانند  مهم،  اولويت هاى  معناى  به  اجبارى  برنامه هاى 
درسى ترم حاضر را وارد كنيد. سپس با توجه به اوقات خالى 
به  را  فراغت  اوقات  ثلث  دو  حدود  هميشه  هفتگى،  جدول 
هدف هايى اختصاص بدهيد كه جزو كارهاى با اولويت اولند. 
از ثلث باقى مانده هم دو ثلث براى اهداف با اولويت دوم و 
يك ثلث را هم براى كارهاى غيرضرورى و هنرى و تفريحى 
و روزمره و به اصطالح اولويت سوم در نظر بگيريد. سعى كنيد 
كارهاى غيرضرورى و ُخرد را تا جايى كه امكان دارد، در بين 
ظهر، ابتداى روز يا آخر شب ـ كه به اصطالح وقت مرده گفته  

مى شودـ  بگنجانيد.
هميشه ساعاتى از روز، پر از كارهاى كوچك و غير ضرورى 
است. براى نمونه، شما نوشته ايد از ساعت دوازده تا دو، فالن 
كارهاى غير ضرورى را انجام مى دهم، چون معموًال تعداد اين 
كارها زياد است و فرصت نمى كنيد همه را در آن زمان خاص 
انجام دهيد. هدف از نوشتن آن ها، به معناى تعيين زمان انجام 
آن هاست، نه انجام همزمان آن ها و به صورت على البدل انجام 
خواهد شد، يعنى هر موقع خواستيد اين كارها را انجام دهيد، بايد 

در اين زمان باشد، نه ساعاتى ديگر.
اين گونه سهميه توزيع زمان هفتگى در طول روز هم مراعات 
در  اول،  اولويت  كار  دو  دست كم  كه  معنا  بدين  شد.  خواهد 
طول هر روز باشد. براى نمونه، اگر درس خواندن اولويت اول 
شماست، حتماً دو درس هر روز در برنامه ريزى شما باشد. اگر 
كار پژوهشى اولويت اول شماست، سه تا دو ساعت در روز به 
آن اختصاص بدهيد. كارهاى نيمه ضرورى، يك الى دو مورد 
در روز بايد داشته باشيم. نبايد هر روز از نظر زمان، كارهاى غير 
ضرورى، بيش از يك ساعت وقت ما را اشغال كند، اما از لحاظ 

تعداد مى توان آن ها را متعدد و متنوع در نظر گرفت.

عوامل مخل
نكته مهم ديگر در زمينه مديريت زمان اين است كه فكر كنيد 
وقت شما كجاها تلف مى شود. بنويسيد: وقت شما بيشتر كجا 
تلف مى شود؟ سارقان زمانتان را بنويسيد. مثًال تلويزيون، تلفن 
همراه، گپ هاى دوستانه، مطالعات غيرضرورى يا بدون هدف و 
اولويت، وسواس به تكرار كارها و احساس وظيفه هاى غير عقلى 

و غير شرعى، قدرت نه گفتن نداشتن و... .
شما بايد در پايان هر هفته، برنامه تان را ارزيابى كنيد و ببينيد چه 
چيزهايى بيشتر وقت شما را گرفته و نگذاشته است كه عمًال 
كارتان را به خوبى، به نتيجه دلخواه تان برسد. همچنين بايد اين 
ارزيابى را نيز داشته باشيد كه در اين يك ماه گذشته، سارقان 

زمان من آيا كم شدند يا زياد؟ بعد از يافتن عوامل وقت خور، 
براى هر كدام راه حلى در نظر بگيريد تا دوباره مانع برنامه هاى 

شما نشوند.

چند تذكر
در انجام برنامه ها به اصطالح طلبگى خودمان، ترتيب و مواالت، 
دو ركن اساسى اند. اين مالك اصلى ما در انجام برنامه هاست. 
معيار نظم حركت بر اساس عقربه  ساعت نيست، بلكه مهم 
داشتن حركت خزنده رو به جلوست. مهم انجام پيوسته و دائمى 
كارها و فاصله نينداختن بين آن هاست. وقت گذاشتن، ضرورتى 
براى ايجاد نظم و عمل به قول و قرار و تعهدات است. در برنامه 
ابتدا و  برنامه هاى آن روز است و  اجراى كل  شخصى، مهم 

انتهاى آن با توجه به قاعده ترتيب و مواالت، اهميتى ندارد.
بعد از اينكه برنامه ريزى را ياد گرفتيم و همه مراحل آن را به 
دقت انجام داديم، براى اينكه به آن برنامه پاى بند باشيم، بايد 
چه كار كنيم؟ براى پاى بندى به كارى، بكوشيد آن برنامه را 
تكرار كنيد، يعنى بايد تمام تالشمان را بكنيم كه مدتى طبق 
برنامه عمل كنيم. با تكرار برنامه، كم كم روى ريل مى افتيم. 
اين بهترين كارى است كه بالفاصله مى توان بعد از هدف گذارى 
منتظر  و  امكانات موجود شروع كنيد  با كمترين  شروع كرد. 
نباشيد تا همه امكانات فراهم شود و بعد كار را شروع كنيد. دوم 

اينكه در ارزيابى هايتان به ميزان پيشرفت خود نيز توجه كنيد.
ما در زمينه مديريت زمان، بحث كاملى  توصيه هاى حديثى 
در  مفيدى  و  احاديث مطالب غنى  نظر حقير،  از  را مى طلبد. 
اراده كرده اند كه ان شاءاهللا در جاى  براى زندگى  برنامه ريزى 
خود بيان خواهم كرد. مراعات اين توصيه ها كيفيت بهره بردارى 
از زمان را افزايش مى دهند. در منابع روان شناسى، به كيفيت 
زمان كمتر پرداخته شده است. ما در پرتو تمسك به توصيه هاى 
بدين  اين  يابيم.  دست  زمان  مديريت  به  مى توانيم  اسالمى، 
معناست كه در شرايط مساوى زمان، كسى بيشتر كارش پيش 
مى رود كه به اين توصيه ها عمل كند. اجماًال به برخى از اين 
توصيه ها اشاره مى كنيم: كاربرد دعاهاى خاص براى كارهاى 
ويژه اى مثل دعاى مطالعه؛ دعاى شروع به كار؛ انجام عملى 
ابتداى هر روز كارى؛ بيان برخى ذكرهاى خاص در  خير در 
ساعات خاص روز و بهترين و مفيدترين زمان را براى مناجات 

با خدا قرار دادن.

پى نوشت ها:
1- Locus of control internal
2- Locus of control external
3- hardnest

4. رسوُل اهللا صلى اهللا عليه و آله: كان فيها [أي ُصُحِف إبراهيم 
عليه السالم ]: على العاقِِل ما لَم يَُكن َمغلوبا على َعقلِِه أن يكوَن لَُه 
َُّه عّز و جّل، و ساَعٌة يُحاِسُب نَفَسُه، و  ساعاٌت: ساَعٌة يُناِجي فيها َرب
ُر فيما َصنََع اهللاُ عّز و جّل إلَيِه، و ساَعٌة يَخُلو فيها بَِحظِّ  ساَعٌة يَتََفكَّ
نفِسِه ِمَن الَحالِل؛ فإّن هذهِ الساَعَة َعوٌن لِتلَك الساعاِت و استِجماٌم 
للُقلوِب و تَوِزيٌع لها؛ پيامبر خدا (ص)، در صحف ابراهيم آمده است كه: 
خردمند، مادام كه ِخردش از او گرفته نشده، بايد ساعاتى را براى خود در 
نظر گيرد؛ زمانى براى مناجات با پروردگارش عّز و جّل، و زمانى براى 
محاسبه نفس، و زمانى براى انديشيدن در آنچه خداوند عّز و جّل به وى 
ارزانى داشته است و زمانى براى كام جويى خود از راه حالل؛ زيرا اين 
زمان كمكى است به آن سه زمان ديگر و مايه آسودگى و رفع خستگى 
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اين برنامه را انجام دهد، از مالحظه بازدهى رفتار خود، انگيزه 
مضاعفى پيدا مى كند.

اولويت بندى 
كرده  باشيد،  ترسيم  را  درستى  هدف گذارى  كه  صورتى  در 
مى توانيد كارهاى خود را بر اساس اهميت و امكاناتى كه وجود 
دارد، اولويت بندى كنيد. براى اين كار هدف هاى خود را از نظر 
اهميت، به سه گروه اولويت يك و دو و سه، تقسيم كنيد. هميشه 

اشتغاالت علمى و تحصيلى را اولين اولويت خود قرار دهيد.

زمان بندى
بعد از اولويت بندى مشخص مى كنيم كه هر كدام از كارها به 
طور منطقى در چه مدت زمانى قابل اجراست. براى اين كار 
فهرست هدف هاى خود را به سه گروه كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلند مدت تقسيم كنيد. هدف هايى را كه دو يا سه ماهه مى توانيد 
به آن برسيد، كوتاه مدت، هدف هايى كه حداكثر دو سال وقت 
نياز دارد، ميان مدت و اهدافى كه از دو تا پنج سال بيشتر وقت 

نياز دارد، بلند مدت در نظر بگيريد.

نكات هدف گذارى
1. اهداف را به صورت جمله مثبت بنويسيد. براى نمونه، به جاى 
اينكه بنويسيد درس خارج، دانشگاه، فوق ليسانس و خريد منزل. 
بنويسد: ان شاءاهللا منزل جديد بخرم. ان شاءاهللا در رشته مورد 
عالقه ام، مثًال آزمون ورودى فلسفه شركت خواهم كرد. جمالت 
بنويسد: ان شاءاهللا منزل جديد بخرم. ان شاءاهللا در رشته مورد 
عالقه ام، مثًال آزمون ورودى فلسفه شركت خواهم كرد. جمالت 
بنويسد: ان شاءاهللا منزل جديد بخرم. ان شاءاهللا در رشته مورد 

را طورى بنويسيد كه انگار از همين االن به هدف تان رسيده ايد.
به  نمونه،  براى  بنويسيد.  فرآيندى  صورت  به  را  هدف ها   .2

جاى اينكه بنويسيد 
ارديبهشت، امتحان مهم و سرنوشت سازى داريد، بنويسيد من 
بايد تا اواخر ارديبهشت اين كتاب ها را مطالعه كنم. فرآيندى 

بنويسيد تا اگر احياناً برنامه تان جابه جا شد، نگران نشويد.
بايد تا اواخر ارديبهشت اين كتاب ها را مطالعه كنم. فرآيندى 

بنويسيد تا اگر احياناً برنامه تان جابه جا شد، نگران نشويد.
بايد تا اواخر ارديبهشت اين كتاب ها را مطالعه كنم. فرآيندى 

3. نكته مهم قبل از هدف گذارى اين است كه ما در هر برنامه اى 
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️ ﹡︀﹝﹥ ︻﹑﹝﹥ ﹝︖︡د و︊︋ ︡﹫︀﹡﹩ (ره)  ︧ز
﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩

﹝︣﹢م و﹫︡، ﹁﹆﹥ ︫﹫︺﹥ را از ﹝︭﹫︊️ ﹡︖︀ت داد
﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩

 ️آ︔︀ر و ︫︀﹎︣دان آ ،︀﹨ ︣ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ﹎︢ری ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹡︀﹝﹥، ا︨︐︀دان، ︨﹀
اً و︊︋ ︡﹫︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫ــ️ و ︋﹥ ︱ــ﹢ر او در ︊︋︀ن و ﹋︣︋﹑ و را﹨︊︣د ﹝︊︀رزه 
 ️آ︔︀ر و ︫︀﹎︣دان آ ،︀﹨ ︣ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ﹎︢ری ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹡︀﹝﹥، ا︨︐︀دان، ︨﹀
اً و︊︋ ︡﹫︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫ــ️ و ︋﹥ ︱ــ﹢ر او در ︊︋︀ن و ﹋︣︋﹑ و را﹨︊︣د ﹝︊︀رزه 
 ️آ︔︀ر و ︫︀﹎︣دان آ ،︀﹨ ︣ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ﹎︢ری ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹡︀﹝﹥، ا︨︐︀دان، ︨﹀

ا︪︀ن ︋︀ ︗︣︀ن ا︠︊︀ری، و ︋︧︳ و ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹊︐︉ ا︗︐︀دی، ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︎︣دا︠️.
اً و︊︋ ︡﹫︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫ــ️ و ︋﹥ ︱ــ﹢ر او در ︊︋︀ن و ﹋︣︋﹑ و را﹨︊︣د ﹝︊︀رزه 

ا︪︀ن ︋︀ ︗︣︀ن ا︠︊︀ری، و ︋︧︳ و ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹊︐︉ ا︗︐︀دی، ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︎︣دا︠️.
اً و︊︋ ︡﹫︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ دا︫ــ️ و ︋﹥ ︱ــ﹢ر او در ︊︋︀ن و ﹋︣︋﹑ و را﹨︊︣د ﹝︊︀رزه 

 ﹤︋ ،﹩﹡︀︊︋ ︡﹫اً و ️م آ﹢︣﹞ ﹩﹝﹚︻ و ﹎﹢، ︎︦ از ﹎︤ار︫ــ﹩ از ︫ــ︖︣ه ️ ﹀﹎ ﹟در ا
 ︣﹨ ︀ و︥﹎﹩ ﹨︀ی دو ︗︣︀ن ا︠︊︀ری و ︻﹆﹏ ﹎︣ا︀ن آزادا﹡︩︡ و ︑﹆︀︋﹏ ﹁﹊︣ی ا︪ــ︀ن︋ 
 ﹤︋ ،﹩﹡︀︊︋ ︡﹫اً و ️م آ﹢︣﹞ ﹩﹝﹚︻ و ﹎﹢، ︎︦ از ﹎︤ار︫ــ﹩ از ︫ــ︖︣ه ️ ﹀﹎ ﹟در ا
 ︣﹨ ︀ و︥﹎﹩ ﹨︀ی دو ︗︣︀ن ا︠︊︀ری و ︻﹆﹏ ﹎︣ا︀ن آزادا﹡︩︡ و ︑﹆︀︋﹏ ﹁﹊︣ی ا︪ــ︀ن︋ 
 ﹤︋ ،﹩﹡︀︊︋ ︡﹫اً و ️م آ﹢︣﹞ ﹩﹝﹚︻ و ﹎﹢، ︎︦ از ﹎︤ار︫ــ﹩ از ︫ــ︖︣ه ️ ﹀﹎ ﹟در ا

 ﹤︋ ،﹩﹡︀︊︋ م﹢︣﹞ ﹩﹝﹚︻ ︀ن، ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ا︨︐︀د ︲﹞﹟ ︋︣ر︨﹩ ︨﹫︣ه︣︗ دو
﹡﹢آوری ﹨︀ی ا︪ــ︀ن در ﹝﹆︀م ا﹫︀﹎︣ ا︮﹢ل ︎︣دا︠︐﹥ ، و ︋﹥ ︨ــ﹫︣ه ا︠﹑﹇﹩ ا︪︀ن ﹡﹫﹛ 
 ﹤︋ ،﹩﹡︀︊︋ م﹢︣﹞ ﹩﹝﹚︻ ︀ن، ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ا︨︐︀د ︲﹞﹟ ︋︣ر︨﹩ ︨﹫︣ه︣︗ دو
﹡﹢آوری ﹨︀ی ا︪ــ︀ن در ﹝﹆︀م ا﹫︀﹎︣ ا︮﹢ل ︎︣دا︠︐﹥ ، و ︋﹥ ︨ــ﹫︣ه ا︠﹑﹇﹩ ا︪︀ن ﹡﹫﹛ 
 ﹤︋ ،﹩﹡︀︊︋ م﹢︣﹞ ﹩﹝﹚︻ ︀ن، ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️. ا︨︐︀د ︲﹞﹟ ︋︣ر︨﹩ ︨﹫︣ه︣︗ دو

﹡﹍︀﹨﹩ دا︫︐﹥ ا﹡︡.
﹡﹢آوری ﹨︀ی ا︪ــ︀ن در ﹝﹆︀م ا﹫︀﹎︣ ا︮﹢ل ︎︣دا︠︐﹥ ، و ︋﹥ ︨ــ﹫︣ه ا︠﹑﹇﹩ ا︪︀ن ﹡﹫﹛ 

﹡﹍︀﹨﹩ دا︫︐﹥ ا﹡︡.
﹡﹢آوری ﹨︀ی ا︪ــ︀ن در ﹝﹆︀م ا﹫︀﹎︣ ا︮﹢ل ︎︣دا︠︐﹥ ، و ︋﹥ ︨ــ﹫︣ه ا︠﹑﹇﹩ ا︪︀ن ﹡﹫﹛ 
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︊︀﹡﹩ (ره)  ︋︡ ﹫︀ب ︫﹠︀︨﹩ ︻﹑﹝﹥ ﹝︖︡د، و︐﹋
﹝︭︴﹀﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩

﹋︨︣ــ﹪ ﹨︀ي ﹝︀︊︓﹥ و ﹝﹠︀︸︣ه را در ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ 
︻︣ف ﹋﹠﹫︡

 ،﹩﹡︀﹠︨ ︡ار ا︨ــ﹑م ا﹡﹆﹑︋﹩، در﹝︣︎ ︎︣داز و ﹤︣︷﹡ ︀م﹆﹞ ر﹨︊︣ ﹁︣زا﹡﹥ ا﹡﹆﹑ب، در
︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋︨︣ــ﹩ ﹨︀ی آزادا﹡︪︡ــ﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان را﹨︊︣د ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹝︺︣﹁﹩، و 
 ،﹩﹡︀﹠︨ ︡ار ا︨ــ﹑م ا﹡﹆﹑︋﹩، در﹝︣︎ ︎︣داز و ﹤︣︷﹡ ︀م﹆﹞ ر﹨︊︣ ﹁︣زا﹡﹥ ا﹡﹆﹑ب، در
︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋︨︣ــ﹩ ﹨︀ی آزادا﹡︪︡ــ﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان را﹨︊︣د ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹝︺︣﹁﹩، و 
 ،﹩﹡︀﹠︨ ︡ار ا︨ــ﹑م ا﹡﹆﹑︋﹩، در﹝︣︎ ︎︣داز و ﹤︣︷﹡ ︀م﹆﹞ ر﹨︊︣ ﹁︣زا﹡﹥ ا﹡﹆﹑ب، در

﹝﹠︀︸︣ه و ︉︀︮ ︀︋ ︡﹫︡ا﹅ را ا﹜﹍﹢ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ا﹟ را﹨︊︣د ︑︨︣﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋︨︣ــ﹩ ﹨︀ی آزادا﹡︪︡ــ﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان را﹨︊︣د ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹝︺︣﹁﹩، و 
﹝﹠︀︸︣ه و ︉︀︮ ︀︋ ︡﹫︡ا﹅ را ا﹜﹍﹢ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ا﹟ را﹨︊︣د ︑︨︣﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋︨︣ــ﹩ ﹨︀ی آزادا﹡︪︡ــ﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان را﹨︊︣د ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥، ﹝︺︣﹁﹩، و 
﹫︪ــ︐︣ در ﹇︀﹜︉ ر︀︨﹏ و ﹝﹆︀﹐ت  ﹥ آ︔︀ر ︻﹙﹞﹩ ا︪ــ︀ن ﹋﹥︋   ︋﹩﹨︀﹍﹡ ︀ در ا﹟ ﹡﹢︫ــ︐︀ر︋ 
︋︣ ︗︀ ﹝︀﹡︡ه، ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹝︊︀رزه ︻﹙﹞﹩ ﹝︧︐﹞︣ ا︪ــ︀ن، ︋︀ ﹨︣ دو ︗︣︀ن ﹁﹊︣ی ا﹁︣ا︵﹩ و 

︑﹀ ﹩︴︣︀﹁️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ از دل آن، ﹝﹊︐︉ ا︻︐︡ا﹜﹩ ﹁﹆︀ی ︫﹫︺﹥ ر︫︡ ﹋︣ده ا︨️.

٧٣



 در خدمـت حضـرت آيت اهللا يثربى، يكـى از ثمرات 
شـجره طيبه عالمـه وحيد بهبهانى (ره) هسـتيم تا با ايشـان 
دربـاره سـيره عملـى و علمـى عالمه مجـّدد، گفت و گـو كنيم. 
لطفـاً در آغاز، مقدارى درباره شـجره علمى و نسـب ايشـان، 

بفرماييد. صحبت 
ـ بنـده ابتـدا از حضـور شـما تشـكر مى كنـم. فصلنامه شـما در نشـر و 
اشـاعه نـام بزرگانـى مى كوشـد كه حقـوق زيـادى در حق عالم تشـيع 
دارنـد كـه از ايـن نظر جاى بسـى شـادمانى اسـت و بنده اين كار شـما 

را مى سـتايم.
آن گونـه كـه در كتاب هـاى تراجم و سـيره، ثبت و ضبط شـده، عالمه 
مجـدد، فرزنـد آقـا محمـد اكمل اسـت و بـا سـيزدهـ  چهارده واسـطه، 
بـه شـيخ مفيـد (ره)، متصـل مى شـوند. مرحـوم آقـا محمـد اكمـل، از 
اسـتوانه هاى علمى و مشـايخ اجازه اعالم بوده و سلسـله اجازه بسـيارى 
از علمـا بـه آقـا محمـد اكمـل مى رسـد و از طريـق ايشـان، بـه عالمه 

مجلسـى (ره) متصل مى شـوند. 
ايشـان دامـاد مرحوم مالصالـح مازندرانى، صاحب حاشـيه بر معالم بوده 
و او نيـز دامـاد مجلسـى اول اسـت. از ايـن رو، مرحـوم وحيـد (ره) در 
مؤلفاتشـان از مالصالح مازندارنى و مجلسـى اول، به جّد، و از مجلسـى 
دوم، صاحـب بحاراالنـوار، بـه خـال، يعنـى دايى، تعبير مى كننـد. به هر 
ترتيـب، خانـدان وحيد، بيت ريشـه دارى اسـت و دسـت كم در سـه قرن 

گذشـته، منشـأ آ ثـار و بـركات فراوانى براى جهان تشـيع بوده اسـت.

 آن گونـه كـه برخـى گفته انـد، عالمـه وحيـد در 
دوره اى از زندگـى و سـير علمى خود، به مسـلك اخبارى گرى 
پاى بنـد بودنـد و بعدها بـه اين اسـتدالل مى رسـند كه روش 
اخباريـون، راه بـه جايـى نمى بـرد. ايـن ماجرا مربـوط به چه 

دوره اى از حيات ايشـان مى شـود؟
ـ بنده اولين بار اسـت كه مى شـنوم ايشـان در دوره اى، به اين مسـلك 
ملتـزم بوده اند. ايشـان تربيت شـده مكتـب اصفهان بودنـد و در مكتب 
اصفهـان، برخـى اعـالم، ماننـد مرحـوم مجلسـى، بـه اخبارى گـرى 
بى ميـل نبودنـد، ولى اصـوًال مكتب اصفهـان، مكتب اخبارى به شـمار 
نمى آيـد و فقهايـى كـه در اين شـهر مى زيسـتند و اثرگـذار بودند، مانند 
مرحـوم محقـق كركـى و بـزرگان ديگـرى كـه در آن مكاتيـب تربيت 

شـدند، ماننـد صاحـب ذخيـره و...، نقطه مقابـل اخبارى هـا بودند. 
پـس از ايـن دوره نيـز مرحـوم وحيـد در رويـداد حملـه افغان هـا، بـه 
همـراه پدرشـان بـه بهبهان مهاجـرت، و به ايـن دليل، بـه «بهبهانى» 

شـهرت پيـدا مى كننـد. در مرحلـه بعـد نيـز بـه حـوزه نجـف مى روند. 
البتـه مدتـى هـم در بروجـرد بودنـد كـه در محضر مرحوم سـيد محمد 
طباطبايـى، شـاگردى مى كننـد. بـه همين دليـل، به ظاهر اين نسـبت، 
نسـبت درسـتى نيسـت. وقتى ايشـان قوت علمى مى يابند و مصلحت 
مى بيننـد بـه عتبـات مهاجـرت كننـد و وارد كربـال شـوند، دوره اوج 
اخبارى هـا و سـيادت صاحب حدايق بـود. آنها حوزه اى گرم و شـاگردان 
بسـيارى داشـتند، ماننـد مرحـوم كاشـف الغطـا، مرحـوم ميـرزاى قمى 

صاحـب قوانيـن، مرحـوم حاج مـال مهـدى نراقى. 
در ايـن موقعيـت بـود كـه مرحـوم وحيـد، فرصـت را مغتنم شـمردند و 
گفت وگوهـاى فراوانـى در رد اخبارى گـرى و اثبـات روش اجتهـادى، 
بـا صاحـب حدايق انجـام دادند كـه به گرايش شـاگردان زبـده صاحب 
حدايـق، بـه مرحوم وحيـد و مكتـب فكـرى او انجاميد و حـوزه تازه اى 
بنـا نهـاده شـد كـه حـوزه بـا بركتـى اسـت. از ايـن رو، هـر يـك از 
تربيت شـدگان مرحـوم وحيـد، در بـالد و حوزه هـاى گوناگـون، نقشـى 

اثرگـذار دارنـد و منشـا آثـار فراوانى هسـتند. 
ايشـان كاشـف الغطـا و بحرالعلـوم را بـه نجـف، صاحـب ريـاض را كه 
دامادشـان بـوده بـه كربـال، آقازاده شـان، مرحـوم آقـا محمدعلـى را 
بـه كرمانشـاه، ميـرزاى قمـى را بـه قـم، سـيد دلدارعلـى هنـدى را به 
هندوسـتان، حـاج مـال مهـدى نراقـى را به كاشـان، سـيد شـفتى را به 
اصفهـان و...، روانـه مى كننـد. در نتيجـه، مكتب فكرى مرحـوم وحيدـ  
كـه همـان احياى اصول در روش اجتهادى اسـتـ  به همت شـاگردان 

زبـده ايشـان گسـترش مى يابد.

 ايشـان دو  مهاجـرت مهـم داشـتند. بخشـى از 
تحصيالتشـان در نجـف بـوده اسـت و از آنجـا بـه بهبهـان 
تشـريف مى آورنـد و دوباره به سـمت كربال هجـرت مى كنند.

ـ البتـه تحصيـالت ايشـان، بخشـى در اصفهـان و بخـش ديگـر، در 
نجـف بـوده اسـت. ايشـان در بهبهـان، در محضـر والدشـان بودنـد. 
بعـد هـم در بروجـرد، خدمـت ابوالزوجه شـان، حضـور داشـتند و افتخار 
مصاحبـت بـا بيـت عريق سـادات طباطبايـى بروجـرد را پيـدا مى كنند 
كـه آقـا محمدعلـى از آن خانـم اسـت و نسـل مرحـوم وحيد از ايشـان 
بيشـتر باقـى مانده اسـت. ايشـان در كربـال اقامت زيـادى نداشـتند. از 
ايـن رو، ابتـدا از اصفهـان بـه بهبهان و از آنجـا به كربال رفتنـد و باز به 
اصفهـان برگشـتند. افـزون بـر اين، سـيرى علمى هـم در بـالد داخل 

كشـور داشـته اند.

مصاحبه

گفت و گوى رهنامه پژوهش با حضرت آيت اهللا حاج مير سيد محمد يثربى

مصطفی ابراهیمی

اشاره :
 آيت اهللا حاج مير سيد 
محمد يثربى سير دانش اندوزى 
خويش را از حوزه علميه 
كاشان آغاز كردند. پس از 
فراگيرى ادبيات و سطوح 
مقدماتى، سطوح عاليه را 
از والد فقيدشان، مرحوم 
آيت اهللا حاج سيد مهدى يثربى 
آموختند. ايشان در سال 
1354 هـ. ش، به قم مهاجرت 
كردند. در اين دوره، افزون بر 
تدريس، براى تكميل دروس 
سطح، از استادان بزرگى 
چون حضرات آيات سلطانى 
طباطبايى و ابطحى كاشانى، 
بهره بردند. ايشان پس از چند 
دوره تدريس كتاب هاى سطوح 
عاليه، تدريس بحث خارج را 
آغاز كردند كه تاكنون ادامه 
دارد. ايشان در سال 1370 
هـ.ش، مؤسسه تحقيقاتى 
عالمه مجدد وحيد بهبهانى 
(قدس سره) را بنيان نهادند 
تا جامعه علمى شيعه را از 
تأليفات ارزشمند اين عالم 
بزرگ بهره مند سازند.



فروتني
وحيد بهبهاني در اواخر عمر شريفش [بالغ بر نود سالگي] براي اين که از وظيفه درس و بحث دست نکشيده باشد و از 
فضيلت آن محروم نماند و هم به خاطر ترغيب علما و فضال و تشويق پويندگان علم و دانش، به تدريس شرح لمعه، اکتفا 

نموده و به همين قدر تبرک مي جست. 

 آيـا انگيـزه  ايشـان از مهاجرت 
بـه بهبهـان و كربـالى معلـى، مبـارزه بـا 
ايـن  در  اخبارى گـرى  نفـوذ  و  گسـترش 
مناطـق بـوده اسـت يـا اينكـه انگيزه هاى 

ديگـرى هـم داشـته اند؟
ـ بـه ظاهـر انگيـزه اصلـى، همـان مبـارزه بـوده 
اسـت. البتـه كتـاب «مرآت االنـوار»، بـه صورت 
دقيـق اين موضـوع را بيان كرده اسـت. مهاجرت 
نخسـت ايشـان بـه بهبهـان، مربـوط بـه حملـه 
از  پيـش  و  پايـان عصـر صفويـه  در  افغان هـا، 
دوره افشـاريه اسـت. در ايـن هجـوم، عالمـان 
شـيعه در تنگنـا هسـتند و گروهى بـراى در امان 
مانـدن از افغان هـا، بـه شـهرهاى ديگـرى، كوچ 
مى كننـد. مرحـوم آقـا محمد اكمل نيز بـه همراه 
خانواده شـان، بـه بهبهـان كـه شـهر دوردسـتى 
بـود، پناه مى برنـد، ولى بازگشـت دوبـاره مرحوم 
وحيـد بـه بهبهان، به همان دليل اسـت كه شـما 

. گفتيد

 ايشـان بيست سـال در بهبهان 

كربـال  بـه  سـپس  داشـتند،  سـكونت 
مهاجـرت كردنـد. برخـى گفته هـا، علـت 
مهاجـرت ايشـان از بهبهـان بـه كربال را 
مسـئله اى اخالقـى برشـمرده اند. واقعيت 

؟ چيست
آن  محلـى  قدرت هـاى  صاحبـان  و  خان هـا  ـ 
زمـان، از ايشـان در صـدور حكمـىـ  كـه ظاهراً 
خـالف شـريعت بـوده اسـتـ  مطالباتى داشـتند 
كـه ايشـان زيـر بـار آن حكـم نرفتنـد و قهـراً از 
بهبهان مهاجـرت كردند. اين موضوع ثبت شـده 

ست. ا

مجادلـه  كـه  اسـت  روشـن 
ايشـان بـا جريان اخبـارى بر سـر اجتهاد 
و فهـم دين بـوده اسـت. از نگاه  ايشـان، 
ويژگى هـاى اجتهـاد چـه بـوده كه سـبب 
اصطكاك شـديد با اخباريون شـده است؟
ـ در ميـان فقهـا، سـه مكتـب فقهى وجـود دارد: 
مكتـب اعتـدال، مكتـب اخبارى گـرى و مكتبـى 
كـه بنده بـه متحررون نام گـذارى كـرده ام؛ يعنى 
همـان فقه پويا و فقه آزادانديشـان. عـدم تقّيد به 

قيـود و حريم ها. 
مكتـب مرحـوم وحيـد در تقابل با هـر دو مكتب 
اخباريون و آزادانديشـان، قرار دارد. مكتب ايشـان 
تحجـر  و  مقابـل جمـود  نقطـه  نظـر،  يـك  از 
اخبارى گـرى اسـت. آن هـا هيـچ نـوع اجتهـاد، 
تأمـل و تعمقـى را در مبانـى و منابـع علمـى، 
ماننـد آيـات كريمـه يـا روايـات، قائـل نبودنـد و 
خـود را تابـع نـص مى داننـد. معلـوم اسـت كـه 
اگـر مـا بخواهيم چنيـن مسـيرى را بپذيريم، چه 
حادثه هـا و پيامدهايـى را به دنبال خواهد داشـت. 
تعارض هايـى كـه در روايـات ديـده مى شـود و 
مخصص هايـى كـه نسـبت بـه عمومـات وجود 
دارد، بـه درمـان نيـاز دارد، حـال آنكـه بـه طـور 
كلـى، مكتـب اخبارى گـرى بـا اصـول و قواعـد 

اصولـى موضـع دارد. 
مرحـوم وحيد، فقه شـيعه را از اين مصيبت نجات 
داد و اگـر ايشـان حضور نداشـت، معلـوم نبود در 
برابر اين انديشـه، فقه شـيعه چه سرنوشـتى پيدا 
مى كرد. ايشـان مبانـى اصولى را تنقيـح كردند و 
نيـاز مـا را بـه دانـش اصـول و اينكه هـر فقيهى 
كـه بخواهـد در احـكام و منابـع شـرعيه تفقـه 

داشـته باشـد، از علم اصـول و علم رجـال بى نياز 
نيسـت، به تفصيـل در كتـاب فوائدالحائريه، بيان 
فرمودنـد و در رسـاله ديگـرىـ  كـه مـا بعدها به 
آن دسترسـى پيـدا كرديم ـ به طـور مفصل، نياز 

بـه علم اصـول را بيـان فرمودند. 
از جهـت ديگرى نيز در قبال مكتب آزادانديشـى 
(متحررون) اسـت كه شـايد ريشـه اش در مكتب 
اصفهـان و نيز آراى مرحوم محقق اردبيلى باشـد. 
اگـر مؤلفـات مرحـوم وحيـد را مالحظـه بكنيـد، 
ايشـان نسـبت به هـر دو گرايش، سـخت موضع 
گرفتنـد و تأليفاتى نيـز دارند. براى نمونه، ايشـان 
اميـن اسـترآبادِى اخبـارى، صاحـب  در مقابـل 
فوايدالمدنيـه، «فوايدالحائريـه» را تأليف مى كنند 
و در قبـال كار رجالى اسـترآبادى، تعليقه بر رجال 
را مى نويسـند و نيـاز بـه علـم رجـال را تبييـن 

مى كننـد. 
كتـاب  بـر  متحـررون،  برابـر  در  هم چنيـن 
«مفاتيـح الشـرايع» فيـض، شـرح مى نويسـد و 
بعـد بـر «مجمع الفايده» محقـق اردبيلـى، كفايه 
سـبزوارى، ذخيره سـبزوارى، تعليقـه مى زنند كه 
متأسـفانه بـه تعليقه ايشـان بـر كفايه دسترسـى 

٧۵



نكرديم. پيـدا 
ايشـان بـه مخاطـره ايـن دو مكتـب، يعنى تفكر 
اخبارى گـرى و انديشـه آزادانديشـى (متحررون) 
اهتمـام داشـته اند، بـه ويـژه آزادانديشـى بـه اين 
معنـا كـه خـارج از چارچـوب و قواعد حـرف زدن 
و اينكـه خودمـان را آزاد بدانيـم تـا هر طـورى با 

مسـائل و منابـع، روبه رو بشـويم.
همـان طـور كـه مى دانيـد، بـراى دسترسـى بـه 
محصولـى، ضرورت هايـى وجود دارد كـه بايد به 
آنهـا توجـه شـود. بـراى نمونـه، ما اگـر بخواهيم 
حكمـى از احـكام الهـى را بـه دسـت بياوريـم، 
بايـد آن را تحـت ضوابطـى اسـتخراج بكنيم. اگر 
خودمـان را از همـه قيـود رهـا ببينيـم، شـايد به 
نفـى حكـم بينجامـد، حـال آنكـه چنيـن چيزى 
در شـرع مقـدس نيسـت. بنـده در مقدمـه شـرح 
مصابيح، اين سـه مكتب را تبييـن، و دقيقاً مبانى 
ايشـان را تنقيـح كرده ام؛ هم مواضعى كه ايشـان 
نسـبت بـه اخبارى ها داشـتند و هـم مواضعى كه 
نسـبت به مقـدس اردبيلـى و جريـان عقل گراى 

داشـتند. آزادانديش 
مرحـوم وحيـد بـا اينكـه بـه قداسـت و عظمـت 
مقـدس اردبيلى، فوق العـاده احترام مى گذاشـتند، 
ولـى ضمن حرمت گـذارى، نقد علمى هـم دارند. 
ايـن هـم درسـى بـراى مـا طلبه هاسـت تـا هـر 
كسـى كـه مى خواهد براى سـلف علمى خويش، 
اظهارنظر و نقدى داشـته باشـد، همراه با جسارت 
و توهيـن نباشـد. بـراى نمونـه، ايشـان پيـش از 
نقـد آراى مقـدس اردبيلـى، از او ايـن چنيـن ياد 
مى كننـد: «مـن چـه بگويـم در مـورد كسـى كه 
بارهـا بـه محضر امام زمان (عج) شـرفياب شـده 
و مالئكه خادم ايشـان بودنـد و...». پس از اذعان 
بـه ايـن مطالـب، نقـد علمى و مسـتدل خـود را 

مى كنند.  بيـان 
بنابرايـن، ايشـان بـا دو انديشـه روبه روسـت كـه 
هـر دو انديشـه را براى بقاى مبانى علمى شـيعه، 

مخاطره آميـز مى داننـد. 

رهنامـه: جنبه علمى ايشـان بـراى طلبه ها 
پوشـيده اسـت، بـه گونـه اى كـه معموالً 
مرحـوم وحيـد را معـارض بـا اخبارى هـا 

مى شناسـند.
ـ اين نكته بسـيار مهم اسـت. خدمتى كه ايشـان 
در ايـن مسـير انجـام داده، بسـيار گسـترده تر و 
مهم تـر از كارى اسـت كـه در برابـر اخباريـون 
انجـام دادنـد. از اين رو، نبايـد فعاليت هاى علمى 
ايشـان را بـه مقابلـه بـا اخباريـون منحصـر كرد، 
بلكه ايـن بزرگوار، پايه گذار مكتب بسـيار پربارى 
در مسـير اجتهـاد اسـت كه يكـى از جهـات آن، 

رويارويـى بـا افـكار اخبارى گرى اسـت.

رهنامـه: با وجـود اين، به چه دليل ايشـان 
در زمينـه اخبارى ها شـهرت دارند؟

ـ بـه ايـن دليـل كـه معارضـه ايشـان بـا ايـن 
جريـان، بـه گونـه اى بـود كـه ابهـت و هيمنـه 
اخبارى ها، شكسـته و بسـاط اين انديشه، برچيده 
شـد. اساسـاً حضـور ايشـان در كربال، بـه عنوان 
حـوزه ثقل اخبارى ها، سـبب شـد عالمه بحرانى، 

صاحـب حدايـق، از مبانى اخباريت، رجـوع كرد و 
شـايد اشـتهار معارضه ايشـان با اخبارى ها از اين 
نظـر بوده اسـت كـه بزرگ ترين شـخصيت عالم 
اخبـارى را در زمـان خـودش تحت تأثير قـرار داد 

و مسـيرش را عـوض كرد. 

 بـه نظـر مى رسـد بهتـر اسـت 
بـراى اينكه به درسـتى عظمـت كار عالمه 
وحيـد پى ببريـم، مبانى اخباريـون را مرور 
كنيـم. لطفـاً بـه صـورت مختصـر، قدرى 
دربـاره مبانى ايـن جريان فكـرى توضيح 

بدهيد.
آنچـه در ايـن مجـال و به طـور اجمـال مى توان 
اشـاره كـرد، بيـان نـوع نگـرش اخباريـون بـه 
ظواهـر قرآن و برداشـت از آن و نـوع نگرش آنها 

به سـنت اسـت.
يكـى از مهم تريـن و مخاطره آميزتريـن مبانـى 
اخباريـون، بـاور بـه عـدم حجّيـت ظواهـر قرآن 
داليـل  باورشـان،  ايـن  بـراى  اينـان  اسـت. 
گوناگونـى ذكـر مى كردند كـه يـادآورى برخى از 

آنهـا ضـرورى اسـت:
آنها مى گويند:

1. رواياتـى داريـم كه بـه صراحت، فهم و معرفت 
قـرآن را مختص به اهـل بيت عصمت و طهارت 
(ع) مى دانـد و اسـتفاده از مفاهيم كتـاب وحى، در 

انحصار آن حضرات اسـت.
وارد شـده  روايـات مسـتفيضه اى  2. هم چنيـن 
اسـت كـه از تفسـير بـه رأى، نهـى فرموده انـد و 
هـر نـوع برداشـت از ظواهـر كتاب وحـى و قرآن 
كريـم، تفسـير بـه رأى اسـت. از ايـن رو، ظواهر 

قـرآن حجت نيسـت.
3. داليـل گوناگونـى وجـود دارد كـه از عمـل 
بـه مفـاد ظـن، منع و نهـى مى كننـد، ماننـد آيه 
ـنَّ َال ُيْغنِي ِمَن  شـريفه كه مى فرمايـد: «َوإِنَّ الظَّ
الَْحـقِّ َشـْيئاً». (نجـم: 28) ايـن منـع از متابعـت 
ظنـون، شـامل ظواهـر آيـات الهى هم مى شـود. 
همين مسـئله سـبب عـدم حجيت ظواهـر كتاب 

است.
4. اجمـاًال معلـوم اسـت و علم اجمالـى داريم كه 
رواياتـى وجـود دارد و از طريـق اهل بيـت (ع) به 
دسـت ما رسـيده اسـت كـه عمومـات كتـاب را 

مقيـد كنند يـا تخصيـص مى زنند.
وجـود ايـن گونـه روايـات، مانـع از اسـتناد بـه 
ظواهـر كتاب مى شـود. همان گونـه كه مالحظه 
مى كنيـد اخبارى هـا، بـا ايـن گونـه اسـتدالل ها، 
يكـى از منابع مهم ادله احـكام، يعنى «كتاب» را 
از دور اسـتنباط و اجتهـاد و تفقـه، خـارج مى كنند 
و ايـن يكـى از مخاطرات بزرگى اسـت كه مبانى 

فقـه شـيعه را تهديـد مى كند.
مرحـوم عالمـه وحيـد (ره) در پاسـخ بـه ايـن 
گونـه اسـتدالل ها برآمـده و به زيبايـى و با بيانى 
روشـن، بـه تصحيـح آنهـا پرداخته اند. ايشـان به 
صـورت اجمال چنيـن مى گوينـد: «اوًال بعضى از 
اسـتدالل هاى اخباريـون، ناظـر به نفـى هر گونه 
ظهـورى بـراى آيـات شـريفه كتاب الهى اسـت، 
يعنـى اينكه اصًال و اساسـاً قرآن ظاهـرى ندارد و 

امكان اسـتدالل بـه آن وجـود ندارد.

  

در ميان فقها، ســه مكتب فقهى وجــود دارد: مكتب اعتدال، 
مكتب اخبارى گرى و مكتبى كه بنده به متحررون نام گذارى 

كرده ام؛ يعنى همان فقه پويا و فقه آزادانديشان

  

ارادت به اهل بيت (ع)
معروف است که [مرحوم] وحيد زماني 
که بــراي زيارت به حرم سيدالشــهدا 
مشرف مي شــد، اول آستاِن کفش کِن 
آن جناب را مي بوسيد و روي مبارک و 
محاسن شريف خود را بدان مي ماليد؛ 
پس از آن، با خضوع و خشــوع و رّقت 
قلب به اندرون حرم مشــرف مي شد و 
زيارت مي کــرد و در مصيبت حضرت 
امام حسين (ع) کمال احترام را مراعات 

مي فرمود.



چنيـن مسـئله اى مخالفت و منافات با اعجاز فصاحتـى و بالغى قرآن 
دارد؛ زيـرا اگـر كتـاب وحى غير قابل فهـم براى غير معصوم باشـد و 
غيـر از معصومان (ع) كسـى نتوانـد آن را درك كند، ديگر دليلى براى 
تحـّدى قـرآن و اثبـات اعجـاز آن نمى مانـد، در صورتـى كـه خداوند 
تبـارك و تعالـى در قـرآن، در مراحـل مختلـف تحّدى فرموده اسـت. 
البتـه تذكـر اين نكتـه ضرورى اسـت كه مكتب فكـرى عالمه وحيد 
(ره) منكـر وجـود مراتـب مختلف در فهـم معانـى واال و متعالى آيات 
شـريفه قرآن نيسـت. واضح اسـت كه فهم و معرفت تمام قرآن، اعم 
از محكم و متشـابه، مجمل و مبين، ناسـخ و منسـوخ و شـئون بسيار 
ديگـر آن، منحصـر بـه مقام عصمت و طهارت اسـت و اين نواهى كه 
در روايات شـريفه وارد شـده، ناظر به همين اسـت كه كسـى بخواهد 
بـدون اسـتمداد از اهـل بيـت پيامبـر (ص) كه همان اهـل بيت وحى 
هسـتند، متشـابه و مجمالت قـرآن را در بيـان احكام اسـتفاده كند يا 
حتـى بـا كمك استحسـان ها و قيـاس براى رسـيدن به اهـداف خود 

به آيـات الهى، تمسـك بجويند.
افـزون بـر ايـن، روايـات ديگـرى وارد شـده اسـت كـه شـامل تعليم 
روايـات  هم چنيـن  هسـتند.  قـرآن  ظواهـر  بـه  اسـتدالل  كيفيـت 
متواتـره اى در دسـت داريـم كـه مسـلمانان را تشـويق و سـفارش به 
رجـوع بـه قرآن مى كننـد و از آنهـا مى خواهنـد كه اعمـال خويش را 
بـا مضامين آيـات الهـى، منطبق كنند، ماننـد حديث معـروف ثقلين.
هم چنيـن تفسـير بـه رأى اسـتفاده از ظواهـر كتـاب نيسـت، بلكه به 
معنـاى حمـل الفـاظ كتـاب و آيات شـريفه آن بـر خـالف ظواهر آن 
اسـت، ماننـد اينكه يـك لفظ مجمـل را به يكـى از معانـى احتمالى، 

حمـل كننـد و بخواهند نتيجـه بگيرند.
ضمـن اينكـه علـم اجمالـى بـه مقيـد و مخصـص هم موجـب عدم 
حجيـت ظواهر كتاب نيسـت؛ زيرا با مراجعه به روايـات و منابع روايى 
و تفحـص در هـر مـوردى كه گمـان وجود مقيد و مخصـص مى رود، 
علـم اجمالـى، منحـل، و بـاب اتـكا بـه ظواهـر كتـاب، بـاز، و راه آن 

مى شـود. هموار 
در نهايـت، نهـى از تمسـك به ظنون و متابعـت از گمـان، اوًال درباره 
امـور اعتقادى و اصول دين اسـت، و ثانياً همـه علماى اصولى، ظنون 
غيـر معتبـر را حجـت نمى داننـد و بـه آن اتـكا نمى كننـد. بـه همين 
دليـل، بـه هـر ظنى كـه دليـل معتبرى بـراى حجيت داشـته باشـد، 

مى شـود. توجه 
بـا توجه بـه اين مطالـب، حاصل زحمات ايشـان تولد مكتـب تازه اى 
در برابـر تفكـر جامـدى اسـت كـه بـراى اهـل تأمـل و تفكـر، زمينه 

رجـوع بـه قـرآن كريم باز شـده اسـت.
يكـى ديگـر از باورهـاى مخاطره آميـز اخباريـون، چگونگـى رجوع به 
سـنت و احاديـث ائمه هـدى (ع) اسـت. در يـك كالم مى توان گفت 
كـه واقعـاً اخباريـون در ايـن زمينه افـراط دارند. آنها بر ايـن باورند كه 
همـه روايـات وارده، بـدون شـك قطعى اسـت و به علم رجـال براى 

تعييـن صحـت و عدم صحت سـند آنهـا، هيچ نيازى نيسـت.
بـراى پـى بـردن بـه اسـتدالل هاى اخباريـون در ايـن زمينـه، همان 
گونـه كـه عالمه وحيـد (ره) عمل كرده اسـت، مى توان بـا مراجعه به 

«فوائـد المدنّيـه» فاضل اسـترآبادى، نكاتـى را دريافت.
اينـان مى گوينـد: چـون همـه احاديـث بـدون اسـتثنا قطعـاً از ناحيه 
معصوميـن (ع) صادر شـده اند، به مالحظه و بررسـى سـند آنها نيازى 
نيسـت. بـه هميـن دليـل، به علـم رجال هيـچ نيـازى وجود نـدارد و 
تمـام احاديـث ما به همـراه قرائتى هسـتند كه باعث يقين انسـان به 

صـدور آنهـا از معصوم (ع) مى شـود.
اجمال قرائن از اين قرارند:

وثاقـت همـه روات حديـث را مى توان به وسـيله قرائـن مختلف احراز 
كـرد، حتـى اگر در عقيده يا در عمل فاسـد باشـند.

وضعيـت روايـات و احاديـث بـه گونـه اى اسـت كـه در امـر قطعيـت 
صـدور از معصـوم (ع) بـه يكديگـر معاضـدت مى كننـد. 

شـمارى از راويان حديث از اصحاب اجماع هسـتند و از همين طريق، 
بسـيارى از روايات و اسـناد آنها، تصحيح، و قطعيت صدور آنها معلوم 

مى شود.
از طريق معصومين (ع)، توثيقات خاصى نسـبت به برخى روات صادر 
شـده اسـت. مثًال ايشـان در حق برخى راويـان، فرموده اسـت: «امناء 
اهللا فـي أرضـه». از همين قرينه نيز بسـيارى از روايـات قطعى الصدور 

بود. خواهند 
در پاسـخ ايـن كالم و اصـوًال نيـاز بـه علـم رجـال و بررسـى سـند 
احاديـث و روايـات، مرحـوم عالمه وحيد، رسـاله اجتهاد و اخبـار را به 
رشـته تحريـر در آورده و بـه طـور تفصيلى به چنين ادعاهايى، پاسـخ 
فرمـوده و اثبـات كـرده كـه به طـور يقيـن، يكـى از علوم مـورد نياز 

فقيـه، آشـنايى بـا علم رجال اسـت.
ايشـان يادآور شـده اند كه چـه بسـا روات احاديثى كه وّضـاع و كّذاب 
بـودن آنهـا بـه اثبـات رسـيده، افـزون بـر اينكـه قرينـه بـودن آنچه 
اسـترآبادى بـه عنـوان قرينـه ذكـر كـرده اسـت، بـه بررسـى و نقد و 
تحليـل نيـاز دارد. هم چنيـن از معصوميـن (ع) دربـاره برخـى راويان، 
لعـن و نفريـن صـادر شـده و در ايـن زمينـه توقيعاتـى از آن حضرات 

در دسـت است.
روايـات  همـه  كـه  كـرد  ادعـا  مى تـوان  چگونـه  ايـن،  وجـود  بـا 
قطعى الصـدور از معصـوم هسـتند؟ همين مسـئله سـبب مى شـود در 
اسـتفاده از منابـع شـرعيه، بـاب عقـل گشـوده، و دور جديـدى براى 

عقـل در ايـن گسـتره ايجـاد شـود.

 يعنـى مى فرماييد پيش از ايشـان، عقـل، يكى از 
منابع اسـتنباط نبوده است؟

ـ نمى گوييـم مطلقـاً ايـن معنـا وجود نداشـته اسـت. اصـول پيش از 
مرحـوم عالمه، خيلى بسـيط اسـت. بـراى نمونه، «معـارج االصول» 
محقـق يـا «مبـادى  االصـول» مرحـوم عالمـه، از يك جلـد محدود 
خـارج نمى شـود. چنانكـه كتاب هـاى اعالم از شـيخ طوسـى، مرحوم 
مفيـد، سـيد مرتضـى و...، بـه مباحـث اصولـى بـه صـورت اجمـال 
مى پـردازد تـا بـه مرحـوم وحيـد مى رسـد. شـاگردان ايشـان مبانـى 
مرحـوم وحيـد را به تفصيـل كار كردند. ميـرزاى قمى، قوانيـن را كار 
كردنـد و بعـد مكتـب شـريف العلمـا در كربال بـوده كه مرحوم شـيخ 
انصارى در آنجا بزرگ شـده، و سـپس شـيخ اعظم و كارى كه انجام 

است. داده 
اينجاسـت كـه مى تـوان فهميـد، چـه خدمـت بزرگـى مرحـوم وحيد 
در احيـاى جايـگاه عقـل در منابع ما انجام داده اسـت. ايشـان رسـاله 
مسـتقلى بـه نام حسـن و قبح عقلى در كتـاب «فوايد الحائريـه» دارد 
كـه حمله شـديدى به اشـاعره كرده اسـت كه حسـن و قبـح ذاتى را 
بـراى افعـال قائل نيسـتند. از اين رو، جايگاه عقـل را تحكيم مى كند.

 بـا ايـن وصف، مرحـوم وحيـد بايـد نوآورى هايى 
در علـم اصـول و اسـتنباط احـكام داشـته و به شـيوه كامًال 
بديـع، مرزهـاى دانش اصـول را گسـترش داده باشـند. در 
صـورت امـكان، مقـدارى اين جنبـه از حيات علمى ايشـان 

را واكاوى كنيـد.
بـا توجـه به اينكه ايشـان احياگر علـم اصـول و اسـتفاده از قواعد آن 
در مسـير اجتهـاد و تفقـه بوده انـد، ابتـكارات بسـيارى در علـم اصول 
دارنـد. آن گونـه كـه مـا در مؤسسـه تفحص كرده ايـم، به ايـن موارد 

مى تـوان اشـاره كرد:
ايشـان نخسـتين كسى اسـت كه براى اثبات برائت شـرعيه به قاعده 
«قبـح عقـاب بال بيان»، تمسـك، و برائت عقلى را تأسـيس مى كنند.

ايشـان بـراى اوليـن بـار، بـراى اثبـات اصـل برائـت بـه آيـات قرآن 
مى كننـد. اسـتدالل 

بـراى اثبـات برائـت شـرعيه، افـزون بـر رواياتى كـه در اثبـات آن به 
طور معمول اسـتفاده مى شـده اسـت، روايـات ديگرى را اضافـه، و به 

آنهـا اسـتناد مى كنند.
بـراى  جديـدى  تقسـيم  دارنـد.  نـوآورى  دو  اسـتصحاب،  بـاب  در 
اسـتصحاب ارائـه مى كننـد كـه محـل نظـر و اختـالف اعـالم قـرار 

  

مخاطره آميزترين  و  مهم ترين  از  يكى 
مبانى اخباريون، باور به عدم حجّيت 

ظواهر قرآن است. 

  

وحيد بهبهاني چرا استاد كل شد؟
از وحيد بهبهاني پرسيدند، چگونه 
بــه اين مقــام علمــي و عزت و 
شرف و مقبوليت رسيده اي؟ آقا 
در جواب نوشــت: من ابداً خود 
را چيزي نمي دانــم و در رديف 
علماي موجود به شمار نمي آورم. 
آنچه ممکن اســت مــرا به اين 
مقام رسانده باشد، اين است که 
هيچ گاه از تعظيم و بزرگ داشت 
علما و نام آنان را به نيکي بردن، 
خــودداري ننمــودم و هيچ  وقت 
اشــتغال به تحصيــل را تا آن جا 
که مقدورم بــود، ترک نکردم و 
هميشه آن را بر تمام کارها مقدم 

مي داشتم. 

٧٧



مى گيـرد. ابتـدا اسـتصحاب را به دو قسـم اصلى 
تقسـيم مى كننـد كـه عبارتنـد از:

الف) استصحاب متعلق حكم شرعى،
ب) استصحاب نفس حكم شرعى. 

قسم دوم را نيز تقسيم مى كنند كه عبارتند از:
الف) اسـتصحاب اثبات كننده حكم شـرعى براى 

موضوعى غير معلوم باشـد،
ب) عكـس اول، يعنـى اسـتصحاب اثبات كننـده 
يـك حكـم شـرعى بـراى موضوعـى معيـن و 
معلـوم كـه تحقـق آن مجهـول و مبهـم باشـد.

در بحـث اسـتصحاب، دليـل جديـدى بـه نـام 
«اسـتقرا» احـداث مى كننـد كـه مرحـوم شـيخ 
انصـارى (ره) در رسـائل بدان تمسـك مى جويند.
هم چنيـن در تعارض ادلـه و نصوص نيز ابتكارات 
راه گشـا و كار سـازى دارنـد. در تعـارض بين يك 
روايـت و يـك قاعـده قطعـى عـام، قاعـده را بر 

نـص مقـدم مى دارند.
ايشـان رسـاله اى با نام «الجمع بين   .7
األخبـار» تأليـف مى فرمايند كه مسـلك ايشـان 
در ايـن رسـاله چنين اسـت كه «جمـع بر ترجيح 
مقـدم اسـت»، يعنـى در برخى مـوارد كـه ادله و 
نصـوص بـا يكديگـر تنافى بـدوى دارنـد، ابتدا تا 
جايـى كـه امـكان دارد بايـد بيـن ايـن ادله جمع 
كـرد و در صورتـى كـه چنيـن امكانـى از بيـن 
رفـت، بـه ترجيح يك طـرف روى آورد. به همين 
جهت، شـمارى از روش هاى جمع بيـن روايات را 

بيـان كرده انـد.
بنـا بـر آنچه مرحـوم شـيخ انصارى    .8
(ره) در تقريـرات بـه ايشـان نسـبت داده انـد، در 
بحـث مقدمـه واجـب، بـراى نخسـتين بـار اين 
بحـث را مطـرح مى كننـد كـه «اگـر بـه وجوب 
مقدمـه قائل شـويم، در مواردى كـه مقدمه حرام 
باشـد، اجتمـاع امر و نهـى الزم مى آيـد و يكى از 
مـوارد اجتمـاع امـر و نهى مقدمـه محّرمه خواهد 

بود». 
البته اين مسـئله از كلمات خـوِد مرحوم عالمه در 

رسـاله اجتماع امر و نهى هم اسـتفاده مى شود.
ايشـان براى اولين بار ميـان امارات    .9
و اصـول، تفـاوت قائـل مى شـود و اين تفـاوت و 

مى شـوند. يـادآور  را  افتـراق 
10. يكـى ديگـر از ابتـكارات ايشـان، تنقيـح و 
روشن سـازى مجـراى برائت و احتياط اسـت. اين 
كار را بـا ايجـاد تفـاوت بين شـك در اصل حكم 
و تكليـف و شـك در مكلّـف به، انجـام مى دهند.

البتـه ايجـاد دو اصطـالح جديـد بـا نـام «ادلـه 
اجتهـادى» و «ادلـه فقاهتـى» هـم بـه ايشـان 

مى شـود. داده  نسـبت 

 همـان طور كه پيشـتر فرموديد، 
عالمه مجـدد در دو جبهه افـراط و تفريط، 
بـه مبـارزه علمـى مى پرداختنـد. پـس از 
پرداختـن به بحـث اخباريون، الزم اسـت 
بحـث  هـم  آزادانديـش  جريـان  دربـاره 
شـود. جريان آزادانديش چـه ويژگى هايى 
داشـت؟ مگر نـه اينكه آقـاى وحيد، بحث 
عقـل را توسـعه دادنـد و آزادانديشـى نيز 

مبتنـى بر عقل اسـت؟

ـ بلـه، كامـًال آزادانديشـى مبتنى بر عقل اسـت، 
مـا  دارد.  كـه  ضوابطـى  چارچـوب  در  منتهـى 
نمى توانيـم ايـن قـدر بـه عقـل اسـتقالل بدهيم 
كه خودش مشـرع بشـود؛ خـودش از ِقَبل شـارع 
جعـل حكـم، و بـه اسـم شـرع بخواهد تأسـيس 

بكند.  حكـم 
آزاد و بى قيدانديشـان،  مخاطـرات متحـررون و 
كمتـر از مخاطراتـى نبـود كـه اخباريـون بـراى 
مبانـى فقه شـيعه ايجاد مى كردند، اگر خطرشـان 

بيشـتر نباشد.
بـراى آشـنايى بيشـتر بـا ايـن اصطالحـى كـه 
بـه كار برديـم، مختصـرى توضيـح مى دهيـم تا 

نماند. شـبهه اى 
ايـن گروه با برخى عناويـن نو و گاهى فريبنده، از 
چارچـوب قواعد مسـلّم و مقبول، خارج مى شـوند 
و بـه هميـن واسـطه، در احكام قطعى و مسـائل 

اساسـى، تغيير ايجـاد مى كنند.
بـراى نمونـه، بـا عنوانى بـّراق و شـيرين، بـا نام 
«مقتضيـات زمان و مكان»، تمام احكام شـريعت 
مقـدس را به صـورت مطلق، تغييـر و تبديل پذير 

مى دانند.
اينـان بـر ايـن باورنـد كـه بـا توجـه به گذشـت 
اسـت  ممكـن  گوناگـون،  مكان هـاى  و  زمـان 
واجبـى حـرام يا حرامى واجب شـود؛ چـرا كه هر 
زمـان و هر مكانى، اقتضائات خاص خـود را دارد.
در مكتـب عالمه وحيـد (ره) و مكتب مقبولى كه 
امـروزه در طريـق اسـتنباط احكام شـرعى انجام 
مى شـود، كامـًال مقتضيات زمـان و مـكان مورد 
توجـه اسـت، اما بايـد توجـه داشـت، قوانينى كه 
از ناحيـه مبـدأ همـه كمـاالت صـادر مى شـود، 
نمى توانـد ناقص باشـد؛ زيرا ناقص بـودن قوانين 

بـا كمال حكمت مبـدأ، منافـات دارد.
هم چنيـن تغييـر و تبديـل در قانـون، كاشـف از 
نقصـان قانون و مقنن اسـت. بنابرايـن، در قوانين 
و احـكام الهـى، تغييـر و تبديـل راه نـدارد، چون 

نـدارد. نقصى 
پـس هيـچ فقيهـى بـا توجـه بـه فـرض بقـاى 
موضـوع و مبـادى اساسـى حكـم نمى تواند هيچ 
كـدام از احـكام الهى را تغيير بدهـد يا مبدل كند، 
ولـى اثرى كـه مقتضيات زمـان و مـكان در اين 

مكتـب دارنـد، عبارتند از: 
تبـدل موضـوع: در طول زمـان يـا در مكان هاى 
مختلـف ممكن اسـت، موضوعى تغييـر بيابد. بر 
اين اسـاس، حكم آن هم تبديل مى شـود. بسـيار 
واضـح اسـت تـا زمانـى كـه مايعـى خمر اسـت، 
تمـام تصرفـات در آن از قبيـل نوشـيدن و خريد 
و فـروش حرام اسـت، ولـى اگر به سـركه تبديل 

شـود، حكـم آن نيز فـرق مى كند.
كشـف مـالكات احـكام: عالمـان اماميه بـر اين 
تابـع مالك هـا و  احـكام شـرعى،  باورنـد كـه 
مناط هـاى واقعـى، و قائـل بـه حسـن و قبـح 
ذاتـى اشـيا هسـتند. آنهـا بـا توجـه بـه ايـن دو 
عقيـده معتقدند كـه احكام شـرعيه، تابع مالكات 

واقعيه انـد.
حـال اگـر شـارع، در جايـى ضمـن بيـان حكـم 
مـالك و منـاط آن را هـم بيـان كـرد، تعميـم 
حكـم بـه هـر مـوردى كـه داراى آن مـالك 

باشـد، بالمانـع اسـت و اگـر موضوعـى مالكش 
را از دسـت داد، طبيعتـاً حكـم آن نيز تغيير خواهد 

فت. يا
و  زمـان  مقتضيـات  اجتهـاد:  در طـرق  تحـول 
مكان سـبب مى شـود علما دائماً در مبـادى اوليه 
اسـتنباط احـكام، تجديـد نظر كننـد و در صورت 
تمهيـد مقدمات مسـلّم تغييرى در آنهـا به وجود 

آورند.
بنابرايـن، نمى تـوان بـه بهانـه تغييـر مقتضيـات 
زمـان يـا مـكان، در متـون ادله هيچ گونـه تغيير 
و تبديلـى را پذيرفـت و در احـكام الهـى هيـچ 
تضييـع و توسـعه اى ايجـاد كرد. گاهـى در عصر 
اخيـر مى بينيم كـه برخى با اسـتفاده نادرسـت از 
برخـى آيـات شـريفه و روايـات، ايـن بـاب را باز 
كرده انـد كـه «ان اهللا ليـس بظـالم للعبيـد؛ خدا 
ظالـم نيسـت». پـس اينكه ديـه زن نصـف مرد 
باشـد، ظلـم اسـت و در نتيجـه، قائل بـه برابرى 
ديـه زن و مـرد مى شـوند و روايـات تنصيـف را 
كنـار مى گذارنـد. ايـن روش اجتهـاد، خـروج از 

قواعـد و چارچـوب اسـت. 
بـراى نمونـه، دربـاره بلـوغ دختـران اسـتدالل 
مى كننـد كـه چه طـور كودكى نـه سـاله مى تواند 
در گرمـا روزه بگيـرد؟ اينكـه ما بـا مجموعه ادله 
عاطفـى بخواهيـم حكـم اهللا را تحت تأثيـر قرار 
بدهيـم، خـارج از چارچـوب اسـت. مـا ديوارهـا و 
حريم هايـى در ديـن داريـم كـه نبايـد شكسـته 

بشـود و ايـن جـزو قواعـد قطعيه ماسـت.
 مرحـوم وحيـد در رويارويـى بـا ايـن جماعت نيز 
اهتمـام فراوانى داشـتند. تفحص و جسـت وجوى 
ما نشـان مى دهد كـه رويارويى ايشـان با جريان 
آزادانديش، شـديدتر از اخباريـون بوده، به گونه اى 
كـه گاهـى كلمـات و تعابيـرى كـه در رّد ايـن 

جريـان بـه كار برده انـد، خيلى تند اسـت. 
اينكـه بياييـم باب زمـان و مكان را بـاز بگذاريم، 
بـه گونـه اى كه احـكام اهللا را تغييـر دهد، به هيچ 
وجـه امـر مقبولى نـزد مكتب اعتدالـى فقهاى ما 
نيسـت. بلـه، ممكـن اسـت گاهى زمـان و مكان 
مغيـر موضوع باشـد، ولى اينكه بگوييـم موضوع 
در همـان موضوعيتـش مانـده، مـع ذلـك حكم 

عوض  شـود؛ چنيـن چيزى پذيرفتنى نيسـت.

اسـاس  بـر  را  اصلـى  اينكـه   
اصـول، تأسـيس بكنيـم، سـپس قـرآن 
و سـنت را بـا آن اصـل تطبيـق بدهيـم، از 
شـريعت  چارچـوب  از  خـروج  مصاديـق 

نيسـت؟
ـ مـا اصلـى بـر خـالف قـرآن و سـنت تأسـيس 
نكرديـم. اصـل ما مأخوذ از قرآن و سـنت اسـت. 
اصولـى را كـه بر اسـاس آن بايد حركـت بكنيم، 

از كتـاب و سـنت اسـتفاده كرديم.
روايـت  اردبيلـى  محقـق  مـوارد،  برخـى  در 
صحيحـه اى را اخـذ، و از روايـت مشـهور اعراض 
كـرده اسـت. مرحـوم وحيـد بـه ايـن شـيوه نيـز 
سـخت مى تـازد و بـراى فهـم اجمـاع اصحـاب 

موضوعيـت قائـل اسـت. 
 ايشـان بـه صاحـب ذخيـره و صاحـب مـدارك، 
حمـالت شـديدى دارنـد، چـون ايـن بـزرگان، 

مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم تربيـت شـده مكتب 
مرحـوم اردبيلـى هسـتند. 

مرحـوم وحيـد، كتاب «شـرح مفاتيـح» را در فقه 
نوشـته اسـت. اسـتاد فقيـه و برجسـته، مرحـوم 
مى فرمودنـد:  تبريـزى(ره)  كاظـم  ميـرزا  آقـاى 
«اگـر كتاب شـرح مفاتيـح مرحـوم وحيد تكميل 
مى شـد، صاحب جواهـر، جواهر را نمى نوشـت». 
در  كـه  اسـت  ايـن  در  ايشـان  كار  برجسـتگى 
مسـيرى كـه حركـت كردنـد،  هيچ كجـا نديديم 

كـه از دليـل، تخلـف كـرده باشـند. 
تنهـا  وحيـد  مرحـوم  مى كننـد،  گمـان  برخـى 
مدافـع شـهرت بوده اسـت. ايشـان به شـهرت و 
اجماعـات، اهتمام دارد، ولى اين گونه نيسـت كه 
بـه صرف شـهرت كننـد و به دليل توجه نداشـته 
باشـند. براى نمونـه، در بحث مسـتحقين زكات، 
ايشـان به آنچـه اعتقاد دارد و موافقت با شـريعت 
يافتـه فتـوا مى دهـد، ولو اينكـه مخالـف با جمع 
فقهـا باشـد. ايـن گونـه نيسـت كـه هر جـا فقها 
اشـتهارى دارند، ايشـان آن را تقويت كرده باشند. 
معمـوًال ادلـه را بـا مشـهور همراه مى بيننـد، ولى 
اگر در مسـئله اى ادله با مشـهور مخالف بود، ادله 
را ترجيـح مى دهند. اين روش از برجسـتگى هاى 

كار مرحـوم وحيـد به شـمار مى آيد.
كتـاب «شـرح مفاتيـح» آخريـن كتـاب علمـى  
ايشـان اسـت كه در نود سـالگى آن را نوشـته اند. 
ايشـان در اين سـن و سـال، به ظرايفى در كتب 
توجه داشـته اسـت. در ايـن كتاب، دربـاره برخى 
اعـالم و بـزرگان، بـر ايـن باور اسـت كـه اين ها 
در مبـادى ادب عربـى، دقـت ضعيفى داشـته، لذا 
دچار اشـتباه شـده اند. ايشـان مـوارد اشـتباهى را 
از كتـاب ذخيـره، بيـان، و بـا تحقيق ادبى بسـيار 
دقيقـى، اثبـات مى كننـد كـه صاحـب ذخيـره، 
احاطـه بـر ادب عربـى نداشـته و اين اشـتباه ها از 

ايـن ناحيه نشـأت گرفته اسـت. 
دربـاره برخـى ديگـر از بـزرگان و اعـالم، معتقـد 
هسـتند كـه اين هـا عرفياتشـان، ضعيـف بـوده 
اسـت. بـراى نمونـه، فتـواى محقـق در معتبـر 
درباره زكات سـائمه را نقـد مى كنند و مى فرمايند 

كـه ايشـان بـه عرفيـات توجـه نفرمودند. 
خالصـه ايشـان در اين كتاب بـه ظرايف عجيب 
و غريبـى توجـه مى فرماينـد كه از كسـى در اين 

سن و سـال، شـگفت انگيز است.

مى فرماييـد،  حضرت عالـى   
مرحـوم وحيـد مكتب جديدى را تأسـيس 
كـرده اسـت. هم چنيـن ايشـان اخباريون 
را كنـار گذاشـتند و علـم اصـول را زنـده 
كردنـد. بـا ايـن اصـول، تأسـيس مكتب 
كردنـد يـا مـروج مكتـب خاصـى بودند؟

ـ دربـاره مرحـوم وحيد مى شـود از تعبير مؤّسـس 
بهـره بـرد، كمـا اينكه از ايشـان با عنـوان عالمه 
هم چنيـن  مى شـود.  تعبيـر  مؤسـس  و  مجـّدد 
مى شـود ايشـان را احياگـر و مـروج ناميـد. در آن 
زمـان، هـر دو مكتـب نوانديشـى و اخبارى گرى، 
در تقابـل بـا يكديگر، آرام آرام رشـد كـرده بودند. 
بـه گمان مـن، اخبارى هـا مولود هميـن نوگرايى 

برخـى اعـالم و بـزرگان بودند. 



مرحـوم محقق اردبيلـى در پايان قـرن دهم و مال امين اسـترآبادى، در 
قـرن يازدهم مى زيسـتند. اين تندروى هاى مكتـب نوانديش، مولودش 

مكتـب اخبارى گـرى بـود و آنتى تز نوانديشـى، به شـمار مى آمد. 
مرحـوم وحيـد بـا هـر دو مكتـب، روبـه رو شـدند و بنيان جديـدى را 
پى ريـزى كردند كه ريشـه در مواريث گذشـتگانى چون شـيخ مفيد و 

شـيخ طوسـى و... داشت.
 مرحـوم وحيد افـزون بر جنبه هاى علمـى، از نظر 

شـيخ طوسـى و... داشت.

اخالقـى نيز ممتـاز بودند. لطفـاً درباره جنبه اخالقى ايشـان 
نيز صحبـت بفرماييد.

ـ ايشـان جـزو نـوادر اسـت. بـا توجـه بـه اهتمـام بـه كار علمـى، در 
ملـكات نفسـانى و فضايـل اخالقـى، يـا بى بديـل يـا كم نظيـر و 
مثال زدنى اسـت. ايشـان نسـبت به تعبديات و تهجد، اهتمام ويژه اى 
داشـت. نقـل مى كنند آقازاده ايشـان مرحوم آقا محمدعلـى، به فرمان 
پـدر از كربـال بـه ايـران مى آيد و مدتـى در كرمانشـاه بودنـد و ظاهراً 
در سـفرى بـه كربال بـر مى گردند. پـدر مالحظه مى كنند كه سـاعت 
تهجـد آقازاده شـان، كـم شـده اسـت. بـراى هميـن، ايشـان سـخت 
معتـرض مى شـوند كـه چرا سـاعت تهجـدت، كم شـده اسـت؟ اين 
حكايـت نشـان مى دهـد كه اهتمام به نماز شـب و امـور معنوى، جزو 

سـيره مسـتمر ايشـان بوده است. 
يكـى ديگـر از موردهـاى مهم، علقـه فوق العاده ايشـان بـه حضرات 
معصوميـن(ع) بـه ويـژه بـه سيدالشـهدا (ع) بـوده اسـت و آنچـه در 
حـاالت ايشـان يافتيـم يـا كتبى نقل شـده يا از پـدران شـنيديم، اين 
اسـت كـه در مدت طوالنى حضـور در كربال، هر روز كـه براى درس 
مشـرف مى شـدند، كفشـدارى حـرم سيدالشـهدا (ع) را با محاسـنش 
جـارو  مى كردنـد، سـپس وارد حـرم مى شـدند. ايـن نشـانه معرفـت 

ايشـان نسـبت به مقـام عصمت سيدالشـهدا (ع) اسـت. 
آيـت اهللا العظمـى وحيـد خراسـانى (حفظـه اهللا) قصـه اى را بـه ايـن 
مضمـون نقـل مى كردنـد كـه روزى يكـى از مرتاض هـاى هنـدى 
بـه كربـال آمـده بـود. عـده اى در صحـن دورش جمـع شـده بودند و 
هـر كـس سـؤالى از او مى كـرد و پاسـخ مى شـنيد. نزديـك نمـاز بود 
كـه ديدنـد حـال اين آقـا منقلب مى شـود و بـه جهات مختلـف نگاه 
مى كنـد تـا اينكـه در بـاب القبلـه، نگاهـش متوقف شـد. برگشـت و 

گفـت: ايـن آقا كيسـت؟ گفتنـد: عالمه وحيد، مرجع شـيعيان اسـت. 
گفـت: ايـن مطالبـى كـه مى گوييـد، مـن درك نمى كنم، ولـى آنچه 
مى فهمـم ايـن اسـت كـه وقتى قدم بـه صحن گذاشـت، تمـام ارواح 
در صحـن برايـش خضـوع كردنـد. باالخره شـخصيتى كـه به چنين 

جايگاهـى مى رسـد، بـدون مقدمـه و بـدون تهذيـب نبوده اسـت. 
 در آن زمـان، بـراى حـوزه و مراجـع تقليـد، چنين مكنـت و اعتبارى 
كـه در حـال حاضر وجود دارد، نبوده اسـت. مى گوينـد مرحوم ميرزاى 
قمـى، دچـار فقـر مفرطى بـوده اسـت. مرحـوم وحيد، صـوم و صاله 
اسـتيجارى مى پذيرفـت و پولـش را بـه شـاگردش مـى داد و خـود در 

انجـام عمـل مباشـرت مى فرمود.
جـّد مـا، مرحـوم آيـت اهللا حاج آقـاى عبـداهللا آل آقا، نقل مى كـرد، در 
سـفرى كـه به عتبات مشـرف شـدم، وقتى خـدام حرم متوجه شـدند 
كـه من نوه وحيد هسـتم، بسـيار تكريـم كردند. رئيس الخـدام گفت: 
برويـم خانـه جدتـان را ببينيـد كـه يكـى از خدمه سـاكن آن اسـت. 
خانـه اى كـه مجموعـش پنجاه متـر نبود؛ يـك اتاق طبقـه زير، يك 
اتـاق طبقـه رو و يـك آشـپزخانه! ايـن خانه مرجـع تقليد شـيعه بوده 
اسـت. معلـوم اسـت بـا ايـن سـبك و سـياق زندگـى كـردن، بايد به 
چنيـن كمـاالت روحـى و موفقيت هاى بـزرگ علمى نيز دسـت يابد.
رهنامـه: نكتـه عجيبـى دربـاره ايشـان نقـل شـده اسـت. ايشـان در 
سـال هاى پايانـى عمـر شريفشـان، بـه ظاهـر از همـه اشـتغاالت 
تحصيلى دسـت كشـيدند و تنها به تدريس شـرح لمعه، بسنده كردند.
ـ مرحـوم وحيـد در باقـى بـودن ذاكـره خـود شـبهه مى كننـد. اولين 
كارى كـه انجـام مى دهنـد ايـن بـود كـه تقليد را بـه شـاگردان خود 
ارجـاع مى دهنـد. نجـف اشـرف را بـه كاشـف الغطـا، كربـالى معلى 
را بـه صاحـب ريـاض، ايـران را بـه شـاگردانى كـه در نقـاط مختلف 
داشـتند، از جملـه كاشـان را بـه مـال مهـدى نراقـى، كرمانشـاه را به 
فرزندشـان آقا محمدعلى، هندوسـتان را به سـيد دلدار على و... . پس 
از واگـذارى مرجعيـت، تدريس خارج را هم كه شـأن مرجعيت اسـت، 
كنـار مى گذارنـد و شـرح لمعـه تدريـس مى كننـد. بعضـى از اعالمى 
كـه جـزو تالمذه ايشـان بودنـد، مانند مرحوم حـاج مال احمـد نراقى، 
ظاهـراً در شـرح لمعـه آقـا مى آمدند و شـاگردهاى بزرگ ايشـان هم 

مى نشسـتند. تبركاً 

  

با توجه به اينكه ايشــان احياگر علم 
اصول و اســتفاده از قواعــد آن در 
مسير اجتهاد و تفقه بوده اند، ابتكارات 

بسيارى در علم اصول دارند.
  

خداترسي وحيد
بهبهان معروف اســت که  در 
علت مهاجرت آقا از آن شهر، 
اين بوده که خواجه عزيز کالنتر، 
روزي موقع نماز به آقا مي گويد: 
آقا! ببينيد بر اثر دســتوري که 
داده ام، چه قــدر مردم در نماز 
جماعت شما شرکت کرده اند و 
جمعيت چه قدر زياد شده است! 
آقا به قدري از اين گفته منقلب 
مي شود که ديگر نماز نخوانده، 
به منزل مي رود و بدون درنگ، 
عــازم عتبات مي شــود و براي 
هميشه بهبهان را ترک مي گويد 
تا مبادا بــر اثر اين گونه اعمال 
سفيهانه مريدان نادان، زنگ ريا 
و تعلقات جسماني بر لوح و روح 
پاک و بزرگش بنشــيند و او را 
از مقام واالي معنوي به پرتگاه 

پستي و جاه طلبي سقوط دهد. 

٧٩



  

«روزى كه در حين تدريس گرم مباحثه بود، آخوند 
خراسانى ـ شــاگرد وى ـ بر سخنش اشكالى وارد 
كرد و پس از گفت وگويــى طوالنى، هيچ كدام قانع 
نشدند؛ اما روز بعد ميرزا در حضور سايرين گفت: 
ديشــب روى بحث ديروز بيشتر تأمل كردم، حق با 

آخوند بود!»

  

عالمـه محمدباقـر وحيـد بهبهانى، فرزند محمـد اكمل، در سـال 1117 
هــ.ق، در اصفهـان ديـده بـه جهـان گشـود. عالمـه بهبهانـى افـزون 
بـر اسـتعدادش، ميـراث دار دانـش و فضـل خاندانـى بـود كـه اجتهاد و 

مرجعيـت عامـه را از زمـان شـيخ مفيـد بـر عهده داشـت. 
  آن يگانـه دوران، از سـوى پـدر ارجمنـدش، بـه شـيخ مفيد و از سـوى 
مـادر، بـه مالصالح مازندرانى، داماد مجلسـى اول، منتسـب اسـت.(1) او 
چند سـال بعد از درگذشـت دايى خويش، مجلسـى دوم به دنيا آمد و از 
طريـق پـدر به عنوان نخسـتين آموزگار خـود به گنجينه دانـش خاندان 
پـر فضيلتـش، دسـت يافت و علـوم عقلى و نيـز جامع حديـث كافى را 
نـزد وى خوانـد و از او اجـازه روايـت گرفـت. هم چنيـن برخـى مقدمات 

علـوم را نزد عمـه فاضل خـود آموخت.(2)
در سـال هاى آغازيـن بلـوغ، پـدرش را از دسـت داد كـه آمـوزگارى 
پرهيـزكار و پايه گـذار آموزه هـاى نـاب الهـى بـود. هنگامـى ايـن وداع 
جان سـوز رخ داد كـه اصفهان، پايتخت صفويان، در پـى هجوم افغان ها 
و سـقوط شـهر، آبسـتن حـوادث تلخـى بـود. هرج و مـرج پديـد آمده و 
انحـالل حاكميت دولت شـيعى صفـوى، شـرايط اجتماعى دشـوارى را 
ايجـاد كـرده بـود كه ادامـه دانش آمـوزى را سـخت مى كـرد. از اين رو، 
محمدباقـر چـاره كار را در مهاجـرت يافـت. او هجـده سـال داشـت كه 
اصفهـان را تـرك گفـت و بـه همـراه برادرانش، رهسـپار نجف اشـرف 

شد.(3) 
او در حريـم پـاك علـوى و با شـور و حرارتى بسـيار، بـه فراگيرى دانش 
پرداخـت و بـا وجود اسـتعداد سرشـار خـود، از خرمن پرفيض دانشـوران 
برجسـته آن سـامان، خوشـه ها چيـد و بـر اندوخته هاى علمـى خويش، 

در معقـول و منقـول افزود.
وى فقـه و اصـول را نـزد عالـم ربانـى، سـيد صدرالديـن رضـوى قمى، 
شـارح وافيه االصول(4) و فلسـفه و حكمت را نزد سيد محمد طباطبايى 
بروجـردى، فـرا گرفت.(5) سـيد صدرالدين، مشـى اخبـارى را مى پيمود 
و وحيـد نيـز تحـت تأثيـر آموزه هـاى اسـتاد، در آغـاز تحصيـل بـه آن 

شـيوه گراييـد، سـپس در محـك عقـل، ايـن مكتـب را ضعيـف و فاقد 
اسـتدالل متقـن يافـت و از آن فاصله گرفت و روش اجتهاد را پسـنديد.

(6) تغييـر مشـى او و اسـتدالل هاى روشـن و متقنـى كـه ارائـه مى داد، 
سـبب شـد تـا اسـتادش، سـيد صدرالدين نيـز در نـگارش كتاب شـرح 
وافيـه از اخبارى گـرى فاصلـه بگيـرد و به مشـرب اجتهـادى اصوليين، 

نزديك تـر شـود.(7)
رشـد و بالندگى وحيد در حوزه نجف و ممتاز بودن او در ميان شـاگردان 
ديگـر، سـبب شـد تـا از چنـان جايگاهـى نـزد اسـتادش، سـيد محمـد 
طباطبايـى برخوردار شـود كه دخترش را به ازدواج وحيـد درآورد. حاصل 
ايـن ازدواج، تولـد فرزنـدى بـه نـام آقـا محمدعلى اسـت كه ميـراث دار 
دانـش و فضـل پـدر مى شـود، بـه گونه اى كـه وحيد دربـاره جايـگاه او 
چنيـن گفته اسـت: «محمدعلـى ما، شـيخ بهاءالدين اين عصر اسـت». 

(8)
محقـق جـوان و پرشـور اصفهـان در مـدت كوتـاه اقامتش در عـراق، با 
همـت عالـى و ذهـن تيـز خود، مـدارج عاليه را پيمـود و انبان خـود را از 
خرمـن معـارف اهـل بيـت (ع) انباشـته كرد. اينـك او بايد بـه ميهن باز 
مى گشـت و تشـنگان علـوم و معـارف را سـيراب مى سـاخت. از تاريـخ 
دقيـق بازگشـت ايشـان و چرايـى گزينـش بهبهـان، اطـالع دقيقى در 
دسـت نيسـت، ولـى گمانه زنى هـا حكايـت از آن دارد كه چنـد دليل در 
انتخـاب بهبهـان بـراى محـل اقامت وحيـد، بى تأثيـر نبوده اسـت: اول 
آنكـه بهبهـان از پايگاه هـاى اصلى و مراكـز عمده جريان اخبـارى بوده 
و علمـاى معروفـى از ايشـان، چون شـيخ عبداهللا بن صالح سـماهيجى 
بحرينـى و شـيخ احمـد بحرانـى، پـدر صاحـب حدائـق در ايـن شـهر 
سـكونت داشـتند و بـه بسـط و توسـعه مسـلك اخبـارى مى پرداختند و 
وحيـد نيـز مبـارزه علمـى با ايـن جريـان را از اهـداف بلند خود ترسـيم 
كـرده بـود. دليـل دوم، سـابقه حضور برخى خويشـان و بسـتگان وحيد 
در بهبهـان و فراهـم آوردن اسـباب حضـور وى در اين شـهر اسـت. (9) 
دليل سـوم، موقعيت آرام بهبهان بوده اسـت كه پس از آشـفتگى اوضاع 
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اصفهـان، پناهـگاه اهـل علم شـده بود.
انگيـزه حضـور او هـر چه باشـد، وحيد بيش از سـى سـال در اين شـهر 
زيسـت و او را «بهبهانـى» ناميدنـد. او پـس از اسـتقرار در بهبهـان، 
بـه هدايـت دينـى مـردم پرداخـت و بـراى راهبـرد مبـارزه بـا مسـلك 
اخبارى گـرى از تاكتيك هـاى گوناگونـى، چون تشـكيل جلسـات درس 
و بحـث، از يـك سـو و تأليف كتاب و رسـاله، از سـوى ديگر بهـره برد. 
تالش پيگير و مسـتمر او و ايمان به هدف، سـبب شـد مردم آن سـامان 
از مشـى اخبارى گـرى منصـرف شـوند و بـه اجتهـاد و تقليـد، رو آورند. 
بديـن ترتيـب، يكى از مهم تريـن پايگاه هاى اخباريون، به تسـخير عقل 

و اجتهـاد در آمد.
وى كـه همسـر اول خـود را از دسـت داده بـود، بـار ديگـر بـا دختـر 
كدخـداى بهبهـان، ازدواج كـرد (10) كـه حاصـل ايـن پيونـد، دو فرزند 
اسـت. يـك دختـر كه با سـيد علـى طباطبايى، صاحـب ريـاض ازدواج 
كـرد و يـك پسـر، با نام عبدالحسـين كـه راه پـدر را در پيـش گرفت و 

بعدهـا رياسـت دينى مـردم همـدان را برعهـده گرفـت. (11) 
وحيـد بهبهانى، پس از سـى سـال تـالش بى امـان براى هدايـت مردم 
بهبهـان و گسـترش دانـش و فرزانگـى در آن ديار، تصميـم به هجرت 
از بهبهـان گرفـت. برخـى علـت اين هجـرت را اخالقى (12) دانسـته و 
برخـى ايـن هجـرت را در جهـت مبـارزه بـا اخبارى گـرى برشـمرده اند. 
آن روزهـا شـهرهاى نجـف و كربـال كـه قطب علمى شـيعه به شـمار 
مى آمد، در سـيطره جريان اخبارى بود و انديشـه اجتهـادى در تنگنا قرار 
داشـت. گزارش هايى كه از اين دوره تاريخى رسـيده، حاكى از آن اسـت 
كـه مجتهـدان از طرف جريـان اخبارى، طرد و تكفيـر، و كتاب هاى آنها 
كتاب هـاى ضالـه پنداشـته، و هم چـون اعيان نجسـه، با آنها رفتار شـد. 
(13) بـا دريافـت چنيـن اخبـار نگران كننـده اى بـود كه وحيـد بهبهانى 
تصميـم بـه تكميل رسـالت تاريخى خـود در زدودن منطـق ضد عقل و 
متحجرانـه اخبـارى، از حريـم دين و مذهب كرد و شـايد آن امر اخالقى 

اين روند را تسـريع بخشـيد. 
وى در هجـرت دوم خـود، نخسـت بـه نجـف اشـرف رفـت، سـپس به 
كربـالى معلـى، به عنوان مركزيت تفكـر اخبارى وارد شـد. در آن زمان 
حـوزه كربـال زيـر نفـوذ علمـى و معنـوى شـيخ يوسـف بحرانـى، عالم 
بـزرگ اخبـارى بـود و فضـاى ضـد اجتهادى شـهر، به گونـه اى بود كه 
عالمـه بهبهانـى ناگزيـر در زيرزميـن و دور از چشـم اخبارى ها، بسـاط 

تدريس خـود را گسـترد. (14)
او بـراى آگاهـى از آخريـن نظريـات اخباريـون، مدتـى در درس عالمـه 
شـيخ يوسـف بحرانـى، حاضر شـد و خود را بـراى محاجه علمـى با اين 

جريـان، آماده سـاخت. (15) 
وجـود عالـم پرهيـزكار و معتدلـى چون شـيخ يوسـف بحرانـى در رأس 
جريـان اخبـارى، امتيـازى بـود كـه توفيقـات وحيـد را در اثبـات طريقه 
اجتهـاد و منكـوب كـردن جريـان ضد عقـل، بيشـتر كـرد. بحرانى كه 
خـود از تنـدروى و زيـاده روى برخـى اسـالف خـود در حـق اصولييـن 
ناراحـت بـود، نرمـش و مالطفت بيشـترى در مقابل بهبهانى نشـان داد 
و ضمـن موافقـت با درخواسـت وحيد، مبنى بر گذاشـتن كرسـى درس 
خـود در اختيـار وى، نهايـت همـكارى را بـا اين مجتهد واالمقـام انجام 
داد و خـود نيـز با مناظرات پى در پى با وحيد بهبهانى، در شـفاف شـدن 
مسـائل، كمك كـرد. (16) ارادت بحرانى به راه و مـرام وحيد به گونه اى 
بـود كـه در وصيت نامـه اش، نمـاز گـزاردن بر پيكـر خود را بـه بهبهانى 
واگـذار كـرد (17) و بـا ايـن وصيت، ميخ آخـر را بر تابـوت اخبارى گرى 
كوبيـد. بهبهانـى پـس از درهـم كوبيـدن بنيان هـاى اخبارى گـرى، به 
توسـعه مكتـب اجتهادى پرداخـت و با تربيت شـاگردان بسـيار و تأليف 

كتاب هايـى در ايـن زمينـه، انديشـه اجتهادى را گسـترش داد.
مـال محمدمهـدى نراقـى، صاحـب كتـاب «جامع السـعادات»، عالمـه 
بحرالعلـوم، سـيد علـى طباطبايـى، صاحـب «رياض المسـائل»، شـيخ 
جعفـر كاشـف الغطـا، مال احمـد نراقـى، شـيخ ابوعلى حائـرى، صاحب 
«منتهى المقـال»، سـيد محمدجـواد عاملـى، صاحب «مفتـاح الكرامه»، 
ميـرزا ابوالقاسـم شـفتى، صاحـب «قوانيـن االصـول»، مـال محمدتقى 
برغانـى (شـهيد ثالـث)، سـيد دلـدار هنـدى، آقـا محمدعلـى بهبهانـى 

كرمانشـاهى، فرزنـد وحيد، و...، از جمله شـاگردان مكتب وحيد هسـتند 
كـه هـر كـدام به فرمان اسـتاد خويـش، در يكى از شـهرهاى اسـالمى 

مسـتقر شـدند و به گسـترش مكتـب اجتهـادى پرداختند. 
بهبهانـى در كنـار تربيـت فرزانگانـى از شـهرهاى گوناگـون، بـراى 
مانـدگارى پژوهش هـا و انديشـه هاى بديـع خـود، دسـت بـه قلـم بـرد 
و آثـارى در زمينه هـاى مختلـف اصول، فقـه، عقايد، حديث، رجـال و...، 
خلـق كـرد؛ گنجينـه اى با بيش از هفتـاد عنوان كتاب و رسـاله، از جمله 
شـرح مفاتيـح الشـرايع، فوائدالحائريـه، حاشـيه بـر مـدارك، حاشـيه بر 
كافـى، اصول االسـالم و االيمان، الفوائـد الفقهيه، فوائد الرجاليـه، و...، از 

جملـه يادگارهـاى بـر جـا مانده از ايشـان بـه شـمار مى آيد.
عالمـه بهبهانـى، افـزون بر نود سـال زيسـت و تا پايان عمر شـريفش، 
بـه تحصيـل و تدريـس پرداخت. او بر اثر كهولت سـن و شـك در باقى 
مانـدن قـوه حافظه، تمام شـئون مرجعيـت را به شـاگردان خـود واگذار 
كـرد، ولـى بـا وجـود ايـن، دسـت از كوشـش علمـى بـر نداشـت و  به 

تدريس شـرح لمعه پرداخـت.(18) 
سـرانجام وحيد دوران، در شوال سـال 1205 هـ.ق، به مجلس الهوتيان 
پر گشـود و پيكر پاكش، در رواق شـرقى حرم مقدس سـاالر شـهيدان و 

در كنار شـهيدان جاودانه تاريخ، به خاك سـپرده شـد. (19)
بى گمان، مكتب امروزى شـيعه و سلسـله مجتهدان، مرهون ده ها سـال 
مجاهـدت عالمـه بهبهانـى و تالش پيگير شـاگردان ايشـان اسـت. به 
هميـن دليـل، بـزرگان ديـن از وى بـا اوصـاف و عناوينى چـون عالمه 
زمـان، جامـع علـوم، عالمـه ثانـى، محقق ثالـث، اسـتاد اكبر و «اسـتاد 

الـكّل فـى الكّل» (اسـتاد همـگان در همه علـوم) يـاد كرده اند.
وحيـد بهبهانـى، نـه تنها خود در ميـان عالمان شـيعه از جايگاهى ممتاز 
برخـوردار اسـت، بلكه از ميان فرزنـدان و نوادگان او نيز شـخصيت هاى 
بزرگ تريـن  از  يكـى  بـه  را  بهبهانـى  خانـدان  و  برخاسـته ،  بزرگـى، 
خاندان هاى علمى شـيعه، بدل سـاخته اند. نخسـتين فرزنـد وحيد به نام 
آقـا محمدعلـى، فقيهـى مقتدر در كرمانشـاه بود كـه از فرزنـدان او نيز، 
آقـا احمد، صاحـب مرآت االحوال، معروف اسـت. فرزند ديگـر وحيد، آقا 
عبدالحسـين نام داشـت و اهل سـلوك و رياضت و مجاهد با نفس بود. 
هم چنيـن در دوران مرجعيـت پـدرش، امـور مالى و بررسـى اسـتفتائات 
بـر عهـده او بـود. وحيـد دختـرى نيز داشـت كه همسـر مير سـيد على 
طباطبايـى، صاحـب ريـاض بـوده و از فرزندان او سـيد محمـد مجاهد، 
صاحـب مناهـل اسـت كه فتواى جهـاد عليه روسـيه تـزارى را در زمان 

فتح علـى شـاه قاجار صـادر كرد.
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خضوع ارواح مؤمنان براي وحيد
روزي يکــي از مرتاض هاي هندي 
به کربــال آمده بود. عــده اي در 
بودند  صحن دورش جمع شــده 
و هر کس ســؤالي از او مي کرد و 
پاسخ مي شــنيد. نزديک نماز بود 
که ديدند حال اين آقا منقلب شده 
و به جهــات مختلف، نگاه مي کند 
تا اين که در بــاب القبله نگاهش 
متوقف شد. برگشت و گفت: اين 
آقا کيســت؟ گفتند: عالمه وحيد 
بهبهاني، مرجع شيعيان است. گفت: 
اين مطالبي کــه مي گوييد را من 
درک نمي کنم، ولي آنچه مي فهمم، 
اين اســت که وقتي قدم به صحن 
گذاشــت، تمــام ارواِح در صحن 

برايش خضوع کردند.
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یادداشت
مصطفی ابراهیمی

چرا اين كرسـي هاي آزادانديشـي در قم تشـكيل نمي شـود؟ چه اشـكالي 
دارد؟ حوزه هـاي علميـه مـا، هميشـه مركـز و مهـد آزادانديشـي علمـي 
بـوده و هنـوز كـه هنوز اسـت، مـا افتخـار مي كنيـم و نظيـرش را نداريم 
در حوزه هـاي درسـي غيـر حـوزه علميـه، كه شـاگرد پاي درس به اسـتاد 
اشـكال كنـد، پرخـاش كنـد و اسـتاد از او استشـمام دشـمني و غـرض و 
مـرض نكنـد. طلبـه آزادانـه اشـكال مي كند، هيـچ مالحظه اسـتاد را هم 
نمي كنـد. اسـتاد هـم مطلقاً از ايـن رنج نمي بـرد و ناراحت نمي شـود. اين 
خيلـي چيـز مهمـي اسـت. خـب، ايـن مـال حـوزه ماسـت. در حوزه هاي 
علميـه مـا، بزرگانـي وجـود داشـته اند كه هـم در فقـه سـليقه ها و مناهج 
گوناگونـي را مي پيمودنـد، هـم در برخـي از مسـائل اصولي تـر. فيلسـوف 
بـود، عـارف بـود، فقيـه بـود. اين هـا در كنـار هـم زندگـي مي كردنـد، بـا 
هـم كار مي كردنـد. سـابقه حوزه هـاي مـا ايـن جوري اسـت. يكـي، يك 
مبناي علمي داشـت، ديگري آن را قبول نداشـت. اگر شـرح حال بزرگان 
و علمـا را نـگاه كنيـد، از ايـن قبيـل مشـاهده مي كنيـد. مرحـوم صاحب 
حدائـق بـا مرحـوم وحيد بهبهانـي، نقطه مقابل؛ هـر دو در كربـال زندگي 
مي كردنـد؛ معاصـر، مباحثـه هـم مي كردنـد بـا هـم. يـك شـب در حرم 
مطهـر سيدالشـهدا (سـالم اهللا عليـه) اين ها سـر يك مسـئله اي، شـروع 
كردنـد بحـث كـردن. تـا اذان صبـح ايـن دو نفر روحانـي ايسـتادهـ  حاال 
وحيـد بهبهانـي آن وقت نسـبتاً جوان بـوده، اما صاحب حدائـق پيرمردي 
هـم بـودهـ  بحـث كردنـد! مباحثـه هـم مي كردنـد بـا هـم، منازعـه هم 
مي كردنـد، امـا هر دو هـم بودند. هـر دو هم درس مي گفتند. من شـنيدم 

كـه شـاگردان وحيـدـ  كه وحيـد تعصب شـديدي عليه اخباري ها داشـت 
ـ مثـل صاحـب ريـاض و بعضي ديگر از شـاگردان وحيـد، مي رفتند درس 
صاحـب حدائـق هـم شـركت مي كردنـد! اين جـوري بـوده. مـا تحمل را 
در حـوزه بايـد بـاال ببريم. خب، يكي مشـرب فلسـفي دارد، يكي مشـرب 
عرفانـي دارد، يكـي مشـرب فقاهتـي دارد. ممكـن اسـت همديگـر را هم 

باشند.  نداشـته  قبول 
در قـم بايـد ايـن جـوري باشـد. يـك نفـري نظـر فقهـي مي دهـد، نظر 
شـاذي اسـت. خيلـي خب، قبـول نداريـد، كرسـي نظريه پردازي تشـكيل 
بشـود و مباحثه بشـود. پنج نفـر، ده نفر فاضل بيايند اين نظـر فقهي را رد 
كننـد، با اسـتدالل. اشـكال ندارد. نظر فلسـفي داده مي شـود، همين جور. 
نظـر معارفـي و كالمي داده مي شـود، همين جور. مسـئله تكفيـر و رمي و 
ايـن حرف هـا را بايسـتي از حوزه ور انداخت، آن هم در داخل حوزه نسـبت 
به علماي برجسـته و بزرگ. يك گوشـه اي از حرفشـان با نظر بنده حقير 
مخالـف اسـت، بنـده دهن باز كنـم رمي كنم. نمي شـود اين جـوري. اين 
را بايـد از داخـل خـود طلبه ها شـروع كنيـد. اين يك چيزي اسـت كه جز 
از طريـق خـود طلبه ها و تشـكيل كرسـي هاي مباحثه و مناظـره و همان 
نهضـت آزاد فكـري و آزادانديشـي كـه عرض كرديم، ممكن نيسـت. اين 

را عـرف كنيـد در حـوزه علميه، در مجالت، در نوشـته ها، گفته شـود. 

بيانـات رهبـري در ديـدار گروهـى از اسـتادان، فضال و طـالب حوزه هاي 
(86/6/8) علميه 

اشاره:
رهبر فرزانه انقالب، در 
مقام نظريه پرداز و پرچمدار 
اسالم انقالبى، در سخنانى، 
تشكيل كرسى هاى آزادانديشى 
را به عنوان راهبرد حوزه هاى 
علميه، معرفى، و مناظره وحيد 
با صاحب حدائق را الگوى 
مناسبى براى اين راهبرد 
ترسيم مى كنند.

  

 طلبه آزادانه اشــكال مي كند، هيچ 
مالحظه استاد را هم نمي كند. استاد 
هم مطلقــاً از اين رنــج نمي برد و 
ناراحت نمي شــود. اين خيلي چيز 

مهمي است.
  



اشاره:
در اين نوشتار با نگاهى 
به آثار علمى ايشان كه 
بيشتر در قالب رسائل و 
مقاالت بر جا مانده، نشانه 
مبارزه علمى مستمر ايشان، 
با هر دو جريان فكرى 
افراطى و تفريطى يافت 
مى شود كه از دل آن، مكتب 
اعتدالى فقهاى شيعه رشد 
كرده است.

یادداشت
الفوا ئد الحائريهمصطفی ابراهیمی

ايـن كتـاب از جملـه آثار ارزشـمند وحيد بهبهانى اسـت كه در تقابل با جريـان اخبارى، 
نوشـته اسـت. عالمه امين اسـترآبادى، بنيان گـذار اخبارى گرى افراطـى، مبانى فكرى 
ايـن جريـان را در كتابـى با نام «فوايد المدنيه» نوشـت و براى سـاليان متمـادى، مانع 

از حركـت مكتب اجتهادى و اصولى شـد. 
عالمـه وحيـد بهبهانـى با درك مخاطـرات فراوانى كه اخبارى گرى بر رشـد و انديشـه 
دينـى ايجـاد مى كـرد، بـه مقابلـه بـا ايـن تفكـر پرداخـت. از جملـه اقدامـات ايشـان، 
رديه نويسـى و تقابـل فكـرى بـا انديشـه بنيان گـذاران اخبارى گـرى اسـت. عالمـه 
بهبهانـى، كتـاب «فوايـد الحائريـه» را در تقابـل بـا كتـاب «فوايـد المدنيه» نوشـت و 
ضمـن بـه چالـش كشـيدن مبانـى فكـرى اخبارى گـرى، از مبانـى فكـرى مكتـب 
اجتهـادى و اصولـى دفـاع كـرد. چنانكـه براى پاسـخ بـه شـبهات رجالى اسـترآبادى، 

كتـاب «فوايـد الرجاليـه» يـا «تعليقـه علـى الرجال» را نگاشـت. 

بـا نگاهـى بـه تاريخ زندگانـى عالمـه وحيـد بهبهانـى(ره) در مى يابيم پيـش از ظهور 
علمـى ايشـان، دو جريـان فكرى بر حوزه هـاى علميه و تفكر دينـى، حكومت مى كرد. 
جريـان نخسـت، اجتهـادى به شـمار مى آمد و بـر مبانى اصولـى تكيه داشـت، ولى در 
شـيوه اسـتنباط و در نتيجـه فهـم دين، دچـار افراط شـده و از چارچوب قواعد مسـلم و 
مقبـول، بـه نفع عقل و با توجيه مقتضيات زمان و مكان، خارج شـده و احكام شـريعت 
را بـه صـورت مطلق، تغيير و تبديل پذير مى دانسـتند. صاحب ذخيـره، صاحب مدارك و 

مقـدس اردبيلـى (ره)؛ از شـاخص ترين فقهـاى آزادانديش به شـمار مى آيند.
در نقطـه مقابـل انديشـه عقل گـرا، جريـان اخبـارى قـرار داشـت كـه در برابـر افـراط 

عقل گرايـان، بـه شـكل آنتى تزى عمـل مى كردنـد. در نتيجه، به شـيوه اى تفريطى، به 
حـذف عقـل و اجتهـاد در احكام شـريعت انجاميد.

عالمـه وحيـد بهبهانـى(ره) پـس از ظهـور علمـى خود بـه رويارويـى با هـر دو جريان 
پرداخـت و مكتـب اعتدالـى را پايه ريـزى كـرد؛ مكتبـى كـه ضمـن توجـه بـه اخبار و 

نصـوص دينـى، جايـگاه اجتهاد و اصـول را تنقيـح كرد.
نگاهـى بـه آثار علمى ايشـان كه بيشـتر در قالب رسـائل و مقاالت بر جا مانده، نشـانه 
مبـارزه علمى مسـتمر ايشـان، با هـر دو جريان فكـرى افراطى و تفريطى اسـت كه از 

دل آن، مكتب اعتدالى فقهاى شـيعه رشـد كرد. 

مصابيح الظالم
ايـن كتـاب شـرحى بـر اثـر فقهـى مال محسـن فيـض كاشـانى (ره) بـا نـام «مفاتيح 
الشـرايع» اسـت. اربـاب تحقيـق، از اين نظر به مصابيـح الظالم توجه دارنـد، كه حاوى 

نظريـات دو روش فقهـى (اخبـارى و اصولـى) دو فقيه نامدار اسـت.
ابـواب طهـارت، صـاله، خمس و زكات، تشـكيل دهنده مجلدات اين كتاب اسـت. اين 
كتـاب بـا مقدمـه آيت اهللا يثربـى (دامت بركاتـه)، بنيانگـذار مؤسسـه تحقيقاتى عالمه 

وحيـد بهبهانـى در شـش هزار صفحـه و يازده جلد، چاپ شـده اسـت.

حاشيه الوافى
ايـن كتـاب نيز حاشـيه اى بر اثر فقهى مال محسـن فيض كاشـانى (ره) با نام «وافى» اسـت. 
ابـواب طهـارت، صـاله، صـوم، زكات، خمـس، نـكاح، طـالق، اطعمه و أشـربه و...، تشـكيل 
دهنـده فصـول ايـن كتـاب اسـت. اين اثر نيـز با مقدمـه آيت اهللا يثربـى، در يـك مجلد 615 

صفحـه اى به چاپ رسـيده اسـت.

حاشيه الوافى
ايـن كتـاب نيز حاشـيه اى بر اثر فقهى مال محسـن فيض كاشـانى (ره) با نام «وافى» اسـت. 
ابـواب طهـارت، صـاله، صـوم، زكات، خمـس، نـكاح، طـالق، اطعمه و أشـربه و...، تشـكيل 

دهنـده فصـول ايـن كتـاب اسـت. اين اثر نيـز با مقدمـه آيت اهللا يثربـى، در يـك مجلد 
صفحـه اى به چاپ رسـيده اسـت.
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الحاشيه على مجمع الفائدة و البرهان
ايـن كتـاب حاشـيه اى بر كتاب فقهـى «مجمع الفائـدة و البرهان» مرحوم مقـدس اردبيلـى (ره)، يكى از بنيان گـذاران مكتب 
آزادانديشـى فقهى اسـت. اسـاس حواشـى مرحـوم وحيد (ره) بـر اين كتـاب را مبانى اصولى ايشـان به عنـوان احياگر مكتب 
اعتدالـى، تشـكيل مى دهـد. ايـن كتاب يك جلدى، شـامل ابـواب المتاجر، الديـون، اإلجارة، الصيـد و توابعـه، اإلرث، القضاء و 

است. الجنايات 
در آغـاز كتـاب، مقالـه اى پژوهشـى دربـاره تطـور فقـه، حيات مقـدس اردبيلى و حيـات عالمه وحيـد بهبهانـى (ره) گنجانده 

شـده است.

الرسائل الفقهيه
ايـن كتـاب كـه در زمينـه فقه اسـتداللى تصنيف شـده، نشـان دهنده دقـت و احاطه  علمـى عالمه مجدد اسـت و شـامل يازده 
رسـاله و مقالـه فقهـى اسـت كـه عبارتنـد از: عدم جـواز تقليد الميـت، حكم عبـادة الجاهل، اصالة طهـارة األشـياء، حكم العصير 
التمـرى و الزبيبـى، رويـة الهالل، اإلفادةاالجمالية فى البحـث عن كراهة بعض العبادات و عدمهـا، صحة الجمع بين الفاطميتين، 
حكـم متعـة الصغيـرة، القـرض بشـرط المعاملـة المحاباتيـة، اصالـة عـدم الصحة فـى المعامـالت و اصالـة الصحة و الفسـاد فى 

المعامالت.

الرسائل األصوليه
ايـن كتـاب در بردارنـده بخشـى از نظريـات و مبانـى اصولـى قهرمان عرصـه تحقيق، مرحوم عالمـه وحيد (ره) اسـت كه به 
دليـل پايـدارى او در برابـر جريـان افراطـى اخبارى گرى و تنقيح مبانى مسـتحكم فقهـى و اصولى صحيـح، وى را «مجّدد» 
و «اسـتاد الـكل» ناميدنـد. اين كتاب، شـامل هشـت رسـاله بـه نام هاى اجتهـاد و اخبـار، اجتماع امـر و نهى، اجمـاع، قياس، 
اخبـار آحـاد، أصالـة البرائـه، اسـتصحاب و جمـع بيـن االخبـار اجزاى اسـت. هر جـزء از ايـن كتاب، در پاسـخ به شـبهه اى از 
شـبهات اخباريون، نوشـته شـده اسـت و ضمن تنقيح مبانـى مكتب اجتهـادى، دربردارنـده ابتكارات اصولـى عالمه بهبهانى 

(ره) بـه شـمار مى آيد. 
مقدمـه اى تحقيقـى شـامل سـير اصـول در ميان شـيعه، بررسـى و نقـد روش اخبارى گـرى، زحمـات و نوآورى هـاى مرحوم 
وحيـد (ره) و زندگى نامـه ايشـان همـراه بـا كلمـات بزرگان علـم درباره ايشـان، صفحات آغازين كتـاب را مزين كرده اسـت.
شـرح المعالم، تحفه الحسـينيه، تعليقه على منهج المقال، رسـاله در جبر و اختيار، حاشـيه على الذخيره، حاشـيه على القوانين 

االصول و...، از جمله آثار علمى ايشـان اسـت.

مردم داري
در زمستان يکي از سال ها، همسر وحيد بهبهاني ُجّبه اي [جامه اي گشاد و بلند که روي لباس هاي ديگر مي پوشند] براي 
او تهيه نمود. ايشــان ُجّبه را پوشيده و براي اداي نماز مغرب به سوي مسجد به راه افتاد. در راه، يکي از اوباش کاله از 
سر خود برداشته، پابرهنه به طرف آقا شتافت و عرض کرد: در اين هواي سرد، سرم برهنه است و کالهي ندارم. فکري 

برايم نموده و کمکم کنيد.
آن جناب، چاقو مطالبه کرده و آســتين ُجّبه را بريد و به او داد و فرمود: اين آستين را فعًال بر سرت بگذار و امشب را 

بگذران تا فردا صبح فکري برايت شود.
بســيار مي شد که وحيد نماز و روزه استيجاري قبول مي کرد و خود به جا آورده و پولش را به شاگردان فقيرش، چون 

ميرزاي قمي مي بخشيد.


