




بُثَّ  َو  اُکُتب  ُعَمر:  بِن  ِل  لِلُمَفضَّ )ع(  الّصاِدُق  قاَل 
بَنیَک  ُکُتَبَک  اَوِرث  ِمتَّ  َفاِن  اِخوانَِک  فی  ِعلَمَک 
َفاِنَُّه َیأتی َعلَی الّناِس َزماُن َهَرٍج َل یأنُِسوَن فیِه اِّل 
بُِکُتبِِهم؛ علمت را بنویس و در میان برادرانت نشر 
کن که اگر مردی نوشته هایت به فرزندانت برسد که 
همانا زمان هرجی بر مردم می آید که در آن جز به 

کتابهایشان انس نمی گیرند.





واحد ترويج پژوهش
ب ادارة امور پژوهشی طلاّ

معاونت پژوهش حوزه های علمياّه

صاحب امتياز: معاونت پژوهشي حوزة علمّیة قم
مدير مسئول: حّجت السالم والمسلمین سّیدعلي عماد

سردبير: حجت السالم مهدي محّقق فر
دبير تحريرياّه: علي اصغر سهرابي

هيئت تحريرياّه: علي اصغر سهرابي، امیر غالمی، عّباس رحیم لو، مهران مظّفري نیا، مجید فّیاضی
مدير اجرايي: عّباس رحیم لو

مدير فناّي متن  و ويراستار: سیدضیاءالدین صدر
اح گرافيک: سّیدحسین موسي زاده مدير هنري و طراّ

امور مشتركين و توزيع: سیدمحمدباقر باقریان موحد             حروف نگار: علي جواد دهقاني
تلفن تحريرياّه: 7837978-0251           تلفن توزيع و امور مشتركين: 0251-7837976

* مطالب درج شده در این نشرّیه، الزامًا دیدگاه مسئولن نشرّیه نیست

نشرياّة علمي_  فرهنگي
شمارة سیزدهم و چهاردهم- زمستان 1387و بهار1388– 1200 تومان

بشنو از نی/ بیار باره و زین کن، شتاب باید کرد/ 4
ساغر/ تحَول باید از پایه شروع شود/6

باران اندیشه 1/ اگر شورا تحولّی را قبول دارد، از یک مدرسه شروع کند/ محمدعلی گرامی/ 8
باران اندیشه 2/ مراجع و اساطین حوزه سخن شان این است که از سر سفرة شیخ انصاری )ره( کجا می خواهید بروید/ محمدمهدی شب زنده دار/ 13

و ما یسطرون 1/ پیش نیازهای اساسی تحّول در متون آموزشی/ سیدصادق جوادی/ 18
باران اندیشه 3/ باید فکر حوزه را از رویکرد استصحاب گرایانه آزاد کنیم/ سیدعلی حسینی خراسانی/ 20

باران اندیشه 4/ متن آموزشی باید مولود تابناک تاریخ متون آموزشی باشد/ غالمعلی صفایی بوشهری/ 26
و مایسطرون 2/ قواعد فقهی، راهبردی مهم در آموزش و پژوهش فقه/ سعید هاللیان/ 31

باران اندیشه 5/ نخست لزم است نظام آموزشی، پژوهش محور طراحی گردد/ جواد رفیعی/33
میراث/ آشنایی با شیخ اعظم و کتاب مکاسب/ آرین جاه/ 38

باران اندیشه 6/ درست است که نباید بر متن ویژه ای تعبد داشته باشیم، اما نمی شود بی  گدار هم به آب زد/ سیدمحمد واعظ موسوی/ 42
و مایسطرون 3/ تغییر کتب درسی، جزئی اّما حیاتی/ علی محمدی/ 46

باران اندیشه 7/ مشکلی که داشتیم این بود که خیلی ها ضرورت کار را درک نمی کردند/ رضا مختاری/ 48
باران اندیشه 8/ طالب جوان را باید قانع کنید که این بحث باید در فضای تخصصی حل بشود/ محمدرضا منوچهری نائینی/ 54

و مایسطرون 4/ تحول در کتب درسی حوزه های علمیه/ عباس رضوانی نسب/ 60
باران اندیشه 9/ متون پیچیده و با عبارات سنگین ذهن را ورزیده نمی کند/ علی عباسی/ 63

و مایسطرون 5/ نقطه شروع/ علی اکبرزاده/ 64
و مایسطرون 6/ بازنگری آموزش عربی در حوزه های علمیه/ سعید هاللیان/ 66

و مایسطرون 7/ عبای سوختة امام/ 74
و مایسطرون 8/ تأملي در متون آموزشی حوزه/ سیدحسین موسویان/ 77

شعر/ 84
و مایسطرون 9/ بنیان های آینده پژوهی مدرن/ سعید خزائی/ 87

فتأّمل/ حضرت استاد یا .../ 90
و مایسطرون 10/ حلقة مفقوده )تبلیغ در شرایط موجود نیاز جدي به امر پژوهش دارد(/ علیرضا پناهیان/ 91

هم اندیشی/ آغاز دیر، اّما مبارک/ 96
طنز/ خدا را زین معّما پرده بردار/ 99

نقد/ خشت اّول کج نبود/ حسین همازاده/ 100
و مایسطرون 11/ حرفه اي ها چگونه کتاب مي خوانند؟/102

سالم آخر/ کلیک کنید، منتظر خشت اول نباشید/104
و مایسطرون 12/ اگر روند فعلی حوزه ادامه یابد حوزه تا ... /106

از زبان دوست/ إن ُقلَت ُقلْت/ سیدعلی احمدی/ 109
تلنگر/112 

www.kheshte1.blogfa.com
Email: khesht1@ymail.com 



4خشت اواّل      شمارة 13و14 ،  تحرير محل نزاع 

بیار باره  و  زین کن، 
شتاب باید کرد

 .1
وقتی  که  کرده ایم  تجربه  علمی،  مباحث  برخی  در 

تقریرهای  مختلف،  ابعاد  و  پیچیدگی  داشتن  علت  به  مسئله ای 
گوناگوني مي یابد، اختالفاتی در اصل چیستی و چرایی طرح مسئله پیش می آید، 

بحثی با عنوان تحریر محل نزاع، طرح می شود که از ابتدا بایستي مسئله بازخوانی شود و 
راهی به سوی حل درست مسئله پیدا گردد. 

دغدغة اصلی خشت اول در طرح این موضوع، بازخوانی این مسئلة حّساسیت برانگیز و تحریر محل نزاع 
در آن است. به امید آن که گامی باشد در جهت حل این مسئلة مهم امروز حوزه های علمیه. 

در  را  ویژه اي  احتیاط  و  تأمل  روشنی  به  می توان  حوزه،  در  اصالحی  حرکت های  روند  اجمالی  بررسی  با   .2
تصمیم گیری های بزرگان و زعما مشاهده کرد؛ اما این رویکرد، با همة ضرورت ها و ثمرات مبارکی که داشته، خود باعث شده 

که اصوًل روند تحولت در حوزه، بسیار کند و بطیئ گردد.
اما نکتة درخور توجه این که در شرایطی که تغییرات بسیار سریع است، موکول کردن تصمیم به زمان روشن شدن تمام جوانب 

یک مسئله، ممکن است تصمیمات ما را از خاصیت بیاندازد؛ پس ما ناچار به برنامه ریزی، تصمیم سریع، به هنگام و در عین حال دقیق 
و درست هستیم تا بتوانیم حضور مؤثری در جهان امروز داشته باشیم. 

بر این اساس، روشن نکردن تکلیف کتاب های درسی و احالة آن به فضایی که تمام مجهولت، معلوم شوند و دغدغه ها از بین بروند، 
فرصت های ارزشمندی را از ما خواهد گرفت.

 
3. سیری اجمالی در نظریات حوزویان)اعم از بزرگان، فضال و مسئولین(، نشان می دهد که تقریبا کسی قائل به موضوعیت داشتن 
کتب فعلی نیست و اجمال همگان، بر لزوم و یا حداقل اولوّیت تحول در این زمینه، توافق نظر دارند و اختالفات در چند و چون وکیفیت 
تحول است. در چنین وضعیتی، طبعًا نباید مانعی جدی برای تغییرات وجود داشته باشد؛ اما باید اذعان کنیم که بررسی این موضوع، 
ما را به این نتیجه رساند که با وجود راه حل های منطقی بسیار و کم هزینه، این مسئله، معّطِل مالحظاتی غیر واقعی و یا خدای 

ناکرده، کم کاری های غیر قابل پذیرش است.

4. با اطمینان، می توان مهم ترین دغدغة مخالفین تحول کتب درسی را، تنزل سطح علمی حوزه های علمیه دانست. 
بی گمان این دغدغه، چیزی نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد؛ اما خدمت این بزرگواران یادآور می شویم 

که تمام بار نظام آموزشی حوزه روی متون آموزشی آن نیست و عوامل متنوعی در سطح علمی حوزه ها 
دخالت مستقیم دارند. به نظر می رسد اگر به عوامل دیگری چون اساتید، فراگیران، نظام ارزشیابی، 

اهداف و روش های آموزشی، تربیتی و ...، نیز توجه لزم شود و تأثیر و تأثّرات آنها با متون 
درسی که فقط جزیی از یک نظام آموزشی است، نیز بررسی شود. برای بال 

نگه داشتن سطح علمی حوزه، فقط روی یک متن درسی خاص 
تأکید نمی شود و تمام عوامل با هم و به نسبت 

خود، 
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مورد توجه قرار می گیرند.
لذا، اگر یک کتاب درسی بهترین کتاب ممکن هم باشد، 

اگر در یک نظام به هم پیوسته نتواند کارآیی لزم را داشته باشد، باید تغییر 
کند و با دیگر عناصر آن نظام، هماهنگ شود. 

دیگر این که مدافعان تحول وضعیت فعلی نیز، نگران وضعیت علمی حوزه و نظام آموزشی 
آن هستند و دفاع از تغییر، هرگز به معنی بی توجهی و یا حداقل، کم توجهی ایشان به این رکن حیاتی 

حوزه ها نیست.

5. حرکت صحیح و نتیجه بخش، آنگاه تحقق خواهد یافت که عزمی همگانی بر تحول وضع موجود، شکل بگیرد. 
اگر مراجع معظم و زعمای حوزه، رهبری کالن این حرکت را به عهده گیرند و بضاعت علمی اساتید با امکانات متولیان و 

مدیران حوزه جمع شود، بی شک شاهد تحقق نظام آموزشی مترقی با حفظ تمام اصالت های حوزوی و در عین حال منطبق با 
شرایط امروزین حوزه خواهیم بود. 

6. برای تقریر جامع این مسئله، محورهایی را برای این شماره در نظر گرفتیم که مهم ترین آنها چنین است:
lتبیین جایگاه متن درسی در نظام آموزشی حوزه؛

lشاخصه   های کتاب مطلوب درسی در نظام آموزشی حوزه؛
lجمع آوری بیانات مقام معظم رهبری و دیگر بزرگان حوزه در راستاي تحول متون؛

lبررسی نقاط قوت و ضعف کتب موجود؛
lتبیین ادلة مدافعان تغییر؛ 

lبررسی و نقد ادلة مخالفین؛ 
lالزامات و پیش نیاز های تحول؛ 

lنقطة صحیح شروع حرکت به سوی تحول و فرآیند آن؛
lتاریخچة تحولت در سال های اخیر؛

lعلوم و مباحث غایب در نظام آموزشی کنونی
lتوصیه هایی که می توان در شرایط کنونی به طالب محترم داشت.

7. برخی از اساتید و فضالی محترم حوزه، به خاطر برخی از مالحظات، خود را از مصاحبه و 
طرح نظریات شان معذور داشتند. امیدواریم زمینه بروز چنین مالحظاتی در حوزه از بین برود 

و در فضایی آرام و آزاد، تمامی بزرگان و فضالی محترم، بتوانند نظریات خود را در 
معرض نقد و نظر دیگران قرار دهند و حوزه های مقدس شیعه، مسیر 

بالندگی خود را با سرعت و دقت بیشتری طی کنند. 
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 كتاب درسی جديد توليد كنيد
l حوزه باید راه را بر نوآوری علمی فرزندان خود باز کند و تازه های بازار 
را تشویق کند و در  بنگرد و صاحبان آن  تدبیر  به چشم  را  رایج علِم دین 
عین حال، تصرف ناشیانه و خودسرانه در بنیادهای سنتی را مجاز نشمرد وبه 

اعمال نظرهای جاهالنه و مغرضانه، میدان رشد و جولن ندهد.1 
l کتاب درسی جدید تولید کنید. چه اشکالی دارد که عده ایی بنشینند 
کتاب درسی تولید کنند؟...کتاب فقه تولید کنید؛ برای مراتب مختلف تولید 

کنید.2  

اين كتابها كه از آسمان نازل نشده است!
این همه وقت تلف کنیم؟  یا »مطّول«  l چرا ما بی خود، در »ُمغنی« 
آنچه را که باید در »مطّول« یاد گرفت، در کتابی حدود یک دهم »مطّول« 
هست. آن را بخوانید. چه لزومی دارد که ما کتاب »معالم« را بر اساس اّولین 
کتاب اصولی بخوانیم که مثاًل متعلّق به چهار قرن پیش است؟ در حالی که 
کتاب »معالم«، عالوه بر این که مطلبش یک مطلب اصولی است و بالخره 
برای متعلّم جدید است، عبارات آن هم عبارات مشکلی است. چرا ما طلبه را 

به عبارت معّطل کنیم؟3 
را می خواند؛ در حالی که همین مطالبی که در  ما »ُمغنی«  l طلبه ی 
»ُمغنی« است؛ مقدار لزِم آن در کتاب کوچکتر دیگری وجود دارد که به زبان 

خیلی خوبی نوشته شده و یک نفر نویسنده ی معاصر، آن را نوشته است.4  
بیان  مشکل  عبارِت  به  مرحوم صاحب»معالم«  راکه  مطالبی  همین   l
کرده است، فرد دیگری در کتاب اصولِی دیگری که از »معالم« کوچکتر و 
جدیدتر هم هست، چهار صد سال بعد از »معالم« نوشته و همه ی مطالب 

لزم »معالم« را به زبان ساده بیان کرده است. این که بهتر از آن است.5 
l این کتابها که از آسمان نازل نشده است. یک روز هم کتابهای درسی 
»مکاسِب«  کتاب  می گویند  است؟  بدی  کتاب  »ریاض«  مگر  بود.  دیگری 
شیخ، کتاب خیلی خوبی است.البته که کتاب خوبی است؛ ولی مگر »ریاض« 
کتاب بدی است؟ یک روز در حوزه های علمیه، »ریاض« می خواندند که البته 
زمان ما نبود؛ بلکه زماِن پدران ما بود. از جمله کتابهای معمولی که طلبه ها 
در حوزه می خواندند، دو جلد کتاب »ریاض« بود. آیا حال هم ما »ریاض« 
بخوانیم؟ آنها »قوانین« و »فصول« می خواندند؛ اما حال نمی خوانند و منسوخ 

شده است. این کار چه مانعی دارد؟6 
l کفایه را تبدیل کنیم به کفایه ی جدید؛ چه اشکال دارد؟ مکاسب را که 
در او شیوه ی شیخ در بیان مطلب، دائم آمد و رفِت اجتهادی است؛ چون درس 
خارِج شیخ انصاری است - مکاسب را دست کم نباید گرفت. حال کی  مثل 
شیخ انصاری است؟ این همه مکاسب نوشته اند. این درس خارج که حال به 
صورت تدوین شده در آمده، خصوصیتش برای آن کسی که در درس خارج 
شیخ نشسته، خوب است؛ مطلب را دائم به این طرف بکشاند و به آن طرف 
بکشاند، دائم ابداع احتمال کند، اما برای کسی که میخواهد فقه استدللی را 
از روی متن یاد بگیرد، نه؛ خوب نیست؛ طلبه دچار مشکل است - تسهیل 
کنند. همان مطالب شیخ را بیاورند در یک کتاب دیگری، منتها سرراست و 
روشن. تحقیق شیخ را در هر مسئله ای قشنگ بیان کنند، اما متعبد و مقید 
باشند به همان که شیخ بیان کرده؛ او را بیان کنند در این کتاب جدید. این 

تحّول باید از پایه شروع شود
گزيده بيانات رهبر معظم پيرامون تغيير در كتب درسی حوزه 

تنظيم: محمد كاوند
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میشود مکاسب جدید، که لزم است7 
بنای بر تغيير بايد بر صرفه جويی در وقت طلبه باشد

l از جمله چیزهایی که حوزه احتیاج دارد، یک نظام تعلیم و تعلم است، 
تا در آن وقتها هدر نرود. یک روز یا یک ساعت از عمر جوانی متدین و آماده 

برای تالش و مجاهدت در راه دین- یعنی یک طلبه – هدر نرود.8  
l ما می خواهیم کاری صورت گیرد که طلبه وقتی به پای درس خارج - 
که اّوِل شروِع کاِر جّدی است، واّل بقیه مقّدمات درس خارج است - می رسد، 
اگر استاد در درس خارج کلمه ای گفت و اشاره ای کرد، او گیج و گم نباشد. 
مسأله ی اصولی را بداند. کتاب اصول خوانده باشد. فقه بلد باشد. ذهنش با 

استدللها آشنا باشد و مبنای »شیخ« و »آخوند« را بداند.9 
l این، هدِف طلبه ای است که سطوِح مقّدماتی و عالیه را می خواند. اگر 
بتواند همه ی اینها را در ظرف چهار سال بخواند، مگر عیب دارد؟ طلبه را از 
دیپلم بپذیریم، پنج سال درس مقّدمات و ادبیات و سطوح را بخواند و بعد 
وارد درِس خارج شود و کار اصلی را شروع کند. ما اگر زمان را کوتاه کنیم، 

بعد در این مّدت چیزهای دیگری هم یاد خواهد گرفت.10 
l الن اگر بگوییم »طلبه زبان خارجی لزم دارد و امروز در دنیایی که 
این همه به هم وصل است، اگر کسی بخواهد به طور کامل مفید باشد، باید 
زبان خارجی بداند« می گویند: طلبه وقت ندارد. راست هم می گویند. واقعًا 
با این وضعیت، طلبه وقت ندارد؛ ولی اگر در وقت صرفه جویی کنیم، طلبه 

می تواند به تعلیم زبان خارجی هم بپردازد.11 
آسانترین  به  را  دنیا تمرین می کنند که مشکلترین مطالب  امروز در   l
زبانها بیان و فرموله کنند. رمز می گذارند تا با گفتن یک کلمه، مخاطب ده 
کلمه را بفهمد؛ اما ما بیاییم عبارِت مشکلی را برای بیان مطلبی انتخاب کنیم. 

چه استدللی پشت سر این وجود دارد که ما کتابها را عوض نکنیم؟12 

نه  باشد،  مطلب  فهميدن  طلبه،  هماّ  كه  كرد  كاری  بايستی 
فهميدن عبارت

دوره  یک  و  بنشیند  علمیه  حوزه ی  بزرگ  فضالی  از  لَجنه ای  باید   l
فقه - از طهارت تا دیات - به زبان ساده بنویسند که کار »شرح لُمعه« را 
نسبتًا مشکلی  لمعه«، کتاب  نشان دهد. »شرح  را  استدلل  و کیفیت  بکند 
است. ما چرا برای این عبارت، طلبه را معّطل کنیم؟ کتابهای درسی دیگر نیز 
همین گونه اند. باید لَجنه و هیأتی بنشینند و مباحثی که شما در »مکاسب« 
می خواهید یاد بگیرید، در کتابی که خیلی هم به مشکلِی »مکاسب« نباشد 
و آن مطالب و استدللها را هم داشته باشد؛ بنویسند و آن کتاب در حوزه ها 

خوانده شود.13  
l بنده در قم - در یکی از سفرها، حال درست یادم نیست که ِکی بود. 
یکی از آقایان گفتند ده سال است؛ من نمي دانم. من خیال میکردم سه چهار 
سال است - در جلسه ی فضال بحث کتاب درسی و تغییرات کتاب درسی را 
مطرح کردیم، بالفاصله بازخوردش به من رسید؛ مخالفتها! - که البته این 
مخالفتها از طرف من نادانسته هم نبود، میدانستم عده ای مخالفت میکنند با 
این قضیه - تغییر کتاب درسی لزم است، حتمًا هم باید تغییر پیدا کند؛ در 
این هیچ شکی نیست. استدللی که یکی از برادران ما اینجا ذکر کردند، من 
یادداشت کردم؛ استدلل بسیار متینی است که اگر قرار بود ما کتاب درسی 
را عوض نکنیم، باید همان »معالم« را میخواندیم، دیگر »قوانین« چرا نوشته 
شد؟ »رسائل« چرا نوشته شد؟ »فصول« چرا نوشته شد؟ »کفایه« چرا نوشته 
شد؟ خوب، این درست است؛ الن هم همین است. الن هم بایستی حتمًا 
مطلب  فهمیدن  طلبه،  هّم  که  کرد  کاری  بایستی  کند؛  تغییر  درسی  کتاب 

باشد، نه فهمیدن عبارت.14
  

نظام درسی در حوزه بايد كوتاه و كارآمد و به روز بشود
l بنابراین، تغییر جّدی در کتب درسی باید صورت گیرد؛ چون تحّول 

از پایه باید شروع شود. در خوِد کتب درسی باید کار شود و در درس خارج 
فقه هم مباحث کاربُردی و مورد استفاده باید مطرح گردد. بعضی از مباحث 
- مخصوصًا در اصول و در فقه - وجود دارد که واقعًا مورد احتیاج نیست؛ 
ولی در اصول و فقه، این مباحث را می خوانند. یک فقیه، در تمام طول بیست 
سال هم که استنباط کند، ممکن است یک بار حاجتش به بحثی، یا به مبنای 
معانی حروف، یا در حقیقت و مجاز و یا مبانی دیگر بیفتد. چه لزومی دارد 
ما این همه در مباحِث غیر لزِم اصوِل، معّطل شویم؟ در این زمینه، مرحوم 
در  ایشان  کاری که  آن  کار خوبی کرده اند.  علیه(  الَلّ  )رضوان  شهید صدر 
باب اصول کردند و آن پیشنهادی که در زمینه ی درس و تعلیم اصول دادند، 

پیشنهاد خوبی است.15 
حوزه  در  درسی  نظام  که  است  این  حوزه  در  کارهای لزم  از  یکی   l
باید کوتاه و کارآمد و به روز بشود. بنده به هیچ وجه طرفدار رقیق کردن، 
بی عمق کردن و بی سواد بار آوردن طلبه نیستم، اشتباه نشود. من می گویم 
این دوره ای را که ما طی می کنیم ، می تواند با استفاده از شیوه های جدید، 
فشرده  تر بشود. مثاًل من ادبیات را عرض کنم من نمی دانم حال ادبیات در 
چند سال خوانده می شود، اما ادبیاتی را که ما در کتاب مغنی یا مختصر مغنی 
راهی  یعنی  است،  استدللی  ادبیات  می خوانیم  مطول  مختصر  یا  مطول  یا 
برای مجتهد شدن در ادبیات است ، طلبه ی ما این را لزم ندارد فقیه احتیاج 
نیست که در ادبیات مجتهد باشد. این که گفته اند در همه ی مقدمات اجتهاد، 
اجتهاد لزم  بعضی هایش  در  نیست.البته  محکمی  است حرف  اجتهاد لزم 
است اما در این چیز ها اجتهاد لزم نیست. شما باید بدانید که این کلمه به چه 
معنا به کار می رود، اینقدر چیزهای متّفق علیه در ادبیات وجود دارد .))چرا 
اینجوری  به کار می رود ، فالن نحوی  این معنا  به  این کلمه  با  این جمله 
این هم  گفته،  این جور  دیگر  استدللش فالن کس  این هم   ، است  گفته 
استدللش(( شما به اینها چه احتیاجی دارید؟! باید کارآمد، کوتاه، به روز، در 
مدت کوتاهی- یکی، دوسال – از دوره ی ادبیات عبور کرد، از اول تا آخر. به 
خصوص امروز طالبی که وارد حوزه می شوند ، غالبًا دارای معلوماتی هستند، 
چیزهایی را اطالع دارند، چیزهایی را خوانده اند احتیاجی به این کتاب های 
فارسی و عربی و مخلوط ندارند درباره ی فقه و اصول نیز نظراتی هست ، 
البته آنجا مسئله پیچیده تر و مشکل تر است، چون دوره ی سطوح، بسیار مهم 
است، پایه است برای پیشرفت های بعدی، به هر حال نظام درسی باید دائمًا 
مورد توجه باشد. از جمله ی چیزهایی که در برنامه ریزی های مراکز آموزشی 
بزرگ به طور دائم در حال تحول است، نظام درسی و کتاب درسی است، 
دائم نقصهایش را برطرف می کنند، آن را با خصوصیات لزم برای آموزش و 

پرورش همراه می کنند..16 

پي نوشت ها:
1.پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم71/9/24

2.بیانات در جمع علماء و مدرسان حوزه علمیه قم 70/11/30 
3.سخنرانی در دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه ی علمیه ی قم 1369/11/04

4. همان
5. همان 
6 .همان
7. همان

8. همان 
9. همان

10. همان
11. همان
12. همان
13. همان

مبلّغان و پژوهشگران حوزه های  اساتید، فضال،  از  انقالب در دیدار جمعی  بیانات رهبر معظم   .14
علمیه کشور1386/9/8 

15. سخنان رهبر انقالب در دیدار با جمعی از نخبگان حوزه  علمیه  قم 1374/9/13
16. مدرسه ی فیضیه- قم سال 1379 
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اگر شورا تحّولی را قبول دارد، 
از یک مدرسه شروع کند

بررسی راهکار تحواّل در نظام آموزشی حوزه و نقد نظام كنونی در گفت وگو با حضرت آيت اهلل 
محمدعلی گرامی

حاج شیخ محمدعلي گرامی متولد 1317 
ه. ش. در شهر قم. مـدرس برجسته و 

جامع حوزة علمیة قم.
سطوح  مقدمات،  دورة  گذراندن  از  پس 
در  سالــگی   18 در  عـالی،  و  متوسـط 
درس خارج آیت الل بروجردی)ره( و امام 
خمیني )ره( شرکت کردند. اساتید دیگر 
گلپایگانی،  اراکی،  عظام؛  آیات  ایشان 
طباطبایی  عالمه  داماد،  محقق  حائری، 
و میرزا هاشم آملی می باشند. در مبارزات 
دیرین  یاران  از  ایران  مردم  اسالمي 
حدود  امام  مي روند.  شمار  به  امام)ره( 
نیم قرن پیش)شعبان 1381ه.ق( درباره 
را  عمر شریف  مدت ها  نوشته اند:  ایشان 
صرف در تحصیل علوم شرعیه نموده اند، 
بحمدالل به کمالت علمیه و عملیه نایل 
وثاقت  و  سداد  و  صالح  به  و  شده اند 
موصوف مي باشند.)صحیفة امام، ج1و2(  
ارزنده  تألیفي  اثر  عنوان   30 حدود 
کریم)2جلد(،  قرآن  تفسیر  متد  نظیر؛ 
در  و...؛  فلسفه)4جلد(  اقتصاد)2جلد(، 
دارند؛  اسالمی  علوم  مختلف  زمینه های 
در  فراواني  شاگردان  این  بر  عالوه 
اسالمي  دانش هاي  گوناگون  زمینه هاي 
یافته اند  تربیت  ایشان  درسي  محفل  در 
خدمات  مصدر  یک  هر  اکنون  هم  که 

فرهنگی ـ اجتماعی مي باشند.
ایشان نخست به بحث متغیرهاي تحول 
جوان،  طالب  دغدغه هاي  نظیر؛  متون، 
و  بزرگان  و  اساتید  سنجي  مصلحت 
عنصر زمان و مکان اشاره کردند؛ سپس 
و  آموزش  وضع  بهبود  براي  را  طرحي 
عمر  و  جواني  فرصت  از  بهینه  استفادة 
این طرح،  در  کردند.  ارائه  عزیز طالب، 
دورة سطح در پنج سال به اتمام مي رسد 
مي توانند  طلبه ها  آن  شدن  عملي  با  و 
خارج  درس  وارد  سالگي  بیست  در سن 

شوند.



9 شمارة 13و14 ، تحرير محل نزاع       خشت اواّل    

نگاره - 1

يرهايي را مؤثر  خشت اواّل: دربارة تحول متون درسی حوزه حضرت عالی چه متغاّ
مي دانيد، لطفاً در اين راستا برايمان توضيحاتی را بفرماييد؟

بحث متغّیرها باید در دو بُعد بررسی شود؛ یکی مشکالتی که در ذهن طالب جوان وجود 
دارد و دیگري، مصلحت اندیشی های برخي از اساتید، بزرگان و بیوت. این دو گاهی هماهنگ و 

گاهی نیز ناهماهنگ بوده اند؛
در قدیم رسم بر این بود که در اصول بعد از معالم، قوانین خوانده  شود. وقتي ما قوانین را 
می خواندیم مشکالت عبارتی زیاد داشت. فکر مي شد که چرا باید در این عبارات دشوار بمانیم! 
عالوه بر دشوارِي عبارت، قلم هم قلم روز نبود. آدم فکر مي کرد که اگر کتاب منّقح  و منّظم تر با 
سرفصل هاي روشن جاي آن مي بود، خیلي بهتر بود. براي طاّلب جوان نداشتن سرفصل منظم، 

عدم گویایی و مشکل عبارتی متن، معطل کننده و دغدغه ساز بود و اکنون نیز چنین است. 
یک وقت مرحوم داماد )ره( از قول آقای حاج شیخ)مؤسس حوزه(، نقل مي کردند که ایشان 
مي فرمود: من اشکال شرعی می کنم که طلبه را دو جا معطل کنم، یکی در عبارت و دیگري 
حاج  مرحوم  همین،  خاطر  به  داشت.  ایشان  وکفایة  آخوند  آقای  به  گوشه  این سخن  معنا؛  در 

شیخ،»ُدررالفوائد« را نوشت تا به جاي کفایه متن درسی شود، ولی این عملی نشد.
مطلب دیگر به خاطر مصلحت اندیشی مدرسین بود. آنها فکر مي کردند که  وقت طلبه نباید 
این قدر گرفته شود. مثاًل مطول در معانی و بیان، ـ چاپ قدیم این کتاب تقریبًا به اندازه یک 
رسائل بود ـ بسیار کتاب خوبی بود. سؤال و جواب های آن طلبه را ورزیده می کرد. تنها اشکالی 

که داشت این بود که طلبه ها را در فراگیری معانی، بیان و بدیع، زیاد معطل می کرد.
من مطول را خواندم و بعدها آن را تدریس کردم؛ در حین تدریس دیدم به درد معانی، بیان 

و بدیع طلبه نمی خورد. سال ها وقت طلبه ها را می گیرد. با این وجود طلبه چه زماني  مي تواند به 
درس خارج برود؟ تحقیق در جواني ممکن است، در پیري درس خارج، دیگر به درد نمی خورد؛ 

زیرا دیگر کار دقیق و عمیق از فرد ساخته نیست.
بنده نخستین کسي بودم که مختصِر مطول را تدریس کردم، ولي نمی دانم بر چه اساسی 
مختصر را حذف و جواهرالبالغه را جایش گذاشتند؟ درست است چاپ جواهر البالغه متفاوت بود و 
سرفصل های منظم تری داشت؛ ولی نمی توانست جای مختصِر مّطول را بگیرد. مختصر، قانون مند 
بود آنچه را باید مي داشت، دارا بود. به طور کلي مي توان گفت که خواندن جواهرالبالغه، طلبه 
را مقلّد بار می آورد؛ اما مختصر، ذهن دانشجو و طلبه را قیاسی و اجتهادی بار مي آورد. غرض 
این که اساتید از ناحیه مصلحت اندیشی و طالب جوان، به خاطر دشواري عبارات در رابطه با کتب 

درسي اعتراض داشتند.
باید به منظور تعلیم و  از دیگر اموري که لزم به نظر مي رسد این است که کتاب درسی 
تدریس، نگارش یافته باشد. اساتید در قدیم هم روي این نکته تأکید داشتند. البته خیلی ها به 
خاطر غنای علمی و تحقیقي رسائل، عقیده داشتند که این کتاب، به عنوان متن درسی نیز خوب 
است؛ ولی آیا برای یک متن درسی، صرف این که محققانه بحث کرده باشد، کافی است؟ باید 

توجه داشت که رسائل براي تدریس نوشته نشده است.
تفتازانی در تهذیب و مرحوم آقای آخوند در کفایه ماتن خوبی اند؛ اما مرحوم شیخ در رسائل 
شارح است نه ماتن. بدین معنا که کتاب درسي باید حالت متن نویسی داشته باشد، یعني به گونة 
مختصر، ولی جامع و کلی باشد. غرض مان این است که خاصیت متن نویسي، غیر از مصلحت 
اندیشي خود مطلب است. متأسفانه با مصلحت اندیشی هایی که وجود داشته، بسیاري از اوقات، به 

جای متن نویسی از شرح و حاشیه، در تدریس استفاده مي شده است.
یکي از متغّیرهاي تدوین کتب، دقت در نیاز زمان است. زمان قدیم بسیاري از مسائل وجود 
بداند. من  نیازهایي رخ نموده است که لزم است طلبه جواب آن را  نداشته است، ولي اکنون 
به این عقیده ام که کسی که فلسفه می خواند، نیازی به خواندن کالم ندارد. فلسفه یک کالم 
عالی، دقیق و محققانه است و کالم، فلسفه ای است دانی و نازلی. ولی در کالم جدید مسایل 
تازه ای وجود دارد که در فلسفه اسالمي مطرح نبوده است؛ لذا باید به کالم جدید هم پرداخت. با 

طلبة خوب
گفت: برنامة جامعی برای طلبگی خودت 
داری؟ یا به اصطالح امروز، نقشة راهت 

در حوزه چیه؟
مدرس  دارم  تصمیم  الل  شاء  ان  گفتم: 
فقه و اصول بشم. اگر توفیق شد، شرح 

جامعی هم بر کفایه بنویسم.  
گفت: اینا که فقط امتداد مقدماته؛ برای 
خواهی  می  کار  چی  ات  جامعه  مسائل 
غایتت  مقدمات،  باش  مواظب  بکنی؟ 

نشن.

گفتم  بنويسم،  عقايد  به  راجع  كتابی  خواستند  من  از 
آن هايی كه زحمت كشيدم به جايی نرسيد! دوباره برای چه 

بنويسم؟!
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این وجود، اساتیدی که فلسفة قدیم را مي دانند مشکالت کالم جدید را نیز، 
می توانند حل کنند.

منطق تفتازانی و شرح مالعبدالل بر تهذیب )که به نام حاشیه معروف 
است( کتاب خوبی است؛ اّما به روز نیست. اینجانب به همین جهت، حدود 
پنجاه و دوسال قبل، مقصودالطالب و سال بعد از آن، منطق مقارن را نوشتم. 
در کتاب منطق مقارن، مسائل از قبیل ماهوالمنطق و این که چرا باید طلبه 
مسائل منطق روز را بداند در آن مطرح کردم و پاسخ گفتم، و منطق های 
و صدای  سر  که  روز  دیالکتیک   منطق  و  بیکن  استوارت میل،  مثل  کسانی 
آقای قدوسی  دادم. مرحوم  قرار  نقد  را، مورد  داشتند  زمان ها  آن  زیادی در 
اصرار داشت که کتاب منطق بنده را در مدرسه حقانی، درسی کند. ظاهراً 
پیر  بودند، فالني هنوز  گفته  و  امنای مدرسه مخالفت کرده  از هیأت  یکی 
نشده و زنده است؛ ولي مرحوم مظفر پیر شده، نجف بوده و نیز از دنیا رفته 
است! به همین دلیل این کتاب در آن مدرسه درسي نشد. منطق مظفر به 
عنوان متن منطقي هر چند کتاب خوبی است؛ ولی به خاطر پر حجم بودن و 

عدم نقل آراء و افکار به عنوان متن درسی مناسب نمی باشد.
همچنین در تبعید که بودم؛ یعنی سال آخر پیش از انقالب، برای دورة 
اول منطق، یک جزوة فارسی به نام تفکر نوشتم. این جزوه حدود 60 صفحه 

داشت که در همان زمان، با تیراژ وسیعی منتشر شد.

بنویسم، گفتم آن هایی که  از من خواستند کتابی راجع به عقاید  بعدها 
به  راجع  کتابی  بنویسم؟!  چه  برای  دوباره  نرسید!  جایی  به  کشیدم  زحمت 
را  آن  پیشنهاد کردم  دارند،  )قده(  العظمی خوانساری  آیت الل  عقاید مرحوم 

درسی کنند.
 از دیگر مّغیرهایی که داریم جواب این پرسش است که ما از فقه، اصول، 
منطق و ادبیات چه می خواهیم؟ هرگونه تغییری باید بر اساس جواب درست 
این پرسش انجام گیرد. نخست اینکه هدف، باید دست یابي به اجتهاد باشد. 
نه فقط در مسائل احکام شرعی، بلکه اجتهاد در تمام فنون. اگر بناست کتابی 

تغییر کند باید بر اساس هدف اجتهادي در همان فن، تغییر صورت پذیرد. 
اگر کسی در ادبیات مغنی ابن هشام را می خواند، به همان وضع اولیه 
مغنی، مجتهد در ادبیات می شد. مؤلف مغنی منابع استدللی را درست آورده 
است؛ برداشت های خود را به جا ذکر کرده است. طلبه در حال بحث، نظرات 
ابن هشام را رد یا قبول می کند؛ ولی این جوری که جدیداً تلخیص شده، )به 
تعبیر بعضی از طلبه ها درس را ساندویچی کرده اند( این نوع تغییرها حالت 

اجتهادی را در طلبه از بین می برد.(
ضرورت دارد طلبه به سطحی از ادبیات برسد که حتی در لغت، بتواند 
اجتهاد کند. کتاب های لغت ـ وقتی نقل می کنند معنای کلمه را ـ در عموم 
نظیر  لغت،  دقیق  کتاب های  حتی  دارند،  اشتباه  ماشاءالل  الی  و خصوصش 
مفردات راغب اصفهانی )که راجع به لغۀالقرآن است( و خیلی از کتاب های 
دیگر نظیر قاموساللغۀ کتاب های خوبی هستند؛ ولی بسیاری از جاها عام 
را خاص، خاص را عام، مطلق را مقید، مقید را مطلق معنا کرده اند. طلبه در 

مراجعه به این منابع باید خودش این اشکال ها را درک و اجتهاد کند.
نیاز داریم که منابع استعمال را معرفی و ذکر کند،  ما به فرهنگ هایی 
تا بتوانیم تحقیق کنیم. کتاب های دیگر نیز همین طور. کتاب هایی که اخیراً 
کتاب  انداخته اند.  دور  را  اختالفات  اصاًل  شده  نوشته  ادبیات  با  رابطه  در 

را گفته و  تهذیب المغنی که در حوزه خوانده می شود، صاف یک چیزهایی 
رفته؛ اما اقوال مخالف را نیاورده است. این جور کتاب ها با هدف اجتهادپروری 

نمی سازد.
گرچه مغّیرهای زمانی مسأله اند؛ ولی در چهارچوب اصلی، که اجتهادپروری 
در فن است، این مسائل باید لحاظ شود. مغّیرهای زمانی دارای دو بعداند: 
نخست این که حرف های تازه ای که پیدا شده اند را ما باید بدانیم. دیگر این که 
به نیازهایی که داریم و می خواهیم به آن نیازها پاسخ بگوییم باید آگاه باشیم. 
در فرایند پاسخ گویی به نیاز ها هم باید وقت مان زیاد گرفته نشود و هم کم 
کاری نکنیم، یعنی باید بدانیم کسی که می خواهد مجتهد در فقه شود باید 

مقدمات را اجتهاداً بداند.
به نظر من دوره های ابتدایی، متوسط و عالی باید داشته باشیم. در دورة 
اول لزم است کل فقه، فهرست وار و در مدت کمی گذرانده شود. کتابهایی 
که کل فقه را نشان دهد دو سه تا بیش نیستند. متن لمعه)نه شرح لمعه(، 
متن مختصر النافع ـ مرحوم محقّق حلّی، تبصره عالمه و متن شرایع خوب 

هستند؛ اما شرایع حجیم و مفصل  است. 
من با تدریس شرح لمعه موافق نیستم؛ نه خاصیت استدلل قوی دارد و 
نه فرصت می دهد تا طلبه یک دورة فشردة فقه بخواند. در این زمان هر دو 
جلد لمعه را تا آخر نمی خوانند ـ زمان ما هم نمی خواندند ـ وقتی همة کتاب 
را نخواند، آن وقت این آگاهی اجمالی را طلبه ها به کل فقه پیدا نمی کنند. لذا 
متن لمعه، مختصرالنافع و تبصره یا اگر مفصل تر بخواهند شرایع، آنچه گفته 
شد برای یک دورة اجمالی مناسب است. در تمام رشته های دیگر به همین 
ترتیب یک دورة اجمالی و رئوس کل مطالب باید گفته شود. بعد وقتی بالتر 

می آیند باید آشنا شوند با مُتد استدلل درس خارج.
در این صورت مي توان متن لمعه را در سه ماه تمام کرد. بعد براي آشنایي 
با متد استدلل درس خارج، مکاسب شیخ خوانده شود ولو در طول سال فقط 
ده صفحه بخواند. ولی کار روي این ده صفحه باید اجتهادی باشد و به همه 

شروح مراجعه شود و به عنوان فهم مُتد استدلل درس خارج باشد.
از راهنمایی به  طرح من این بود، جوانی که می خواهد طلبه شود، بعد 
حوزه بیاید؛ تعلیمات دبیرستان به درد طلبه نمی خورد؛ ولی تعلیمات راهنمایی 
برای هر کسی که می خواهد در این دنیا زندگی کند، به عنوان حداقل از لوازم 

و ضروریات زندگی است. 
مشورت  درسي  برنامه ریزي  دربارة  من  از  مدیریت  شورای  زمانی  یک 

خواست. من طرحي را پیشنهاد کردم و چیزهایی را نوشتم. اگر فرصت شود 
عرض می کنم در این طرح سطح در یک دورة پنج ساله تمام می شود.

اما در مورد زبان اآلن طلبه های زیادی زبان انگلیسی را خوب صحبت 
می کنند؛ اما آیا این زبان ـ به جز آن کسانی که بروند کار تخصصی کنند 
ـ به کارشان می آید؟ طلبه ای که یک دورة کل بحار را خوانده باشد در کل 
کشور نداریم. عیب است اگر طلبه مسئله نداند، عیب است اگر روایات را بلد 
نباشد، عیب است اگر نتواند روایت ترجمه کند؛ اما بلد بودن زبان انگلیسی 

فن او نیست اگر لزم شد، می آموزد.
 خشت اول: حوزه، دورة آموزش مقدمات و سطح را ده سال 
علوم  با  اجمالی  آشنايی  هدف  سال،  ده  اين  در  است.  داده  قرار 
درس  به  ورود  ابتدای  در  طلبه  جنابعالی  نظر  به  است.  اسلمی 

خارج، بايستی دارای چه مهارت ها و آگاهی هايی باشد؟

اگر شورا تحولی را قبول دارد، از يک مدرسه شروع 
كند، امتحان كند؛ كاری ندارد؛ به نظر من تنها راه 
كار اين است. اگر ديدند خوب شد، سال بعد آن را 

در جای ديگر اعمال كنند.

از بلهای جديد حوزه نحوة تدريس اساتيد شده كه 
طلبه ها  خود  تعبير  به  نمی آورند.  بار  محقق  را  طلبه 
طلبه  ضرر  به  اين  است.  شده  ساندويچی  درس ها 

است
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آمادگی  و  عمومی  اطالعات  برای  شد،  گفته  که  سالی   5 دارم  عقیدة  
سن  سر  طلبه  صورت  این  در  است.  کافی  تخصصی  دورة  به  ورود  براي 
نوزده سالگی، به درس خارج می نشیند. وقت کار است و قدرت جوانی دارد؛ 
دورة  در  ده سال  به  نزدیک  می آیند  آن  از  بالتر  و  دیپلم  از  که  الن  ولی 
سطح، معّطل می شوند و در سی سالگی، وارد درس خارج می شوند. مشکالت 
او  در  تقلید  روح  بال  سن  در  دارد.  وجود  نیز   ... و  خانواده  اقتصاد،  ازدواج، 
با  به اجتهاد نمی رسد مگر  برایش پیش می آید،  مي ماند. مشکالت دیگری 
دشواری های طاقت فرسا چون در درس خارج است که تحقیق مستقیم در 

مسائل فقهی آغاز مي شود. 
براي اصول، کافي است ابتدا حلقه اول به قلم آیت الل مرحوم شهید صدر 
و پس از آن اصول فقه مرحوم مظفر ـ هر چند کتاب کامل نیست ـ خوانده 
شود، تا نظرات مختلف معلوم و با سبک نگارش نویسندگان گوناگون آشنایی 

حاصل گردد و پس از آن کفایه خوانده شود.
هنگام  تا  آن،  از  پس  و  انصاری  شیخ  نظرات  دربردارندة  کفایه  کتاب 
تدوین کفایه است. باید کتاب های درسی طوری چیده شده باشند که دانشجو 
فرصت تحقیق در مُتد تفسیر، خود تفسیر، اقتصاد اسالمی، نظام و حکومت 
اسالمی و مبانی عقیدتی اسالم را داشته باشد. آرای مخالفین و مطالعه علوم 

دیگر را نیز از نظر دور ندارد.
پیشنهاد می شود در منطق، ابتدا کتاب تفکر و بعد منطق مقارن و پس 
از آن منظومه خوانده شود. منظومه به خاطر این که شعر و قابل حفظ کردن 

است، خواندنش مهم است. عالوه بر آن بر خالف دیگر کتاب های درسی 
منطقی، مباحثی مثل اشتراک حد و برهان، مباحث اتحاد هل و لِم، ما و لِم، 
انواع مغالطات و ... ذکر شده است. تحول طوری باید باشد که به هدف اولی 

که اجتهاد در هر فن است، لطمه نزند. 
كنيد  لطف  گفتيد؛  كه  تحصيلي  طرح  دربارة  اواّل:  خشت 

بيشترتوضيح بفرماييد؟
در نوشته ای که برای مرکز مدیریت فرستادم، دورة 5 ساله سطح را در 
آن پیشنهاد و آمادگی ورود طلبه در 18 سالگی به درس خارج را مطرح کردم. 
سطح باید دارای دروس اجمالی و تا حدودی روان و گویا باشد. درس خارج 

جای تحقیق و پژوهش گسترده است. 
در ادبیات، »عربی آسان« کتاب مناسبي است و مُتد این کتاب، به دانشجو 
الفیه مناسب است خوانده شود. دانشجو  از آن متن  بعد  آموزش داده شود. 
می تواند متن الفیه را حفظ کند، هم ابن مالک موقعیت جهانِی ادبی دارد و 
هم کتاب او قابل حفظ کردن است. اگر شرح بخوانند، شرح ابن عقیل کافي 
است؛ اما مغنی را دو سال بعد؛ اوًل با فاصله بخوانند، تا در موقعی که ادبیات 
در آستانة فراموشي است تکرار شود. و بعد این که همه اش لزم نیست درسی 
خوانده شود، بخشي درسی و مقداری نیز به صورت مباحثه ای، خوانده شود. 
در فلسفه عقیده ام این است که نهایه به عنوان متن درسی و بدایه به 
عنوان متن کمک آموزشی و برای مطالعه مناسب است. نهایه، متوسط بین 
بدایه و تفصیل اسفار است. منظومه را هم به خاطر نظم و مباحث  اجماِل 
این  در  قلمداد کرد. طلبه  و اخالقی اش می توان جزء کتب درسی،  عرفانی 

دورة پنج ساله به هیچ کاري نباید اشتغال داشته باشد.
با عرض تأسف احیانًا برخی از مفاسد و گرفتاری حکومتی ما الن مربوط 
شده اند،  استخدام  اجرایی  کارهای  در  که  کم سوادی  طلبه های  برخی  به 

با این طرح، در بیست و پنج سالگی یک جوان ماّل  می باشد. به هر حال، 
وارد کارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دولتی می شود و این فرد می تواند 

بسیار مفید باشد.
طرح پنج ساله

وارد حوزه  قدیم  با  مقایسه  در  دیپلم(  از  )پس  بال  در سنین  1. طالب 
می  شوند و فوراً گرفتار مسایل زندگی می شوند و از هدف درسی حوزه فاصله 

می گیرند.
 .2

با 

نمی کند. خصوصًا  کفایت  توّرم، شهریه ها هرگز  و  مادی  فراوانی مشکالت 
ورود افراد زیادی از طاّلب به کارهای اجرایی و فراهم آوری زندگی تجملی، 

سایر طالب را هم شیفتة مادیات می کند.
3. علم اساسًا در شرایط سنی پایین، آسان تر حفظ و ضبط می شود.

با شرایط سنی  4. ملکه شدن علم یک نوع تکرار منسجم و متناسب 
را می طلبد.

5. هر علمی با سن ویژه ای تناسب دارد.
6. پرورش دقت، استعداد و درک، از نظر روانشناسی با ارزش تر از حفظ 

و انبار مسایل و اطالعات، می باشد.
7. همة علوم اسالمی با ارزش هستند، لیکن برخی از علوم از نظر درک 
آنها هستند.  فرع  علمی  نظر  از  دیگر  برخی  دارند،  ریشه ای  علمی خاصیت 
قرآن کریم اصل الصول است لکن اگر کسی فلسفه، اصول و فقه را خوب 
نداند، اگرچه به مُتد تفسیري آشنا باشد یا سال ها درس تفسیر خوانده باشد، 

در عمل تفسیر دچار مشکل مي شود.
8. جوان هایی که می خواهند وارد علوم اسالمی شوند، باید پس از دورة 

راهنمایی به حوزه بیایند.
سال های تدريس

1. سال اول؛
در این سال فقط باید ادبیات خوانده شود. کتاب صرف ساده در این زمان 
غیرلزم و به شّدت خسته کننده است. نخست بهتر است دورة عربی آسان 
خوانده شود. البته عربی آسان بیشتر تقویت گفتاری است. به صورت تمرین 
و برای مطالعه البته با اشراف استاد. ّحداکثر در سه ماه مي توان این کتاب 
هدایه، خوب  و  تصریف  آسان، شرح  عربی  از  پس  ترتیب  به  کرد.  تمام  را 
است خوانده  شود. پس از آن الفیه با تطبیق استشهادی از قرآن، نهج البالغه 
با متد  با اشعار عربي خوب است خوانده شود. برای آشنایی بیشتر  احیانًا  و 
نوشتاري عربی لزم است »مغنی« خوانده شود. ادامه سال براي ملکه شدن 
ادبیات در ذهن، مناسب است به تکرار و تمرین قواعد خوانده شدة عربي، 

پرداخته شود.
2.سال دواّم؛ 

درس اول؛ در فقه، لمعه - متن- به خاطر آشنایی با متن فقهی و دانستن 
یک دورة فشرده فقه که اگر هر روز یک ساعت و با دقت کامل خوانده شود، 
در چند ماه کتاب به پایان می رسد. متن لمعه به خاطر سابقة آن در اولویت 

است. اگر لمعه نشد مختصرالنافع و تبصره عالمه حلّي را پیشنهاد مي کنیم.
درس دوم در معانی و بیان، بهتر است مختصِر مطول را بخوانیم و در 

کنار آن ادبیات تمرین کنیم.
درس سوم در منطق، پیشنهادم نخست کتاب تفکر - به قلم این جانب 

است- و پس از آن منطق مقارن.

حاج  آقای  قول  از  داماد )ره(  مرحوم  وقت  يک 
ايشان  كه  مي كردند  نقل  حوزه(  شيخ)مؤسس 
مي فرمود: من اشکال شرعی می كنم كه طلبه را دو 

جا معطل كنم، يکی در عبارت و ديگري در معنا؛

با فراوانی مشکلت مادی و توراّم، شهريه ها هرگز 
ب  كفايت نمی كند. خصوصاً ورود افراد زيادی از طلاّ
تجملی،  زندگی  آوری  فراهم  و  اجرايی  كارهای  به 

ساير طلب را هم شيفتة ماديات می كند.
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درس چهارم در اصول، حلقه اول شهید صدر مناسب است خوانده شود. 
این کتاب با تعابیری متناسب با زمان و مثال هایی مفید برای تطبیق قواعد 

نگاشته شده و سپس اصول مرحوم مظفر.
3. سال سوم؛

الف. یک درس از معانی بیان؛
 ب. اصول)تتمه اصول مظفر(؛

 ج. فلسفه، )برای این سن و سال بهتر از بدایة عالمه نداریم(.
 د. منطق، بهتر است در یکي از نیمه هاي سال تحصیلی منطق مظفر 

خوانده شود.
4. سال چهارم؛

 الف. اصول، به دلئلی که ذکر شد، کفایه بهتر از رسائل است؛ بنابراین، 
کفایه مناسب است خوانده شود. 

 ب. فلسفه، منظومه به دلیل شعر بودن و برخي مطالب دیگر، به دلئلي 
بر نهایه رجحان دارد، هرچند که نظم نهایه بهتر است.

می کنند  قصد  که  سطح خوانی  شیوة  به  نه  اما  مکاسب؛  فقه،  در  ج.   
همه اش را بخوانند- و معموًل نمی توانند- بلکه آشنایی با مُتد استدلل درس 
باید خوانده  خارج، در طی یک سال تحصیلی هر چند که ده صفحه باشد 
شود. حواشی سید، کمپانی، ایروانی و غیره نیز از نظر دور داشته نشود، تا طلبه 
با تحقیق آشنا شود. لزم نیست یک دورة مکاسب - به تقلید شیخ - خوانده 
شود؛ بلکه آنچه لزم است جست وجو و یافتن قوة اجتهاد است. درِس جنبی، 
متن خوانی کتب قدما در فقه، اصول و فلسفه باشد تا ضمن آشنایی با عبارات 

قدما، مطالب حفظ شود و این بسیار مهم است.
5. سال پنجم؛

 الف. اصول ادامه کفایه؛ 
ب. فلسفه ادامة منظومه

درس  یک  و  شد  گفته  که  تحقیقی  سبک  همان  به  مکاسب  فقه،  ج. 
جنبی.

6. سال ششم؛ 
درس خارج فقه، اصول و متن اسفار در این سال باید دنبال شود. 

طلبه تا پایان سطح، و یک دورة خارج و امتحانات دقیق آن ـ که حتمًا 
امتحانات مشکل تر و دقیق تر از حال حاضر باشد ـ هرگز برای تبلیغ و دیگر 
کارها نرود، ازدواج نکند مگر در صورت فراهم بودن تمام امکانات که هیچ 
ضرری به درسش نزند. سفارش شود هیچ نهاد و ارگانی طلبه را نپذیرد مگر 
با مدرک پایان یک دورة خارج. اگر خارج را 6 سال حساب کنیم با برنامه 

حقیر طی 12 سال یک جوان می تواند دارای ملکه استنباط شود.
خشت اواّل: سؤالی كه مطرح است اين است كه االن خيلی از 
بزرگان اين حرف را می زنند ولی طرح عملِی - جمعی يا فردی- از 
ناحيه بزرگان براي اجراي اين طرح چندان مشاهده نمي شود. آيا 

خود شما برای اين طرح اقدامی كرده ايد؟
به  مکانی  وقتی  را می کردم. یک  کار  داشتم همین  مدرسه ای  اگر  من 
عنوان محل سکونت طالب در اختیار داشتیم و در آن جا کالس هایی برگزار 
می کردیم و بعضی آقایان می رفتند درس می گفتند و صحبت می کردند؛ ولی 
بعد دیدیم که باید از شهریه استفاده کنند و بعد مسأله نظام وظیفه شان مطرح 
می شود. دیدیم در طرح ما شهریه حوزه مطرح نمی شود و نظام وظیفه هم 

حل نمی شود؛ لذا رها کردیم. 
کنند،  شروع  تشکیالتی  مدارس  از  که  مي افتد  اتفاق  وقتي  عماًل  این 
نه از حوزه آزاد. نباید انتظار داشته باشیم یک دفعه در جو عمومی این کار 
شود، چون شدنی نیست. مدارس کاری به جو عمومی ندارد؛ الن جاهایی 
هستند که خارج و مستقل از حوزه هستند آن ها تا حدودی آزادترند، مستقل 
از حوزه کار می کنند. از مدارسی که زیر نظر مرکز مدیریت هست، هیأت امنا 
یا شرح  تفتازانی  آیا تهذیب  مشخص کنند که چه کتاب هایی درسی شود. 
مقصودالطالب یا منطق المقارن یا منطق مرحوم مظفر به درد طلبه زمان ما 

می خورد یا خیر؟ به هر حال از مدارس باید شروع کرد.
خشت اواّل: همين شروع را بايد آسيب شناسی كنيم كه چرا از 

مدارس اين اقدام شروع نمی شود؟
مدیر مدرسه، منصوب از طرف شورای مدیریت حوزه است. شورا می تواند 
رسمًا به مدیر مدرسه بگوید به صورت آزمایشی، امسال به طلبه ها بگو این 
کتاب درسی را بخوانند؛ مشکلی که نیست؛ زبانشان درد که نمی آید؛ این را 
یک سال شروع کنند ببینند چه می شود. باید لحاظ کرد که در طرح، دقت 
طلبه پرورش یابد. یکی از اختالفاتی که با مرحوم آقای قدوسی در سال هایی 
که آنجا بودم داشتم، این بود که ایشان فشار می آورد به زیاد خواندن، من 
فشار  دقتش  به  بیاورید  فشار  زیاد  نمی خواهد  طلبه  حافظه  به  که  می گفتم 

بیاورید! تا خودجوش باشد.
اين كه  برای  مدارس  االن  كرده،  تفاوت  شرايط  اواّل:  خشت 
درس  را  خاصی  كتاِب  بدهند،  مدرک  و  باشند  داشته  شهريه 
می دهند. می گويند هر كسی كه داخل نظام حوزه است مثًل كتاب 

مرحوم مظفر را بايد بخواند.
اگر شورا تحولی را قبول دارد، از یک مدرسه شروع کند، امتحان کند؛ 
این است. اگر دیدند خوب شد، سال  کاری ندارد؛ به نظر من تنها راه کار 
بعد آن را در جای دیگر اعمال کنند. قدیم اختیار دست استاد بود؛ مثاًل من 
مختصر شروع کردم، ده بیست صفحه که خواندم کم کم دیدم خیلي خوب 
است، یک نفر دیگر نیز همین را گفت. کم کم درس گفتن این کتاب رسم 

شد و آقایان دیگر هم آن را درس گفتند.
از آنجا که مدیریت مدارس، استاد را انتخاب می کنند و انتخاب اساتید 
باندي تشکیالتي و... شده )ضرر دارد( استاد پرورش پیدا نمی کند. قدیم ها 
در مدارس استاد خودش  چهره می شد، و جا باز می کرد. حال استاد را مدیر 
مدرسه درست می کند. قوم، خویش، یا رفیق مدیر است یا از راه سفارش، 
استاد شده است. قباًل خود استاد کتاب انتخاب می کرد، الن از بال دستور 

می دهند فالن کتاب خوانده شود.
سيستم  كه  است  اين  به خاطر  واقع  در  اينها  آيا  اواّل:  خشت 

حوزه بسته است و اختيار از طلبه و استاد سلب شده است؟
این سیستم برای طلبة جوانی که هیچ راهی ندارد )و وارد حوزه مي شود( 
حالت   .1 دارد:  نیز  را  دست  این  از  اما ضررهایی  است؛  خوب  نظر  یک  از 
اخالص را کم کرده؛ 2. رشد خودجوش استادی از اساتید گرفته شده است؛ 
3. استادی در ارتباط با مدیر مدرسه تعریف شده است، نه با ضوابط و موقعیت 
خود استاد. در قدیم یک استاد با توجه به استعداد، هّمت و زحمت خود، در 
چهره  را  استادی  رابطه،  اساس  بر  مدیر  آقای  حال  می شد؛  مشهور  حوزه 
این  و  نمی شناسند  طلبه ها  بیرون  را،  مدرسه ها  اساتید  از  بسیاری  مي کند. 
اساتید شده که طلبه  تدریس  نحوة  از بالهای جدید حوزه  نیست؛4.  خوب 
را محقق بار نمی آورند. به تعبیر خود طلبه ها درس ها ساندویچی شده است. 
این به ضرر طلبه است و پیش روی کم، تکرار زیاد، مطلب کم، درس نیم 
ساعت، اصاًل زمان ما این طور نبود. درس امام خمینی)ره( نزدیک یک ساعت 
طول می کشید، اصول شان یک قدری کوتاه تر بود، حدود چهل و پنج دقیقه. 
الن فقه هم حدود سی دقیقه ای شده است. مقداری رادیو معارف گوش دادم 
درس ها 27ـ 28 دقیقه شده است؛ این چه جور درسی است. با این درس ها 

طلبه چه می خواهد بشود!؟
خشت اول: در پايان از اين كه وقت مبارک خود را در اختيار ما 

قرار داديد و تحمل فرموديد، بسيار سپاسگزاريم.

عدم  منظم،  سرفصل  نداشتن  جوان  طلب  براي 
و  كننده  معطل  متن،  عبارتی،  مشکل  و  گويايی 

دغدغه ساز بود و اكنون نيز چنين است.
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محمد مهدی شب  زنده دار متولد 1332، از اساتيد 
در س خارج.

 در سال 1345، تحصيلت حوزوی را آغاز و پس 
آيات:   حضرات  محضر  از  مقدمات،  گذراندن  از 
مشکينی )ره(، مؤمن، جنتی، سبحانی، جوادی آملی، 
حسن زاده آملی، وحيد خراسانی و شبيری زنجانی 
)ادام اهلل تعالی ظلاّهم( بهره بردند. سالهای متمادی 
به تدريس سطح حوزه و حدود 12 سال است كه 
به تدريس خارج فقه و اصول مشغول می باشند، و 
دارای تأليفات گوناگوني در فقه و اصول می باشند. 
حوزه  خارج  دروس  آموزش  نوين  طرح  در ضمن 
علميه و مؤسسه آموزشیـ  تحقيقاتی بقیۀ اهلل  االعظم 
)ارواحنافداه( تحت مديريت و اشراف ايشان، انجام 

مي پذيرد.

بررسی علت اهتمام حوزويان به متون درسی، در گفت وگوی با آيت اهلل شب زنده دار

مراجـع و اساطـین حـوزه سخـن شان این 
اسـت کـه از سـر سفـرۀ شیـخ انصـاری )ره( 
سـر سفـرۀ چـه کسی می خـواهید بنشینید؟



14خشت اواّل      شمارة 13و14 ،  تحرير محل نزاع 

خشت اواّل: در اين شماره از نشريه، تحول متون درسی، جايگاه 
آن و امور تأثيرگذار بر روند تغيير مورد ارزيابی قرار می گيرد. به 
عنوان پرسش نخست بفرماييد كه متن درسی در نظام آموزشی 

حوزه چه جايگاهي است؟
در  چه  آموزشی  نظام های  همة  ندارد،  حوزه  به  اختصاص  درسي  متن 
بود.  خواهند  و  بوده  مرتبط   درسی  کتاب  موضوع  با  آینده  در  چه  و  گذشته 
آموزش علوم و فنون، در همة رشته ها چه در حوزه و چه در غیر حوزه، نیاز 

به متون درسی دارد.

منتقل مي کند؛  آینده  نسل هاي  به  و  را حفظ  نیاز  مورد  معلومات  کتاب 
نقش واسطه و پل ارتباطی دانشجو و معلّم و واقعیات مکشوفه را ایفا می کند. 
آموزشی  نظام  در  چیزی  هیچ  است.  علم  و  واقعیت  سفیر  کتاب  بنابراین 
نمی تواند جای کتاب را بگیرد، به خاطر این که صاحبان افکار دارای عمرهای 
محدود و پایان پذیرند. کتاب افکار آنها را نگه می دارد. صاحبان اندیشه وقتی 
از دنیا می روند، افکارشان نیز دفن خواهد شد. حتي در زمان حیات صاحبان 
افکار کتاب ها هستند که امکان استفاده از اندیشة آنان را در همة مکان ها 
فراهم می کند. کتاب همیشه در اختیار انسان است و در تعلیم و تعلّم و پیوند 

نسلهای گذشته با آینده نقش ضروری و واقعی دارد.
متنی آموزشی است که قواعد آموزش، در آن مراعات شده باشد؛ نظم و 
ساختار منطقی آموزشی داشته باشد.گاهی نظم منطقی از حیث خود مطالب 
در نظر گرفته می شود، و گاهی نظم منطقی از حیث سهولت در آموزش مد 

نظر است.
باشد،  داشته  تقدم  فنی  نظر  از  مسئله ای  است  ممکن  درسی  کتاب  در 
مؤخر  باید  تربیت  و  تعلیم  قاعدة  براساس  است،  عمیق  و  پیچیده  چون  اّما 
قرار داده شود تا متعلّم آمادگی بیشتری برای تلّقی داشته باشد یا مثاًل ذکر 
مصادیق فراوان براي مبتدي لزم است ولی در کتاب علمي که برای تدریس 
و آموزش نوشته نمی شود، لزم نیست همة مصادیق آورده شود. چون کتاب 
لُّب  است  وارد  که  می شود. کسی  و حوصله بر  کننده طولنی  مطالعه  برای 
مطلب را می خواهد تا زود به نتیجه برسد، اما برای کسی که تازه وارد است، 
باید زیاد تطبیق صورت پذیرد تا آشنا گردد و در مجموع باید قالب های لزم 

علمی در کتاب لحاظ شود.
متأسفانه مسائل روشي و فرمي بسیاری از کتاب های درسی ما مالحظه 
نشده است. دلیل آن شاید این باشد که پدیدآورندگان  کتاب را به منظور 
تدریس ننوشته اند؛ بلکه به منظور ارائه، نظر علمی خود را در قالب هایی که 
اغلب حساب شده، موجز و فنی اند، مي نگاشتند. از این قالب براي کسی که 

مبتدی است و تازه وارد مسائل می شود نمی توان بهره گرفت.
حاصل این که کتاب نقش مهم و بی بدیلی در پیوند آدمی با واقعیات و 
حقایق را دارد که هیچ چیز دیگر حتی استاد و آموزگار نمی تواند جایگزین آن 

شود؛ چون آنها همیشه در دسترس نیست.
ه  خشت اواّل: در حوزه بيش تر از اينکه فرموديد به متون توجاّ
ه چيست؟ آيا متون كاركردهای ديگری هم  می شود علاّت اين توجاّ

دارند؟
در این جا دو مطلب وجود دارد؛ یکی این که علوم حوزوی با غیر حوزوی 

تفاوت دارد. علم حوزوی، نظیر فقه، تفسیر و معارف دارای منابع ثابت اند، آن 
منابع عبارتند از: قرآن شریف و احادیث و سیرة معصومین )ع(. حتمًا باید طلبه 
توانایی استفاده از این متون را بیابد و این آموزش را ببیند. ما محتوای قرآن 
را در قالب های دیگر نمی توانیم بریزیم در حالی که دیگر علوم چنین نیست. 
فلسفة مالصدرا لزم نیست در همان قالب پیشینی خود بماند. ضرورت ندارد 
طلبه با کتاب های مالصدرا یا عبارات شیخ الرئیس با همان صورت و قالب 

پیشین روبه رو شود.
در علوم غیر حوزوی منبع ثابت نداریم اما شریعت و منابع آن اینگونه 
نیست. ثابت و لیتغیر است. یکی از دغدغه های مهم بزرگان حوزه این است 
است.  نامطلوب  بزند  لطمه  منابع شریعت  از  استفاده  توانایی  به  چه  هر  که 
کند  مراجعه  خدا  کتاب  به  وقتی  یا  بفهمد  نتواند  حوزه  طلبة  اگر  فی المثل 
چیزی از آن در نیابد، طوری تربیت شده که نمی تواند از منابع استفاده کند. 
بنابراین هدف تحصیلی حوزه حاصل نشده است. تجربه نشان داده طالب 
و افرادی که در ادبیات عرب این توانایی ها را ندارند، از غرض حوزوی دور 
می افتند. بزرگان دلهره دارند طلبه ای که تربیت می شود چرا نباید بتواند از 
مقایسة  کند؟ همانطوری که عرض کردم  استنباط  و  استخراج  دینی  متون 
علوم حوزوی با دیگر علوم، قیاس مع الفارق است. البته همین مطلب در غیر 
علوم حوزوی که با متون ثابت سر و کار دارد صادق است. نیروهایی که در 
حوزه تربیت می شوند باید تراث )متون ثابت و کهن( را درک کنند. شما ببینید 
دبیرستانی های ما شاهنامه فردوسی را نمی فهمند. چرا؟ چون این ادبیات، این 
تدریس آن توانایی را در دانش آموز ایجاد نمی کند. دیوان حافظ و گلستان 
نهج البالغة  شرح  اول  در  عبده  محمد  نمی فهمند.  نیز  را  سعدی  بوستان  و 
خود گفته، در زمان ما جوانان نهج البالغه را نمی فهمند و برای این که آنان 
بفهمند، ما معادل های امروزی، واژه ها و جمالت غیر متداول در این زمان 

را در شرح آورده ایم.

مطلِب دیگر این که تلقی مان این نباشد که متون درسی هیچ وقت نباید 
عوض شود و مثل متون و منابع شریعت باید ثابت باشد. هر کتابی در دوره ای 
بوده و به تدریج کتاب دیگری جایش نشسته است. مثاًل در اصول پیش از 
معالم کتاب های اصولی دیگری رایج بوده که تدریس آنها منسوخ و تدریس 
معالم و ...، جایگزین آنها شده اند. پس از آن قوانین و بعد فصول و همین طور 
رسائل به ترتیب جایگزین آن شده اند. بنابراین در اصل تحول متون کسی 
مخالفت ندارد. اما در کیفیت کتاب جایگزین و این که امتیازات حسنة متن 
پیشین از بین نرود، حرف فراوان است. عهده دار این تحول باید کسانی باشند 
که مورد اعتماد همه اند، تا این دغدغة خاطر بزرگان )که کار قدما تضعیف 
خراسانی  وحید  آیت الل  مثاًل  بپوشد،  عمل  جامه  گردد(  بالنده  بلکه  نشود، 
)مدظلّه العالی(، شاید حدود بیست سال پیش که زمزمه تعویض کتب آغاز 
شد، یکی از کسانی بودند که با تعویض، مخالف بودند. خدمت ایشان عرض 
شد قسمت هایی از مطالب که شیخ اعظم در مکاسب یادآور شده توسط دیگر 
محققین به آن اشکال شده است. شما هم همواره در دروس خودتان این 
را یادآور مي شوید. حال اگر بخش هایي که دارای مناقشات مسلم اند حذف 

با واقعيات و  پيوند آدمی  كتاب نقش بی بديلی در 
حقايق دارد كه هيچ چيزی حتی آموزگار نمی تواند 
در دسترس  آنها هميشه  بگيرد؛ چون  را  آن  جای 

نيستند.

از  و  می بخشد  اعتبار  متن  به  نويسنده  اعتبار 
انگيزه های طلبه اين است كه می خواهد ببيند وزن 
علمی نويسنده چقدر است؟ وقتی گفته می شود كه 
كتاب را خواجه نصيرالدين طوسی )ره( يا ملصدرا 
)ره( نوشته، طلبه يک اطمينان و احساس آرامش 

در خود می يابد.
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نگاره - 2
و مطالب درست جایگزین آنها شود اشکال دارد؟ که ایشان فرمودند اگر به این گونه اصالح و 

تعویض صورت پذیرد خوب است.
این است که کتابی که به برکت پیشرفت علم، معلوم است  تغییر متون  از مشکالت عدم 
برخي مطالب آن باطل است استاد با زحمت در ذهن طلبه می نشاند، ابطال دوبارة آن سخت تر 

از نشاندن آن است. 
مناقشه در این است که چه کسانی باید این کار را انجام دهند. دغدغه  عدم کاستن مکانت 
علمی و قوت بخشي بیشتر به متن در تألیف کتاب باید رعایت شود. به همین جهت نویسندگان 
از افت محتوایی و کاستی هاي روشي  انجام مي دهند عاری  باشند. کاري که  اعتماد  باید مورد 
باشد. لاقل متن از نگاه محتوایي در همان سطح که بود باقي بماند، و در ضمن، مباحث غیر لزم 

حذف و مباحث لزم جایگزین شود.

 امروز این کاستی ها برای همه ملموس است، در فقه بسیاری از مسائل مبتالبه، پزشکی، 
در کتب  علمی هستند  بحثهای عمیق  دارای  که  غیره  و  قضایی، سیاسی، حکومتی  اقتصادی، 
درسی ما بحثی از آنها نیست و سزاوار است که بحثهایی حذف و این مباحث جایگزین آنها شود. 
الن برای طلبه مسائل مختلف تأمین اجتماعی، بیمه و بانک و خیلی مسائل که امروزه مورد 
نیاز است گنگ است، کتاب امروز باید این مطالب را طرح کند و قوت علمي کتب گذشته آن را 

نیز باید داراي باشد.
نکته سوم  امري است که در بیرون از حوزه به آن کمتر توجه می شود و آن طهارت و پاکي 
مؤلف کتاب است. اینکه مؤلف شخص با تقوا، بی ریا و ... و متصف به انصاف علمی است در روحیه 

و انگیزة علمی ـ دینی طلبه مؤثر است. 
شیخ اعظم و شهیدین با آن زهد و مکانتی که دارند اصاًل طالب لذت می برند که حرف های 
بسیار  طلبه  روحیه  و  اخالق  در  متون  این  خواندن  و  شنیدن  خود  بشنوند.  و  بخوانند  را  آنان 
)دامه  ابوی  آقای  خاضع اند.  برابرش  در  همه  که  دارد  عظمت  قدري  به  شهید  است.  تأثیرگذار 
ظلّه( می فرمودند در محضر آیت الل حدائق هنگامی که شرح لمعه می خواندیم اگر استاد اشکال 
بر کتاب داشت، می فرمود: ما به خاک پای شهید عرض می کنیم. مثل اینکه وقتی با نهج البالغه 
و سخنان امام صادق )ع( مواجه می شویم یک جور اثر ویژه و حرمت گذاری خاصی نسبت به آن 

در خود می یابیم.
اگر بناست کتاب درسی نوشته شود چرا رده های اول علمی چنین اقدامی را نکنند.

اعتبار نویسنده به متن اعتبار می بخشد و از انگیزه های طلبه این است که می خواهد ببیند 
وزن علمی نویسنده چقدر است؟ وقتی  گفته مي شود کتاب را خواجه نصیرالدین طوسی »ره« یا 
مالصدرا »ره« نوشته، طلبه یک اطمینان و احساس آرامش در خود می یابد. هرچند مهم این است 

که به دنبال دلیل باشیم، ولی شخصیت نویسنده تأثیرات روانی خاّصی دارد.
مثاًل  است.  بوده  افکار  واسط  حلقه  علمیه، همواره  در حوزه های  درسی  متون  نکتة چهارم؛ 
مکاسب شیخ انصاری )ره( حلقه اتصال همه محشین بزرگی است که مطالبي را به عنوان حاشیة 
بر آن افزوده اند، نظیر محقق یزدی، خراسانی، اصفهانی، نایینی، امام و غیره، مکاسب رابطی ست 
که همه آراء را گردهم آورده و در یک نقطه جمع کرده  است. کسي که مکاسب را مي خواند، 
تحقیقات و آراء ده ها متفکر بزرگ را مالحظه می کند. حال به جای مکاسب اگر متن جدیدي 
گذاشته شود، پیوند طلبه را با آراء جانبی و حواشی آن قطع خواهد کرد. بنابراین برای این هم باید 
راهی اندیشید. وقتی که دبیرستان می رفتیم، یادگیری زبان فرانسوی و بعد انگلیسی رایج بود. در 
آن زمان کتاب های علمی به زبان فرانسوی بود، بعد که انگلیسی را می خواستند زبان رایج دنیا 
کنند، یکی از کارهایشان برگردان متون علمی از زبان فرانسه، به زبان انگلیسی بود تا بهره مندی 

از منابع و متون زبان فرانسوی از بین نرود.
کسانی که دنبال اصالح متون درسی هستند باید کتاب درسی به خصوص در سطوح عالیه را 

اعتبار
خیلی با استاد بحث کردم.

ایشان هم با حرارت، سعی می کردند که 
جواب مرا بدهند...

-البته توجه داشته باشید که همة اعتبار 
حوزوی بعضی آقایان، به تسلط و مهارت 
این  اگر  هاست.  کتاب  این  تدریس  در 
آنان  سر  بر  چه  شوند،  عوض  ها  کتاب 

می آید؟
...

دیگر حرفی برای گفتن نداشتم.

كسانی كه به دنبال اصلح متون درسی هستند، بايد كتاب درسی را به 
نحوی تهيه كنند كه علوه بر ايفای نقش يک كتاب درسی برای مدتی 

محور تحقيقات، تعليقات و پژوهش های اهل نظر قرار گيرد.
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به نحوی تهیه کنند که عالوه بر ایفای نقش یک کتاب درسی برای مدتی 
محور تحقیقات و تعلیقات و پژوهشهای اهل نظر قرار گیرد. یکي از مشکالت 
کتاب های درسی که جدید نوشته می شود این است که چون اوًل زود به زود 
عوض میشود و ثانیًا، مورد اعتماد اهل نظر نیست بر آنها تعلیقه ویا حاشیه 
نمی زنند و از این رو رفته رفته مهجور و متروک مي شوند. مثاًل قوانین خیلی 
در  آنها  ثروت عظیمی شد که عصارة  با حاشیه هایش،  قوانین  دارد،  حاشیه 
کتاب های درسی روز متجلّی گشت. باز کتاب بعدی مانند رسائل شیخ اعظم 
محور قرار گرفت و حواشی و تعالیق فراوان بر آن نگاشته شد که خود آنها 

می تواند منابع خوبی برای نگارش یک کتاب جامع باشد و هکذا... .
در  بودم می گفتند،  آشنا  آنها  با  که  پزشکی  رشته  دانشجویان  از  بعضی 
آمریکا بعضی کتاب ها ثبات دارند، دانشمندانی که دارای وجهة علمی خوبی 
هستند. آنها را نگه می دارند و سال ها محور متون درسی قرار می دهند. صاحب 

کفایه)ره( حاشیه بر مکاسب دارند. ایشان اگر می خواست کتاب بنویسد، ده 
تا کتاب می شد؛ اما ایشان مختصر و مفید حاشیه نوشت. حرف های علمی 
ایشان یا همین طور کسان دیگر که حواشی دیگری بر مکاسب دارند به برکت 
مکاسب در حوزه مطرح و مورد مراجعه است. اما اگر بخواهیم از این حالت 
بیرون برویم کتب جایگزین دارای صالحیت لزم برای این که پایدار یا محور 

باشند را ندارند؛ چون بسیاری از مؤلفین محبوبیت علمی لزم را ندارند. 
پذیرد،  صورت  استقرایی  یک  که  است  این  درست  راه  می کنم  فکر 
محسنات کتب درسی رایج حوزه، که همواره مورد اعتنا بوده شناسایی شود، 
فکر  اتخاذ شود.  درست  تصمیم  بعد  گردد؛  کاستی ها جمع آوری  و  مزّیت ها 
شیخ  باید  است.  رسیده  درسی  متون  از  برخی  تعویض  زمان  الن  می کنم 

اعظم جدیدي داشته باشیم که با توجه به نیازهای امروز کتابی بنویسد به 
جای رسائل و مکاسب تا مرجع علمی معاصر گردد. چنین کاری توان علمی 

بالیی را می طلبد.
شیخ  سفره  سر  از  که  است  این  سخنانشان  حوزه  اساطین  و  مراجع 
کارها  از  برخی  با  بنشینید؟  می خواهید  کسی  چه  سفره  سر  انصاری)ره( 

متأسفانه عمق مسائل کم می شود.

باور  متون درسی  تغییر  به  که  ندارم  را سراغ  نظری  الن هیچ صاحب 
نداشته باشد. برخی از شیوه هایی که ما اجراء کردیم ضربه هایی را به پیکر 
دانش و عمق حوزوی وارد آورد. افت علمی نتیجة چیست؟ در حوزه طلبة با 
انتظار است را نداریم؟  استعداد فراوان است، اما چرا فرآورده هایی که مورد 
عالمة  نداریم؟  جایگزین  فلسفه  توی  بویژه  دینی،  رشته های  تمام  در  چرا 
طباطبایی و شهید مطهری رفتند. الن جز چند استاد بزرگ )ادامه الل تعالی 
ظلّهم( چه کسی را می توانید فیلسوف بگویید؟ روش های آموزشی و نیز فقه و 
اصول دچار افت علمی هستند. ضعف ها و علت هایی دارد، باید آسیب شناسی 
صورت گیرد. به عنوان تحّول، روش های سنگین و درستی را که قدما داشتند 
را از دست دادیم و به آنها بی مهری کردیم، بلکه ضد ارزش تلقی نمودیم. 
به عنوان نمونه یکی از روش های معمول قدما این بود که از شعر و نظم 
)ره(  استفاده می کردند. شما می بینید که حاج مالهادی سبزواری  در علوم 
ابیات آن حفظ شود  فلسفه را در قالب شعر ریخته است. اگر هفت بیت از 
کلی مسائل آن علم به یاد می ماند. وقتی شعر حفظ می شود به این زودی ها 
بروید  الن  لذا طلبه همیشه مستحضر علم هست. همین  نمی رود؛  بین  از 
پیش آیت الل وحید )مدظله العالی( و آیت الل سبحانی )مدظله العالی(، نحو و 
فلسفه را با شعر می خوانند؛ چون در جوانی و نوجوانی حفظ کرده اند تا سن 
هفتاد و هشتاد سالگی هنوز یادشان مانده است. با این کار فرمولهای فراوان 
علمی فراموش نمی شد. بزرگواران نظیر عالمه جوادی آملی حفظه الل و ... 
، به خاطر تبعیت از روش های سنتی دارای محفوظات فراوان و مستحضر 

مسائل علم هستند.
روش دیگر تدوین متون موجز )متونی که حتی یک کلمه اضافی هم 
)که  خواجه  تجریدالعتقاد  المنطق،  تهذیب  نمونه  عنوان  به  بود.  نداشت( 
کشف المراد شرح آن است( یک دوره کالم در چند سطر است و آن قابل 
حفظ کردن است. هر کالمی از این کتب موجز مبین معنایی است. هر کلمه 
اشاره و دللت به برهان، نکته، یا مسأله ای و حرفی دارد. به یاد دارم هنگاِم 
آیت الل  مرحوم  پیش  نداشتم(  بیش  سال  هجده  )هفده  جوانی  یا  نوجوانی 
گلپایگانی)ره( رفتم. ایشان عبارات صمدیه را از حفظ می خواند و از من سؤال 
می کرد. در حالی که  که ایشان بیش از هفتاد و پنج سال داشتند؛ چون در 
جوانی این را حفظ کرده بودند در ذهن شان مانده بود. آیت الل بروجردی)ره( 
نیز از این قبیل محفوظات علمی، فراوان داشتند. معروف بود که ایشان اشعار 
الفیه را تا آخر حفظ بودند و در ادبیات چیره دست بودند و تا آخر عمر بعد 
از نماز صبح این محفوظات را تکرار می کردند. بزرگان ما عمومًا از طریق 
پیروی از روشهای سّنتی به بسیاری از علوم تسلّط داشتند. قوتي که در این 

بزرگان حاصل می شد مرهون این روش های صحیح بود.

متون  از  برخی  تعويض  زمان  االن  می كنم  فکر 
جديدی  اعظم  بايد شيخ  است.  فرارسيده  درسی 
امروز كتابی  نيازهای  به  با توجه  باشيم كه  داشته 
به جای رسائل و مکاسب بنويسد تا مرجع علمی 

معاصر قرار گيرد.
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ترس آقایان از افول علمی حوزه هاست. با این که اآلن برنامه های فراوان 
در حوزه سامان یافته است خروجی مناسبی نداشته است. روش گذشته در 

ضمن مشکالتی که داشته بالخره فراورده هایش قابل قبول است.
حال بعضی می خواهند عهده دار جبران کاستی های آموزشی حوزه شوند 
کاری بکنند که این دل هره ها از بین برود. برای این کار می خواهند همان 
در  برنامه ها  این  از  قوی  آدم  معموًل  کنند.  اجرا  در حوزه  را  دانشگاه  روش 
یاد  عربی  کدام شان  گرفته،  دیپلم  بچه های  کنید همین  نگاه  مثاًل  نمی آید. 
دارند، نه عبارت را می توانند بخوانند نه حدیث را می توانند معنا کنند. حال ما 

داریم همان سبک اشتباه آنها را دنبال می کنیم.
ممکن است ما بگوییم رسالت حوزه اقتضا می کند مثل پژوهشگاه عمومی 
عمل کند. طلبه ای تربیت کنیم بعد از چند سالی معلومات عمومی پیدا کند؛ 
اما همه حوزه را این طوری هدف گذاری نکنیم. اهداف و روشهایی متفاوت 

برای حوزویان لزم است ترسیم شود.
الن در مؤسسه بقیه الل)عج( یکی از کارهای مان این است که مقداری 
روی متون کار کنیم؛ یعنی پنج شش سال اول لزم است کار کنیم. چون 
یک محقق باید کتب اهل فن را درک کند و پس از آن تحقیق کند. با این 

سطحی که الن خوانده می شود توانایی لزم ایجاد نمی شود.
ادبیات کتاب و سنت، ادبیات ویژه ای است که دانستن آن بدون یادگیری 
ادبیات عرب ممکن نیست. استفاده از آیات آسان نیست؛ استفاده از روایات و 
کتب پیشینیان ساده نیست. عالم دینی باید در صحنه عبارت دقیق باشد تا 

بتواند از الفاظ، معني را استخراج کند. 
دغدغه  مورد  و  فرموديد  كه  مسائلي  به  توجه  با  اواّل:  خشت 

همگان است، چرا در اين جهت كاري انجام نمي پذيرد؟
کار  روش  باید  پی گیر  افراد  شود.  دنبال  مجّدانه  بایستی  کاری  چنین 
حوزوی را درک کنند. این کار با تک روی و اینکه به چیزي کاري نداشته 
باشي پیش نمي رود. همه مراجع هم حال تقریبًا به روز فکر می کنند؛ عیوب و 

نقائص را می دانند و دل شان می خواهد این کاستیها برطرف شود.
نه  و  بوده  الزام  به خاطر  نه  است  نوشته شده  که  کتاب هایی  از  بعضی 
حوزه ها  در  نوشت  را  فقه  اصول  وقتی  مظفر  مرحوم  بخشنامه.  خاطر  به 
خواندن کتاب قوانین رایج بود. وقتی اصول مظّفر آمد شماری از اساتید آن را 
پسندیدند و شروع کردند به تدریس. بعد از مدتی کتاب ایشان به عنوان متن 
درسی پذیرفته شد و جای خودش را باز کرد. از نظر علمی بهتر از قوانین 
و با اصول متأخر نیز سازگارتر بود. وقتی شخصیتی مثل آیت الل خویی)ره( 
این کتاب را دیدند و پسندیدند، آن را به جای قوانین پیشنهاد کردند. تأیید 
بزرگی مثل آیت الل خویی )ره( طلبه را در اعتماد کتاب بیشتر تشویق می کند. 
اصالح متون حوزوی باید از ناحیة افرادی صورت پذیرد که متوجه و آگاه و 

متعهد به این مسائل هستند.
اواّل: فرموديد همه به نوعی اين مسئله را قبول دارند.  خشت 
به جای متولی رسمی حوزه چرا چنين كاری از بدنه حوزه شروع 
نمی شود. چرا مراجع محترم خود يا شاگردان فاضل الية اول شان 

اين كار را آغاز نمی كنند؟
آقای  می دانستند.  حوزه  متولی  را  خود  درگذشته  مراجع،  از  بسیاری 
اصفهانی که مرجعی مطرح در جهان اسالم و در عالم تشیع بود هفته ای دو 

روز درس می داد و می گفت من فقط تدریس می کنم که حوزه بچرخد.
و محقق  آقا ضیا  نائینی،  آیت الل  نظیر  مراجع  و  بزرگان  از  بسیاری  اما 
این که  اما  زدند.  تألیف  به  دست  لذا  و  بودند  علمي  بزرگ  رجال  اصفهانی 
و  تدوین  نیست.  آسانی  کار  دهند  انجام  را  کار  این  بعد  طبقات  می فرمایید 
اصالح متن درسی امکاناتی می طلبد، خرج دارد، دلگرمی می خواهد بالخره 
باید یک جایی پشتیبانی و مدیریت کند و مخارج کار را بدهد تا این که یک 
یک  مظفر خودش  آقای  مثال  عنوان  به  بنویسد.  درسی  کتاب  بنشیند  آدم 
یا  نگاشته است،  آنجا  برای  را  المنطق و اصول فقه خود  مؤسسه ای داشته 

مرحوم شهید صدر حلقات را به تقاضای یکی از شاگردان اردبیلی اش به نام 
آقای  می نویسد.  تأسیس می کند،  اردبیل  در  علمیه ای  مدرسه  که  عبدالغني 
صدر هم مرجعیت آن طوری نداشت در عین حال رجل علمی بود و ذوق و 
سلیقه این کار را هم داشت و این کتاب را نوشت. یک آدمی بود که خودش 
کتاب هم می نوشت قوت علمی و متانت این کار را نیز داشت. این خودش 

جا باز کرد.

به  آگاهی  و  بودن  عالم  تنها  دارد.  دیگری  منطق  درسی  کتاب  نوشتن 
مطلب کافی نیست و تنها ماّل بودن و تدوین یک کتاب متقن علمی مالزمه 
ندارد. تنها راه درست این است که خدای متعال کسانی مثل شهید صدر و 

امثال اینها را زیاد کند.
این گونه  اآلن  ولی  می آمد.  بار  عمیق  طلبه  معموًل  قدیم  روش های  با 
اسباب ضعف  از  کم شده اند.  خیلی  می برند  جلو  را  علم  که  کسانی  نیست. 
روحیة علمی این است که نیروهای خوب حوزه به خاطر ضرورت های زندگی 
جذب بازار کار می شوند. در گذشته رفاه و آسایش ظاهری فدای علم می شد. 
به قول عالمه حسن زاده آملی مدظله العالی، علم یک نازی دارد. به زودی 
درس  می آمدیم  پدر  با  بودم  بچه  نمی دهد.  قرار  افراد  اختیار  در  را  خودش 
بچه گی کیف  عالم  در  امام  پرشوری درس  این  از  امام خمینی)ره(،  مرحوم 
می آوردم.  در  را  ایشان  ادای  که  بود  این  من  بازی های  از  یکی  می کردم. 
امام  از درس  بعد  ایشان تمام جاهای مسجد سلماسی پر می شد.  در درس 
این جمعیت به طرف درس آقای آیت الل العظمی بروجردی )ره( می رفتند. 
در عالم بچگی می دیدم که طلبه ها از محفل درس وقتی بیرون می شدند، 
همان حرف هایی که در درس شنیده بودم می زنند. ذوب در مسائل درسی 

خودشان بودند. 
مشکل دیگر این است که بزرگان و فضالي ما به محتوي آگاهند اما از 
روش ها کمتر اطالع دارند در اینجا باید کار شود. کار اگر درست انجام شود 
بزرگان هم قبول دارند و هم حمایت می کنند و به نفع حوزه نیز هست. هر 

قدر که ما از انجام این کار سرباز زنیم دچار خسارت شده ایم.
خشت اول: نقطه آغازين اين تحول كجاست؟

انتظاری  چنین  مراجع،  اول  طراز  شاگردان  و  حوزه  فضالی  از  قهراً 
را اصالح  کارها  این که  امید  به  پیشین  مراجع  می توان داشت. چون همین 
به ویژه  زمان  مراجع  و  امام  مرحوم  دادند.  سفارش هایی  و  پیشنهادها  کنند 
رهبری، روی این مسأله توجه و تأکید دارند. کسانی که برای این کار برگزیده 
می شوند لزم است بدانند مدیریت این کار در حوزه باید به چه شکلی صورت 
این  مکّرر  طور  به  می فهمند  را  چیزها  این  که  کسانی  این که  دیگر  گیرد. 

درخواست را داشته باشند.
افتاد، چه طوری شد  راه  انقالب  با آن کار  مثل کار سی سال پیش که 
انقالب راه افتاد؟ موفقیت انقالبی ما در اثر این بود که یک خواست عمومی 
هیچ  دلیل  همین  به  بودند.  کرده  درک  امام)ره(  را  مسئله  این  شد.  ایجاد 
موقعیتی را ایشان از دست نداد. در هر موقعیتی اطالعیه می داد خصوصی 
نامه می نوشت. کسانی که با ایشان بودند ـ فضالیی که امروز بسیاری از آنان 
به رحمت الهی پیوستند ـ خانه این مرجع و آن مرجع می رفتند موجب ایجاد 

انگیزه می شدند، این باعث شد که همه کارها با موفقّیت پیش برود.

می شوند،  برگزيده  كار  اين  برای  كه  كسانی 
را  كار  اين  مديريت  چگونگی  است  الزم  نخست 
در حوزه بدانند. ديگر اين كه كسانی كه اين چيزها 
ر اين درخواست را داشته  را می فهمند به طور مکراّ

باشند.
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به نظر نگارنده، برای برون رفت از چنین وضعیتی، باید روي دو مسئلة مهم که در پي مي آید، توافق حاصل شود تا منجر به نزاع هاي بیهوده نگردد. 
مهمترین ادلة موافقین و مخالفین، به این دو مسئله برمي گردند:

1. بازخوانی و بازآفرينی سنت علمی حوزه؛
حوزة علمیه نهادی است با قدمت بیش از هزار سال که یکی از وظایف اصلی آن، تعلیم و تربیت عالمان دینی بوده و هست. مسلمًا در طول این 
سال ها، حوزه تجربیات زیادی در امر تعلیم و تربیت به دست آورده و به عقالنیت قابل مالحظه ای رسیده است. این اندوخته های بشری به عالوة تعالیم 
قرآن و عترت طاهره )س( در این زمینه، حوزه را برخوردار از گنجینة بی بدیل از بینش ها و روش ها، در امر تعلیم و تربیت نموده است. گنجینه ای که از 

آن به سنت علمی حوزه، تعبیر می کنیم.
اما این گنجینه با همة امتیازاتی که دارد، نیازمند رسیدگی و پیرایش است. از آنجا که این میراث بزرگ، هیچ گاه مورد بازخوانی ضابطه مند قرار نگرفته، 
استفاده از آن، دچار اختالل و چالش شده است. چرا که برخی مسائل نادرست، به عنوان سنت تلقی شده و یا روش هایی که مناسب با شرایط علمی و 
اجتماعی خاص دوره های گذشته بوده، به عنوان سنتی فرازمانی و قابل استفاده در روزگاران بعد، تلقی شده است. بنابراین، تا به این مسئله درست رسیدگی 

نشود، هر کس شواهدی از سنت علمی گذشتگان، برای تایید نظر خود خواهد یافت و تفاهم سازنده را دست نیافتنی خواهد کرد.  
به نظر می رسد یکی از کارهای مقدماتی و اساسی برای تصمیم گیری در زمینة کتب درسی، بازخوانی دقیق این سنت ها و سپس، بازآفرینی عصری 

آن هاست. این دو مرحله، باید با دقت و وسواس انجام پذیرد. 
نکتة قابل توجه در این فرآیند، این که اوًل، باید فقط سنت های اصیل و مستمر مورد توجه قرار گیرد و گرایش های سلیقه ای محدود به برخی دوره ها، 
به عنوان سنت علمی حوزه قلمداد نشوند؛ ثانیًا با نگاهی نقادانه به تجربیات بشر، در دیگر نظام های آموزشی، محّسنات آنها نیز استقصاء شده و به دارایی 

حوزه اضافه گردد؛ ثالثًا این سنت ها، با اقتضائات زمان به خوبی تطبیق داده شوند. 

پیش نیازهای اساسی تحــــول در متون آموزشی 
سيدصادق جوادی*

ه و دغدغه های درستی دارند؛ اما آنچه  اجماال می دانيم كه تغيير كتب درسی، موافقان و مخالفانی دارد. سير اجمالی در ادلة طـــــرفين، نشان می دهد كه هر دو طيف، ادلة موجاّ
قابل توجه است اين كه اگر بپذيريم در چنين اختلف نظرهايی هر يک از طرفين، از منظــــری محق اند، هرگز نمی توان به توافق دست يافت. اگر اين مسئله در چنين وضعيتی 

رها شود، اوضاع به همين منوال خواهد ماند و همواره نقض و ابرام هايی ايراد خواهد شــــد و فرصت های بسياری خواهد سوخت.
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به عنوان مثال، می توان سنت مغلق نویسی را طرح کرد. در این مسئله باید به سؤال هایی از این قبیل، پاسخ دهیم که آیا واقعا این سنت، یک سنت 
مستمر بوده است؟ آیا تکّون آن در بستر خاصی از شرایط اجتماعی بوده یا حکمت خاصی در زمینة تعلیم و تربیت دارد؟ و بر فرض دوم، آیا امروز نیز 
باید بر این سنت پای بند بود؟ آنچه که درگذشته کارآمد بوده و عالمان بزرگی تربیت کرده، آیا لزوما با تحّفظ بر تمام مختصاتش، در عصر کنونی هم 

می تواند چنان کارکردی داشته باشد؟
 

2. تبيين نسبت شرايط زمانه و رسالت های حوزه با نظام آموزشی حوزه؛
کمتر چیزی در روند سریع تغییرات در جهان امروز، ثابت مانده و دست خوش تغییر واقع نشده است. انسان ها از ذائقه ها، گرایش ها و قابلیت هایی 
متفاوت نسبت به گذشتگان شان برخوردار شده اند؛ روز به روز موضوعات جدیدی حادث می شوند که باید مورد توجه عالمان دینی واقع شوند و رسالت هایی 

نو به نو در عرصه ها و سطوح مختلف، بر عهدة حوزه گذارده می شود.
در چنین شرایطی، طلبه ای که خود را آمادة نقش آفرینی در چنین عرصه ای می کند، چگونه باید دوران رشد خود را سپری کند؟ آیا اوضاع زمانه، 
می تواند در محتوی و روش آموزشی مؤثر باشد؟ آیا این شرایط و رسالت ها، فقط در دوران خدمت باید مورد توجه طلبه قرار گیرند؟ آیا این که امروز، شیعه 
توفیق تشکیل حکومت اسالمی یافته، ربطی به کتاب های درسی طالب دارد؟ آیا طلبه ای که در فضای مسائل چند صد سال پیش با فقه مواجه می شود 
و آن را فرا می گیرد، به خوبی آمادگی ورود به عرصة اجتهاد مورد نیاز امروز را پیدا می کند؟ آیا ذهنیتی که در فقه فردی شکل گرفته، می تواند در سطح 

فقه حکومتی مسائل را حل کند؟ 
بي گمان، پاسخ به این گونه پرسش ها، یکی از مؤلفه های تعیین کننده در رویکرد ما نسبت به کتاب های درسی و تحول آن خواهد بود.

* طلبه سطح دوم حوزه

پیش نیازهای اساسی تحــــول در متون آموزشی 
سيدصادق جوادی*

ه و دغدغه های درستی دارند؛ اما آنچه  اجماال می دانيم كه تغيير كتب درسی، موافقان و مخالفانی دارد. سير اجمالی در ادلة طـــــرفين، نشان می دهد كه هر دو طيف، ادلة موجاّ
قابل توجه است اين كه اگر بپذيريم در چنين اختلف نظرهايی هر يک از طرفين، از منظــــری محق اند، هرگز نمی توان به توافق دست يافت. اگر اين مسئله در چنين وضعيتی 

رها شود، اوضاع به همين منوال خواهد ماند و همواره نقض و ابرام هايی ايراد خواهد شــــد و فرصت های بسياری خواهد سوخت.
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باید فکـر حوزه را از رویکرد 
استصحاب گرایانه آزاد کنیم

و  فقه  سیدعلي حسینی خراسانی،  مدرس خارج 
اصول. 

اساتید ایشان آیات عظام؛ شیخ جواد تبریزی)ره(، 
وحید خراسانی، حسن زاده آملی، جوادی آملی )دامت 

برکاتهم( می باشد.
همواره  که  کردند  اشاره  مصاحبه  این  در  ایشان 
است؛  داشته   مخالفانی  و  موافقان  متون  تغییر 
مخالفت ها بیشتر به خاطر ترس و نگرانی از رقیق 
شدن متون بوده، نه مخالفت با تحول و تکامل. 
با  حوزه،  آموزشی  نظام  و  متون  روش ها،  روند، 
تفاوت ها  این  است.  متفاوت  علمی  مراکز  دیگر 
حتمًا لزم است در سیر تحول لحاظ گردد. این که 
متن باید مجمل، پیچیده و دشوار باشد، به عنوان 

یک قانون علمی در بین بزرگان، طرفدار ندارد. 
اشاراتی  درسی  کتاب  شاخص های  به  ادامه  در 
و  اصول  علم  توّرم  از  مصادیقی  به ویژه  و  کردند 
یاد آور  را  علم  این  کتب  از  بعضی  نبودن  درسی 

برای  را  راه کــارهایي  نهایت  شــدند و در 
و  آمــوزشی  کتب  تـدوین  چگونـگی 

ویژگی های افراد پی گیر و محقق و 
نویسنده ارائه و پیشنهاد کردند.

بررسی رويکردهای موجود در حوزه 
نسبت به بحث تحواّل 

در گفت وگو با حجت االسلم 
والمسلمين حسينی خراسانی
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بفرماييد كه متون  به عنون استاد حوزه  اول:   خشت 
درسی چه جايگاهی در ساختار كلن حوزه دارد؟

بسم الل الرحمن الرحیم. از ادبیات حوزه است که همواره به 
آقایان طالب می گفتند: علیکم بالمتون ل بالحواشی. این توصیه  
آموزشی  متن  به  توجه  و  اهمیت  جایگاه،  نشان دهندة  گذشتگان 

است.
متن درسی ـ آموزشی، بایستی از جهِت استحکام، اتقان، عمق 
و رسایی طوری باشد که اندیشه محّصل را متأثّر متقن و معتدل، 
بار آورد. بعضی از متون این ویژگی را به صورت خیلی برجسته و 
بارز داراست. استاد عالمة جوادی آملی )حفظه الل تعالی( می فرمود: 
عالمه طباطبایی )رضوان الل تعالی علیه( می گفتند: بر محصالن 
و طالب علوم دینی لزم است با متن شفای شیخ الرئیس مأنوس 
باشند و بخش هایی از آن را، پیش اساتید فن بیاموزند؛ عبارات ابن 
سینا، به خاطر متانت، اتقان، انضباط و انسجامی که دارد، فکر را 

برهانی و ریاضی بار می آورد.

در پاسخ این پرسش که چرا عده ای در برابر بازبینی، بازخوانی، 
و  حساسیت  حوزه،  آموزشی  متون  جایگزینی  احیانًا  و  بازنگری 
عکس العمل نشان می دهند؟ باید گفت که در طول تاریخ حوزه ها، 
افتاده، وجود داشته  تغییر یک متن جا  برابر  همواره حساسیت در 
است. این  گونه نبوده که کتابی که به عنوان متن درسی، پذیرفته 
را  از مدار تدریس، خارج و متن دیگری  را  به راحتی آن  می شد، 
وجود  فراوانی  عکس العمل های  و  مقاومت ها  کنند.  آن  جایگزین 
داشته است. آنهایی که بنای تحول داشتند، از سوی مدافعان وضع 
فراوانی  تهمت های  گرفتار  رایج،  متن  حفظ  خواستاران  و  موجود 
هم  گاهی  و  بی سواد  بی مایه،  کم مایه،  افراد  عنوان  به  می شدند. 
شیخ  نهایه  از  عبور  است.  می شده  نثارشان  دیگری  تهمت های 
حلّی،  محقق  شرایع  مثل  دیگری  متن  به  فقه،  رشته  در  طوسی 
آسان و راحت انجام نگرفته است. در این جریان، مسائل فراوانی 

اتفاق افتاده است.
این قصه از قدیم بوده است، این گونه حساسیت ها، مقاومت ها 
موجود،  وضع  حفظ  به  جمود  و  تحّول  با  مخالف  را  دغدغه ها  و 
بلکه دغدغه ها و نگرانی هایی مقدس و مبارک  قلمداد نمی کنیم. 
می دانیم. اگر چنین دغدغه هایی از ناحیه دل سوزان، و به راحتی از 
متنی که سال ها محور درس، بحث، تحقیق، تحشیه، تعلیقه و شرح 
قرار می گرفت، چشم پوشی می شد در حالی که چنین کاری درست 
نیست. این دغدغه ها نشانة این است که در حوزه، میزان حساسیت 
به تراث ارزشمند علمی سلف صالح، فوق العاده بالست و بی گمان 

این حساسیت ها، قابل تقدیر و درخور تحسین است.
 اما به هر حال، جمعی در برابر حافظان وضع موجود تالش 
تا نشان دهند که ما دغدغه ها و نگرانی های شما را کاماًل  دارند 
ارائه دهیم.  آنچه هست  از  بهتر  داریم  ولی سعی  درک می کنیم؛ 
می پذیرند  را  تحول خواهان  پیشنهاد  صورتی  در  نخست  گروه 

و  گیرند  مثبت  جواب  و  گذارند  آزمایش  به  را  جایگزین  متن  که 
قوت های متن فعلی، نسبت به متن پیشین، محرز گردد.

آموزشی،  متون  در  تحّول  نگاه  برابر  در  مقاومت  نه  بنابراین 
یک پدیده جدیدی است و نه این جور واکنش ها، نشانة مخالفت 
با تحّول و تکامل علم است؛ برخی نگران رقیق و سطحی شدن 
متون هستند، نه مخالف تحول و تکامل علوم. ما بر این باوریم که 
متن درسی آموزشِی حوزه، بایستی از همه استانداردهای شناخته 
شدة علمی، فنی، محتوایی و ساختاری برخوردار باشد تا نتایج لزم 

را به صورت درست و سریع برآورده سازد.
بوده  حوزه  در  سنت هايی  مجموع  در  اواّل:  خشت 
به  بايد  كنيم،  تعريف  استانداردی  بخواهيم  اگر  است. 
استانداردهای متون امروز توجه كنيم. حاال اين مسئله را 
چطوری توضيح می دهيد كه آيا اين سنتها قابل بازخوانی 
و درخور تغيير است. يا اينکه حقانيتی دارد ملک هايی در 
حوزه وجود داشته است، نظير قداست مؤلف، عميق نويسی 

و ...
فرآیند  در  که  است  محوری  و  اساسی  مباحث  از  بحث  این 
تحول، بایستی مورد توجه جّدی مخالفان قرار بگیرد. از بخش دوم 
پرسش که گفته شد در حوزه ها رویکردها و دیدگاه هایی است که 
با دیگر فضاها و مراکز فرهنگی علمی جهان متفاوت است؛ این 
درست است و باید باشد! درست نیست که ما متون، نظام و مُتد 
آموزشی حوزه را با دیگر مراکز آموزشی جهان یکسان ببینیم. روند 
حوزه برای خودش تعریف، چارچوب و جایگاه دارد و لذا ما نیز بر 
این باوریم که متن آموزشی بایستی از فکِر پاک، قلم پاک، نیت 
و انگیزه پاک نشأت گرفته باشد. در صورت امکان یک سطر آن 
تنظیم،  هنگام  حتی  و  باشد  اخالِص  و  طهارت  بدون  نباید،  هم 
مطالعه و نگارش روی به قبله باشد. این روند منافاتی با لجنه ای یا 
فردی بودن کار ندارد. اعتقادمان این است که این فکرها، قلم ها، 
انگیزه ها و نیت های پاک، امروز هم در حوزه وجود دارد. اگر بر این 
کار اصرار کنیم و به راحتی از آن نگذریم، برای ما خیرات و برکات 

فراوانی خواهد داشت.
اما در پاسخ به نکته دوم پرسش، باید گفت که استانداردها یا 
روش های سنتی حوزه ایجاب می کند که یک متن درسی سهل 
الوصول نباشد، هر کسی به راحتی نتواند با مراجعه و مطالعه آن 
البته  را درک کند، از نظر عبارتی شبیه چیستان و معّما باشد که 
عده ای که این حرف را می زنند دلیل شان این است که متن هر 
می شود.  محصل  ذهن  تقویت  باعث  باشد،  متشابه  و  مجمل  چه 
این نگاه در بین بزرگان، تا آنجا که بنده اطالع دارم به عنوان یک 
از علمای ادب  قانون علمی، طرفدار ندارد. در میان همه بزرگان 
گرفته تا کالم، فلسفه، تاریخ، فقه، تفسیر و سرانجام اصول، نظری 
که از شاخصه های متن درسی پیچیده گویی را بداند نمی توان سراغ 
گرفت، بلکه به عکس افراد دقیق و عمیق نشانة متانت و قوت یک 

متن درسی را سالست، سالمت و سهولت آن دانسته اند.
آنچه که امروز به عنوان متدولوژی مطرح است و کسانی آن 
را چیزی بسیار مهم و ارمغان دنیای غرب می دانند، در متون علمی 
در همین  است.  بوده  عنه  مفروٌغ  اصل مسلم  ما یک  دانشمندان 
بر  او  علمی  شهرت  که  )ره(  ثانی  شهید  داریم.  کتاب هایی  راستا 
نام منیة المرید  به  با همین هدف کتابی  کسی پوشیده نیست که 

در طول تاريخ حوزه همواره حساسيت در برابر 
تغيير يک متن جا افتاده، وجود داشته است.
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فی آداب المفید و المستفید، برای هدایت و حمایت فکری حوزه ها 
نوشته است. در این کتاب شیوه ها و مُتد آموختن را به طلبه ارائه 
می کند. این که طلبه از کجا شروع کند؟ مراحل تحصیالتش چگونه 
باشد؟ در کدام مقطع چه درسی را بخواند؟ در این راستار راهکارهایی 
ارائه می کند. فصلی را تحت عنوان مسائل آموزش و تدریس و در 
بنِد یازدهم آن به آداب تدریس اشاره می کند. عبارت شان این است 
است  بایسته  و  شایسته  یتحّری؛  ان  لالستاذ  و  للمعلّم  ینبغی  که: 
که معلم تالش کند، راحت ترین و آسان ترین راه و اسهل ُطُرق را 
انتخاب کند،  انتقال مفاهیم، مضامین و معانی به شاگرد  برای  را 
تأکید می فرمایند که در تدریس ساده ترین راه را از میان راه های 
شود.  القاء  و  انتخاب  گوناگون 
عبارات  شفاف ترین  و  گویاترین 
گرفته  کار  به  تدریس  حین  در 
استاد  درِس  پای  متعلّم  که  شود 

خسته و آزرده خاطر نشود.
آموزشی،  علمی  متِن 
اسالیِب  دارد.  روش  و  اسلوب 
از  یکی  چیست؟  آموزشی  متون 
متِن  استانداردهای  و  اسلوب ها 
گویایی  و  آسان نویسی  درسی، 
مغلق،  نباید  اینکه  است.  عبارات 
طلبه  نباید  باشد.  مبهم  مجمل، 
بیشتر وقتش صرف فهِم عبارت 
شود، با زحمت تمام بگردد مرجِع 
ضمیر یا مبتدای خبر یا قیِد جمله 
متن  یک  در  پیچیدگی  بیابد؟  را 
را  است. جمله ای  بالغت  خالف 
مقدمه  در  )ره(  مطهری  شهید 
دارند  راستان  داستاِن  کتاب 
هنری  چه  این  می فرمایند:  که 
می نویسیم،  مغلق  ما  که  است 
هنر  مغلق گویی  و  پیچیده نویسی 
نیست، هدر دادن فرصت هاست، 
ضایع کردن وقت هاست و خالِف 
استانداردها و اسلوب های شناخته 

شدة متن درسی است.
باید  محدوده ای  چه  در  را  آموزشی  متون  تحول  بحِث  اینکه 
مطرح کرد؟ آیا تحّول متون آموزشی کاستن از محتوای آن است. 
فرصت کم، نیاز و تقاضای اجتماعی فراوان است و مطالبات نظام 
اسالمی هم انگیزه های تحول متون را تقویت می کند. گفته می شود 
برای این که بتوانیم هر چه زودتر به نیازهای روز پاسخ گو باشیم 
باید میان بُر بزنیم، راه میانه را انتخاب کنیم. میان بُر زدن به چی؟ 
پاسخ گوی  و  رسید  نخواهیم  به جایی  ما  اصول  با خالصه کردن 
از  تثبیت آن،  باشیم. حوزه قاعده است؛ حفظ و  نیازها نمی توانیم 
هر امری مهم تر است. به بهانه این که زودتر وارد بازاِر کار شویم 
نمی توانیم  باشیم،  پاسخ گو  را  جامعه  و  مردم  حق  به  مطالبات  و 
اگر در  را رقیق و سطحی و خالصه کنیم؛ اصول  بگوییم اصول 
نهایت تحقیق و موشکافی نباشد فقه پاسخ گو نخواهد بود، چون 

زیرساخت آن اصول است. این فقه قادر به مدیریت جامعه نخواهد 
بود. تا آنجایی که به خاطرم است خود مقام معظم رهبری هم به 
عنوان کسی که اهِل فن است، فرمودند، این هنر نیست که یک 

متن آنقدر پیچیده باشد که تمام وقت طلبه صرف فهِم عبارت شود؛ 
اگر طلبه تمام وقتش در متن فهمی صرف شود پس کی می خواهد 

به محتوا برسد؟
برخی از آقایانی که چندین دوره کفایه تدریس کرده اند و جزء 
مدرسین برجسته، دقیق و عمیِق حوزه اند می گویند: در دوِر پنجم 
هم که می خواهیم کفایه را تدریس کنیم، باز هم باید کلی حواشی، 
را  عبارت  بتوانیم  تا  دهیم  قرار  هم  کنار  را  مأخذ  و  منابع  شروح، 
تفهیم کنیم؛ این دیگر شاهکار و هنر برای یک متن درسی نیست. 
گاهی برخی از عبارات طوری است که در میان جمعی به عنوان 

چیستان مطرح می شود.
خشت اواّل: مجموعه شاخص هايی را كه در ضعف يا 
كنيد  لطف  را  باشد  تأثيرگذار  قوت كتب درسی می تواند 

توضيح بدهيد؟
در فضاهایی که گاهی بنا به اقتضائاتی تندروی هایی صورت 
می گیرد، افراط و تفریط هایی به وجود می آید؛ سخنی که فراموش 
دانش  به ویژه  حوزه  درسی  متون  دربارة  که  است  این  شود  نباید 
شود.  تفکیک  هم  از  باید  که  دارد  وجود  بحث  نوع  دو  اصول، 
فراوان  اصولی  متون  علمی  ارزش  است.  محتوایی  بحث  نخست 
بزرگان  که  همان گونه  است.  علمی  شاهکار  یک  رسائل  است، 
گفته اند، رسائل کتابی است که اگر کسی آن را درست بفهمد و 
بفهماند، مجتهد مسلّم است. به قول مرحوم آشتیانی در بحرالفوائد 
و مرحوم محقق رشتی در بدائع الفکار؛ شیخ اعظم )ره( در رسائل، 
هنرنمایی هایی کرده است که از یک ابتکار علمی فراتر است و در 
حدِّ یک اعجاز علمی باید آن را برشمرد. تحقیقات شیخ انصاری 
در اصول معجزه است، کاری است در حدِّ شق القمر. در غنای این 
بلندی  از نظر علمی در مراتب بسیار  کتاب ها هیچ بحثی نیست. 
قرار دارند؛ اما اتفاقًا همین قوت ها وقتی با رویکرد دیگر مالحظه 
می شوند برای این متون نقص به شمار می آیند. )همین متنی که 
دستاورد مجتهِد خاّلقی مثل شیخ اعظم انصاری است، به عنوان 
نظریه پرداز در اصول، آن هم آخرین نتایج تحقیقاِت علمی است.(

مخاطبان ایشان میرزای رشتی، میرزای آشتیانی، شیخ موسی 
تبریزی، آخوند خراسانی، فقیه همدانی و دیگر بزرگان بودند. حرف 
در این است که چه شد کتابی در این سطح، یک مرتبه از همان بال 
پایین افتاده باشد. یکی از بزرگان از قوِل مرحوم شیخ عبدالکریم 
حائری، نقل می کرد که زمانی که اصول تدریس می کردیم، دربارة 
مطالب رسائل مالحظاتی داشتیم. در حاشیه رسائل به عنوان فیه 
تأمٌل، فیه اشکاٌل و بیان اشکال، می نوشتیم. تعبیر ایشان بود، که 
بعد از زمانی که اطالعات بیشتری پیدا کردیم و به اصطالح دندان 

حساسيت ها، مقاومت ها و دغدغه ها را مخالف 
با تحواّل و جمود به حفظ وضع موجود قلمداد 

نمی كنيم.
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نیست.  وارد  شیخ،  به  اشکالتمان  شدیم  متوجه  درآوردیم،  عقل 
مرحوم آشتیانی در بحرالفوائد می فرمایند: مطالبی که ما می گوییم 
رشحة از رشحات و نمی از یم دریای دانش شیخ است. اینها را از 

خود شیخ یاد گرفتیم به ایشان تحویل می دهیم.
نمی خواهم بگویم اشکال به شیخ محال و راه آن بسته است 
نباشد؛ ولی معتقدم که اشکال  به رسائل  به فکر اشکال  و کسی 
به تألیفات شیخ کار آسانی نیست. سخن بر سر این که متنی به 
عظمت رسائل چرا باید متن آموزشی طلبه ای که تازه وارد اصول 
شده باشد؟ رسائل مال این مقطع و سطح نیست، رسائل را بایستی 
مرحوم میرزای نائینی و شیخ موّسس به عنوان محور بحِث خارج 
اصول شان انتخاب کنند. آری، اگر کسی رسائل را خواند و فهمید، 
مجتهد است؛ اما چند درصد از افراد می توانند بار فهم عمیق رسائل 
را به دوش کشند؟! رسائل و مکاسب اساسًا به عنوان متن درسی 
نوشته نشده اند. اگر شیخ انصاری هم واقف بود که برای طلبه های 
متوسط به بال تدریس باید بشود، تجدید نظر می کردند. شاگردان 
شیخ به خودشان اجازه ندادند که در مطالب رسائل دست برند و 
فرمودند کار ما نیست. حالت قدسی که شیخ برای وارثان علمی شان 
دارد ایجاب می کرده این کار را نکنند. رسائل منبع و مرجع علمی 
مهم برای پژوهشگران و محققان و مجتهدان دانش اصول است. 
با الگو قرار دادن آن می توانیم متن  رسائل را دست کاری نکنیم؛ 

آموزشی روشمند و علمی را ارائه دهیم.
الَبحَث فی هِذِه  تََرکُت  َقد  اِنّی  )ره( در جایی می فرماید:  امام 
َمباِحثِها؛ در  َمَع ُطوِل  لِِقلّّه فائَِدتِها  الَعقلِّیة ُمطلَقًا  اَلِدلَّه  وَرِة َعِن  الدَّ
این دوره از درس خارج اصول متعرض ادلة عقلیة مبنی بر حّجیت 
مطلق ظنون، نشدم؛ زیرا این مباحث به صورت مفصل، هم برای 

استاد و هم برای شاگرد کم فایده و یا بی فایده است. 
ایشان گویا در تاریخ جمادی الولی )1374 هـ . ق( به عنوان 
در  تحول  می کنند.  مطرح  را  تحول  مسألة  پیشنهاد،  و  آرزو  یک 
متون آموزش آرزوی همه بزرگان بوده است، ولی برایشان فرصت 
نیامده  پیش  آرزو،  این  ساختن  عملیاتی  برای  مناسبی  مجال  و 
است. ایشان می فرمایند: َوالَمرُجوُّ ِمن ُطاّلِب الِعلِم َو ُعلَماِء اُلُصوِل 
ریَفة َو َیترُکِوا  »اَّیَدُهُم الُل« اَن َیَضنُّوا َعلی اَوقاتِِهم َو اَعماِرِهُم الشَّ
علمای  و  دینیه  علوم  الَمباِحِث؛ طالب  ِمَن  فیِه  ِفقِهّیًة  فائَِدَة  مال 
بزرگوار اصول بر فرصت ها و عمر شریف شان باید ارج نهند. نسبت 
به سرمایه عمر عزیزشان ضنین و بخیل باشند. سخاوت در مصرف 
عمر، مذموم است. سفارش همة بزرگان و من حقیر این است که 
بحث هایی که فایده فقهی ندارد را مطرح نکنند و وقت شان را به 

این مباحث نگذرانند.
اینکه فرموده اند متن باید مغلق باشد تا ذهن طلبه را قوی بار 
اَنَّ  ُمَتَوَهٌم  َم  َیَتوهَّ َول  است.  و خیال  توهم  این یک  اصاًل  بیاورد 
فی تِلَک الَمباِحِث َفوائِد ِعلِمیًَّة. مبادا یک فرد وهم زده و خیالتی 
تصور کند که در پرداختن به این مباحث ولو فواید عملی نیست؛ اما 
آثاری وجود دارد. َفانَّ ذلَِک فاِسُد َضُروَره اِّن ِعلَم اُلُصوِل ِعلٌم آلِیٌّ 
ُلستِنتاِج الفقه َفاِذا لَم َیَترتَّب َعلَیِه هِذه الَنتیَجة َفَاّیة فائَِدٍة ِعلِمّیٍه 
فیِه؛ این توهم، توهِم فاسدی است. نباید فراموش کنیم که اصول 
تعبیر شهید مطهری اصول یک علم  به  ابزاری است.   یک علم 
دستوری است، خودش موضوعیت ندارد و باید در خدمت فقه باشد. 
ببینیم اصول چه مقدار به درد فقه می خورد. فقه، یعنی پاسخ گویی 

به نیازهای جامعه و به همین دلیل مثل جامعه باید شناور باشد.
بحث های  بگذاریم  هم  کنار  را  همه  اگر  شد  گفته  که  آنچه 
نباید  می فرمایند:  مطهری  استاد  می شود.  تثبیت  تحول،  ضرورت 
بدانیم.  مقدم  بر هدف  را  وسیله  کنیم؛  وسیله  قربانی  را  ما هدف 
مرحوم آقای کاظمی )مقرر، محقق و مدقق درس عالمة نائینی( 
را  انسداد  بحث  نائینی  مرحوم  وقتی  فوائدالصول می فرمایند:  در 
با مقدمات، نتایج، تنبیهات شان، همراه با دقت های فراوان علمی 
می فرمودند: راستی ما از تالش های شایسته استاد مبنی بر افاده 
دقایق فراواِن علمی که فکرها از دست یابی به آنها کوتاه اند تشکر 

علمی  هیمنه  تأثیر  تحت  مقرر  کاظمی  مرحوم  گویا  می کنیم. 
است.  گرفته  قرار  احساسات  تأثیر  تحت  و  نائینی  میرزای  مرحوم 
امام می فرمایند: بله البته ما در کبری قضیه با کسی مخالف نیستیم 
بزرگانی مثل میرزای نائینی که حق عظیمی بر حوزه علمیه دارند 
قدردانی  مورد  علمی شان  ناپذیر  خستگی  مجاهدت های  و  سعی 
است. ما موظفیم از زحمات این بزرگان تشکر کنیم و تشکر نیز 
می کنیم؛ َفالبُدَّ من ُشکُر َمساِعی هَذا الُمَحِققِّ و سایِِر مشایِخ العلِم 
و اَساطیِن الَفنِّ َو اَساطیِن الّدیِن لکنَّ فی َغیر هَذا الَمبحِث الذی ل 
ُیفید ِعلمًا َول َعَماًل؛ باید از میرزای نائینی به خاطر کارهای بزرگ 
دیگرش تشکر کنیم، نه برای این کاری که وقت خود و دیگران را 
ضایع کرده است. بعد می فرمایند: َوالتَّعرضلِهِذِهالمباحِثمعطولِها
تَشییِد َغَرُض لَوال ااُلُصولیَّۀ الَقواعِد ِمَن الُمتََوقِّفَۀ الِعلِمیّۀ فائَِدتَِها َعَدِم َو
ِۀااِلجتهادللُمشتََغلیَنوُطّلِبالُعُلوِملَکاَناالستغفاُر ااَلذهاِنوتَحصیِلقَُوّ
احترام  داده  خرج  به  ادب  خیلی  ر  التَشکُّ ِمَن اَولی لَها ِض لِلُمتََعرِّ ِمنُه
می کنیم اگر نبود جهات علمی مرحوم نائینی )ره( ما به جای تشکر 
از زحمات ایشان باید به خاطر طرح مسائل طولنی و بدون فایدة 

اصولی ایشان در درگاه پروردگار برایش طلب استغفار می کردیم.
من دوست دارم این بحث ها به همان سبک و سیاق طلبگی 
در حوزه مطرح بشود. این حرف کسی است مثل امام که متأسفانه 
به  و  قائلیم  احترام  بزرگان  برای همه  ما  نشناخته ایم.  را خیلی  او 

همه ارج می نهیم. همه برای ما عزیزند، ولی جنبه های سیاسی و 
مدیریتی و حکومتی و دیگر ابعاد وجودی امام باعث شده بعضی 
از اشخاص از بعد عمیق علمی ایشان غفلت بورزند. به اعتقاد بنده 
امام در اصول نه تنها یک مجتهد اصولی است که صاحب سبک 
بررسی  تواضع علمی  و  انصاف  با  اگر  دارد.  اصولی  است، مدرسه 

متانت و قوت يک  افراد دقيق و عميق نشانه 
متن درسی را سلست، سلمت و سهولت آن 

دانسته اند.

متن آموزشی بايد از فکر پاک، قلم پاک، نيت و 
انگيزه پاک نشأت گرفته باشد.
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شود این بعد از شخصیت امام را هرگز نمی توان نادیده گرفت.
به  الل(،  )حفظه  خراسانی  وحید  آیت الل  بزرگوارمان  استاد 
مناسبت هایی در درس اصول شان دربارة مقدمات اجتهاد می فرمودند: 
معانی و بیان اصاًل در اجتهاد دخیل نیست؛ مگر به مقدار حقیقت و 
مجاز، که آن هم در خوِد اصول مطرح شده است. بعد می فرمایند 
اگر مربی وارد بود تضییع عمر نمی شد؛ این فقه گسترده و اصول 
پیچیده دیگر وقتی برای مطول و مختصر باقی نمی گذارد. وقتی 
محضر  به  حرفمان  است.  گذشته  عمر  دیگر  که  می فهمد  انسان 
این بزرگان این است که چرا آزموده را بیازماییم؟ تا کی بنشینیم 
بر ضایع شدن عمر، هدر رفتن فرصت ها، ضایع شدن سرمایه ها، 

افسوس بخوریم.
حرف ایشان هم این است که به عمر خودتان و به سرمایه ها 

که  عظیمی  سرمایه های  این  بورزید.  حوزه خست  فرصت های  و 
و  مدیریت  اسالمی  فقه  با  را  جهان  و  جهانی  را  اسالم  بایستی 
حمایت کند را به راحتی هدر ندهیم. ایشان می فرماید: ما در نظم 
علمی دانش اصول و فقه، حرف داریم، ولی افسوس که مجالش 
این  این است که  نیست، افسوس که شرایطش نیست! حرف ما 
محمد  شیخ  مرحوم  مثل  کسانی  مکتب  شاگردان  که  بزرگان 
حسین اصفهانی صاحب نهایۀالدرایه هستند و مرحوم آقای مظفر 
می فرمایند: به صورت خصوصی به من می فرمود از آرزوهای من 
به عنوان خدمتی بزرگ به حوزه ها، به دین، دانش، اسالم و ملت 
وقت  آن  ایجاد شود.  تحولی  موجود  اصول  این  در  که  است  این 
به  را  اصول  کرد  سعی  هم  اواخر  این  است.  نبوده  آماده  شرایط 
روش جدید بنویسد، ولی افسوس که عمر کفاف نداد و کار ایشان 

نیمه تمام ماند.
آنان  از  برخی  و  دارند  بزرگان دغدغه  رابطه  این  در  می گویم 
می گویند کبرای قصه مورد قبول است، نباید بگذاریم فرصت ها از 
بین برود، فقط تماشاچی باشیم و غصه بخوریم. پس باید بررسی 
شود که چه بحث هایی تضییع عمر است و چه مسائلی باید جایگزین 
شود. به دو نمونه از قضاوت ها اشاره می کنم و فکر می کنم باید این 
فضا قدری درست تلطیف شود تا در فضای تلطیف شده با همان 
و دست مایه های  با همان شاخصه ها  تحول  صبغه طلبگی، بحث 
ممکن  جریان ها  این  در  باشیم.  مراقب  باید  برود.  پیش  حوزوی 
است مسائلی پیش بیاید، فراست و هوشمندی دست اندرکاران امر و 
مدیریت تحول را می طلبد. یک بخشی ممکن است سوء تفاهم ها، 
ناتوانی های علمی و بخشی هم احتمالش را ما منتفی نمی دانیم، 

عنوان یک  به  بنده  و  باشد  تأثیرگذار  این جا  در  پنهان  دست های 
در  بیشتر  هرچه  بحث ها  این  می دانم.  لزم  را  هشدار  این  طلبه 
معرض افکار قرار بگیرد شاید بتوانیم درست ضرورت قصه را تصور 
بود.  خواهد  آن  کردن  عملیاتی  و  اقدام  و  تصدیق  همراه  و  کنیم 
بزرگوار حوزة علمیة مشهد مرحوم حاج مالهاشم  اساتید  از  یکی 
قزوینی است که به مناسبت بزرگداشت ایشان کنگره هم برگزار 
شد.  ارایه  مقالتی  و  داشتند  حضور  آنجا  در  شخصیت هایی  شد. 
با مرحوم شیخ هاشم  این مناسبت گفت، من  به  بزرگان  از  یکی 
مرتبط بودم. ایشان مدرس بالمنازع کفایه و استاد این فن بود! به 
استادی او همه اعتراف داشتند. بزرگانی که در قم نیز حضور دارند، 
برخی او را استاد مسلم کفایه می دانند. این آقای بزرگوار می گوید: 
شیخ هاشم قزوینی به من گفت هر وقت می خواهم جلد اول کفایه 
زمان  امام  اگر  می گویم  مباحث  بعضی  به  نسبت  کنم  شروع  را 
مواخذه ام کند که چرا فرصت را به این حرف های بی ربط گذراندی، 
مورد  مرا  نگویم  اگر  که  می کنم  فکر  نیز  طرفی  از  ندارم!  جوابی 

هجمه قرار می دهند پشت سرم حرف می زنند.
در راستای این بحث مطالب گفتنی فراوان است که یکی از 
مطالب، اصلی اصول اصاله الخشّیه است. فعاًل درصدد نقد نیستم، 
مثل  امام،  مثل  مسلّمی  مجتهِد  می دهم.  خبر  اصل  این  وجود  از 
استانداردهای  و  موازین  برابر   ... و  مستمسک  در  حکیم  مرحوم 
ادله  همة  می رسند.  نظری  یک  به  فقاهی  و  اجتهادی،  اصولی، 
نهایت،  در  ولی  قرار می دهند،  نقد  مورد  به یک  را یک  مخالفان 
دست نگه می دارند و می گویند لول الخشیه؛  اگر ترس از تنهایی 
نبود، می گفتیم و این نگفتن نوعی دقت است. ایشان می فرمایند: 
با این که از امام زمان )ع( می ترسم که اگر سؤال کرد چرا وقت 
طلبه ها را با این حرف های بی ربط گذراندی چه جوابی به ایشان 
بدهم؛ ولی باز هم خود را ملزم می دانم که وقت طلبه ها را به این 

حرف های بی ربط بگذرانم چون اگر نگویم مرا متهم می کنند.
رسایل متجاوز از صد و هفتاد و کفایه متجاوز از صد سال، به 
عنوان متن بالمنازع آموزشی، در رشتة اصول در حوزه ها حاکمیت 
و سیادت، دارند. سخن این است که آیا وقت آن نرسیده که بعد 
از این همه سال با این همه شتاب و تغییر شرائط.... متن دیگری 

متناسب با شرایط و زمان با اتقان و دقت ارایه شود.
نگاهی به سیر متون علمی حوزه، شاهدی است عادل بر این که 
همواره متون در حال تغییر و تحول اند. از متن فشرده و مختصری 
مثل، تذکرۀاالصولشیخمفیدتاالذریعۀالیاصولالشریعۀسیدمرتضی
وعّدۀاالصولشیخطوسی تا سرائر ابن ادریس حلی و معالم شیخ 
حسن و زبدۀاالصول جناب شیخ بهایی تا قوانین، رسائل و کفایه 
نشان دهندة تحول در متون درسی است. گاهی فاصله میان این 
فاصله  دورترین  ظاهراً،  است.  بوده  سال  چهل  تا  پنجاه  کتاب ها 
ادریس است که صد و بیست سال  ابن  میان عده شیخ و سرائر 
بوده است. در این میان همه گفتند علم و فقاهت دچار رکود شده 
و همه مقلد شده اند. فاصله  بین شیخ و ابن ادریس، خیلی کمتر از 

فاصلة نسل حاضر، با شیخ انصاری است.
درسی  متن  عنوان  به  کتابی  علمیة  حوزه های  در  روزگاری 
اصول تدریس می شد. همت همه این بود که این متن را توضیح 
دهند. شرح ها، حاشیه ها و تعلیقه هایی بر او زده می شد، کتاب هایی 
که فهم آنها مساوی با اجتهاد قلمداد می شد. شرح بر آنها نشانة 

اين هنر نيست كه يک متن آنقدر پيچيده باشد 
كه تمام وقت طلبه صرف فهِم عبارت شود اگر 
شود  صرف  فهمی  درمتن  وقتش  تمام  طلبه 
سفارش  برسد.  محتوا  به  می خواهد  كی  پس 
همه بزرگان و من حقير اينست كه بحث هايی 
كه فايده فقهی ندارد را مطرح نکنند و وقتشان 

را به اين مباحث نگذرانند.
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مالیی بود. این متون چنان از مدار کتابهای آموزشی خارج و به 
کتابخانه ها به عنوان مرجع ملحق شدند که نه تنها طالب، بلکه 
فضال و بسیاری از اساتید اسمی از آنها نمی شناسند؛ چه برسد که 
از گردونه آموزشی خارج شد. چرا بزرگان  دیده باشند. این متون 
ده  و  و صد  رسائل  عمر  از  سال  هفتاد  و  گذشت صد  از  پس  ما 
سال از عمر کفایه، نباید به ارائه متنی جدید اقدام کنند؟ آیا علم 
جایگزینی،  فکر  آیا  و  شده؟!  بسته  تحقیق  راه  یا  رسیده  آخر  به 
نمونه هایی  است؟  بزرگان  اندیشه  و  افکار  کردن  ضایع  معنایش 
و  دارند،  اشکال  آن  به  حوزه  مسلم  اساتید  و  بزرگان  خود  که  را 
طلبه ها  عمر  تضییع  موجب  را  آنها  به  اشتغال  و  بی فایده  را  آن 
می دانند. طلبه متنی را می خواند و بعد درس خارج شرکت می کند، 
در آنجا با نظریات جدیدی روبه رو می شود که در متن آموزشی 
بایستی  نیست. نظریات جدید که در خارج اصول مطرح می شود 
مطرح  اختصار  صورت  به  ولو  حوزه،  آموزشی  ـ  درسی  متون  در 
متون  به  نسبت  حوزه ها  در  تحول  روزگاری  در  اگر  باشند.  شده 
و روش آموزشی دیده نمی شد، چون نظریه سلبی وجود داشت و 
مقاومت می شد. با پافشاری بزرگانی مثل مرحوم کمپانی، کاشف 
الغطا، محمد جواد بالغی و مرحوم شهید صدر، باید فکر حوزه را 
از رویکرد استصحاب گرایانه آزاد کنیم. رویکرد استصحاب گرایانه، 
متعصبین به متن صد و پنجاه سال پیش اند. امثال شهید مطهری 
می فرمایند، که مشکلی که در حوزه های ما وجود دارد، روی گردانی 
از برخورد با مسایل جدید است. امام و مقام معظم رهبری هر دو 
به تغییر متون درسی معتقدند. تحول در متون را اگر امروز وجهۀ 
همت قرار ندهیم، فردا دیر خواهد بود. اساتید ما معتقدند رسائل 
و مکاسب، بایستی در قالب متن درسی در بیاید، برخی می گویند 
دنیا  است  قرار  آن شود. حوزه، که  اصل  کتاب جایگزین  خالصه 
و  متون  تحول  دارد.  گوناگون  التزامات  و  ابعاد  کند،  مدیریت  را 
مسائل آموزشی ضرورت مضاعف دارد؛ زیرا بحث حکومت مطرح 
در  اسالمی،  جمهوری  نظام  قاعده  عنوان  به  علمیه  حوزه  است. 
ملل  سازمان  در  دارد.  تریبون  و  کرسی  المللی،  بین  سازمان های 
کرسی و تریبون دارد، در آنجا بایستی اسالم را ارائه دهد. نهادی 
که اسالم را ارائه می دهد حوزه است و بخش اساسی آن، فقه، و 
فقه مبتنی بر اصول است. اصول فقه امروز بایستی فقه را تغذیه 
که  است  دیگران  زحمات  گرفتن  نادیده  معنای  به  نه  این  و  کند 

عقبه فکری ماست.
خشت اّول: در مورد راه حّل عملی، چه می شود کرد؟

باید سؤال شما را با این پرسش تکمیل کرد که چه راه حل هایی 
را برای تغییر کتب درسی می توان پیشنهاد کرد؟ چه مسائلی در این 
فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد و چرا اقدامی صورت نمی گیرد؟ به 

نظر می رسد داریم فرصت سوزی می کنیم. زمینه در مجموع برای 
آغازگر  است.  مساعد  و  فراهم  کاماًل  نظریه،  این  کردن  عملیاتی 
از  مثاًل  باشند،  مسلّم  استاد  رشته  آن  در  که  باشند  کسانی  باید 
همین حاال دست اندرکاران مدیریت تحول، اساتید پخته، مجرب، 
خوش فکر و مستعد را شناسایی کنند. تیم ها و لجنه هایی شکل 
دهند و همه را موظف کنند در آستانه سه ماه تعطیالت تابستانی، 
تقسیم کار شود. هر یک بخشی را عهده دار شوند که مثاًل اگر قرار 
باشد متنی را در حد کفایه ارایه دهیم، شما چه پیش نهادی دارید؟ 
مطالبات  و  دغدغه ها  طرح  که  نمی دانم  چیست؟  پیش نویس تان 
فراخوان عمومی کافی  اقدام شود.  باید  برای چیست؟  پی در پی 
نیست؛ باید نیروهایی شناسایی شوند که از شجاعت علمی، روحی 
و اعتدال فکری برخوردار باشند، دارای تجربه کافی باشند، استاد 
فن، خوش فکر، خوش استعداد و خوش ذوق باشند. این کار قبل از 
اتمام نباید در دسترس طالب جوان قرار بگیرد. باید گفته شود که 
طرِح نظریه تحول، به معنای اعالم، ابطال و منسوخ شدن متون به 
طور کلی نیست و تحول نیز طوری نیست که یک مرتبه صورت 
امری  قطعًا  دیگر،  علمی  پدیده  و  مسئله  هر  مثل  تحول  بگیرد. 
تدریجی الوصول و متدّرج الوجود است. معنای تدریج و تدرج، در 

مقابل کار دفعی این است.
اتکا  با  عده ای  يک  جنابعالی  نظر  طبق  اّول:  خشت 
کنند  شناسايی  بیايند  دارند  که  جايگاهی  و  امکانات  به 
می شود  دهند،  قرار  لجنه ها  اين  اختیار  در  را  امکانات  و 
نقطۀ آغاز ديگری برای اين قرار داد. يکی اينکه از طلبه ها 
بگويیم شروع بشود. يعنی طلبه های جوان اينقدر اين را 
مطالبه کنند تا جدی بشود وارد عملیات بشود يک گزينه 
مراجع  اين حرکت شروع شود.  مراجع  از  که  است  اين 
شروع کنند و با امر به شاگردانشان اين کار ادامه يابد. 
آيا از طلبه ها يا از آن طرف يا مسئولین و يا اساتید و بدنه 

حوزه و مراجع بايد حرکت شروع بشود.
و  اعتدال  بلکه  تفریط،  نه  و  افراط  نه  اوساطها،  خیراالمور 
مواقع  از  برنامه ریزی است. گاهی  و  بهترین روش کار  میانه روی 
برخی دست اندرکاران این امور تکیه روی طلبه های جوان دارند. 
من اصاًل با این شیوه موافق نیستم. این یک جریان سازِی سیاسی 
مطلب  این  وجود  تمام  با  هنوز  جوان  طلبه  نیست.  اجتماعی  و 
باشد.  جدی  و  واقعی  مطالبات  آنها  مطالبات  که  نکرده  لمس  را 
پایین  از  تحول  نباید  است.  علمی  جریان  نیست،  سیاسی  جریان 
به باال صورت گیرد؛ اما از باال به پایین مراجع هم شرایط  کاری 
و اشتغاالتشان ایجاب نمی کند این کار را بکنند. به این معنا که 
مسئوالن با مراجع دیدار کنند حرف های خودشان را مطرح کنند، 
همه مراجع بزرگوارند و دارای سعه صدر بایستی مطلب به ایشان 

رسانده شود و رهنمودهای آنها گرفته و دقت شود.
اساتید،  مبارک  بایستی محضر  گفتم  میانی که  و  گروه وسط 
بخواهند  رهنمود  آن ها  از  کنند،  مطرح  را  مطالب  برسند،  مراجع 
هدایت های  از  باشند.  داشته  خودشان  سر  پشت  را  آن ها  حمایت 
نیروها و  از شناسایی  بعد  این جمع  نتیجه  بگیرند و در  بهره  آنها 

فراهم آوری امکانات، تعیین وقت کنند.
خشت اّول: از اين که وقت ارزشمند خود را در اختیار 

ما گذاشتید سپاسگزاريم.

کمپانی،  مرحوم  مثل  بزرگانی  پافشاری  با 
مرحوم  و  بالغی  جواد  محمد  کاشف الغطاء، 
رويکرد  از  را  حوزه  فکر  بايد  صدر  شهید 

استصحاب گرايانه آزاد کنیم.
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بررسی مراحل تدوين و تهیه متن آموزشی  
در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین صفايی بوشهری

متن آموزشی باید مولود تاریخ 
تابناک متون آموزشی باشد
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خشت اّول: به عنوان نخستین سؤال بفرمايید که متون آموزشی 
چه نقشی در مراحل حیات علمی طالب دارند؟

به نظر می رسد در آغاز باید گفت که یک دانش پژوه علوم دینی در حیات 
تبلیغی  و  علمی ـ هدایتی خود، سه مرحلۀ سرنوشت ساز تحصیلی، تحقیقی 
دانشمند  یک  نیاز  مورد  که   اموی  در  نخست  مرحله  در  می کند.  سپری  را 
پانزده  از  دوره  این  مفید  عمر  می شود،  تحصیل  به  مشغول  است،  اسالمی 
از  استنباط   و  استخراج  تا سی وپنج سالگی است. مرحلۀ دوم، دورۀ  سالگی 
مرحلۀ  در  است.  معارف سالمی  بستر کشف  در  پژ وهش  و  تحقیق  و  منابع 
سّوم - مرحله تبلیغی- یافته ها و استنتاج های علمی خود را به جامعه علمی 

و عمومی عرضه می کند.
 دورۀ تحصیلی حکم زیربنا را برای مراحل بعدی دارد. طلبه بدون گذراندن 
درست این دوره، در دیگر مراحل نتیجه مطلوب نخواهد گرفت. در این دوره 
نیز دو مرحله کتاب محور و استادمحور را می گذراند. درس خارج را به نحوی 
می توان استادمحور دانست که متوقف است بر مرحله کتاب محور که همه چیز 

بایستی با متن هماهنگ باشد.
بر مرحله کتاب  آنجا که تمام مراحل علمی طالب متوقف و مترتب  از 

محور است، نقش کتاب برجسته می شود و کتاب مهم ترین نقش را در رشد و 
تعالی یک پژوهشگر و دانشمند حوزوي ایفا می کند و به همین دلیل، بزرگان 

حوزه روی  حفظ و یادگیری  متون آموزشی حساسیت ویژه ای دارند.
اّول: بحث تحول متون را در حوزه به طور کلی چگونه  خشت 

ارزيابی می کنید؟
دارای  باید  تحّول  این  و  است  ضرورت  یک  آموزشی،  متون  در  تحّول 

غالمعلي صفایي  بوشهري، متولّد 1338، مدّرس خارج.
20 سال سطوح مقدمات، متوسطه و عالي حوزه را تدریس کرده و مدیریت مدرسه علمیه صاحب األمر را عهده دار است. 
وي از نویسندگان و محققین مرکز تدوین متون و در زمینه هاي تخصصي حوزه، کتاب هاي تجزیه و ترکیب)پایه اول(، 

بدايةالنحو، نهایه النحو، نحو تطبیقي و المتون المختاره را به رشته تحریر درآورده است.
آسمان  چهل چراغ  آسماني،  داستان هاي  کتب  نگارش  و  سوم(  االدیب)پایه  مغني  کتاب  نویسندگان  شوراي  در  عضویت 
عصمت، وقت ظهور نزدیک است و ترجمه مسّجع صحیفه سجادیه از دیگر فعالیت هاي تألیفي ایشان است. اخیراً به عنوان 

امام جمعه بوشهر منصوب شده اند.
ایشان از محضر آیات تبریزي، وحید خراساني، شبیري زنجاني، جوادي آملي و خوش وقت استفاده کرده و هم اکنون به 

پرورش نیروهاي جوان حوزه در ابعاد علمي، اخالقي و توجه ویژه به طالب نخبه تأکید دارد.
وي در این مصاحبه، دربارۀ نقش متون درسي در حیات علمي طالب، چند و چون هاي بحث تحول متون آموزشي حوزه، 
کاستي هاي متون گذشته و بایسته ها و مراحل تدوین کتب جدید، مطالب مفیدي را بیان فرموده  است. معتقدند که بحث 
تحول متون یک امر ضروري است. تدوین و آماده سازي متن درسي جدید، شرایط و مراحلي را پیش از تألیف، حین تألیف 

و پس از تألیف الزم دارد که اگر رعایت شود، نیازهاي علمي حوزه را تأمین خواهد کرد.  

تعالی  و  در رشد  را  نقش  مهم ترين  کتاب درسي 
يک پژوهشگر و دانشمند حوزوی ايفا می کند و به 
يادگیری  و  حفظ  روی  حوزه  بزرگان  دلیل،  همین 

متون آموزشی حساسیت ويژه ای دارند.

کیفیت و معیارهایی باشد. متن است که استاد آن را تدریس و طلبه آن را 
فرا می گیرد و پیرامون آن تحقیق و پژوهش می کند. بنابراین، کتاب درسی، 
محور تمامی حرکت های آموزشی، پژوهشی و تولید دانش حوزوي است؛ و 
این  شاخصه ای است که باید یک متن آموزشی متناسب با فضای حوزه، آن 

را دارا باشد و مولود تاریخ تابناک متون آموزشي باشد.
در فرایند تغییر و تحول متون، صرف نظر از این که تمامی داشته های خوب 
متون سابق نگه داری اش الزم است، باید این متون دارای ساختار آموزشی و 
محتوایی دقیق، عمیق، به روز، پژوهشی و همچنین داراي هندسۀ چینیشي 
کارآمد و منطقي و منطبق با آخرین روش های آموزش اصیل حوزوی باشد. 
طوری متن جدید متناسب با گونه های علمی دانش مورد تحصیل به روز، 
بازسازی، تولید و تدوین شود که در کمترین زمان بیشترین مفاد آموزشی را 
به طلبه منتقل کند. اگر از سنخ علوم کاربردی نظیر ادبیات عرب است، باید 
از آموزِش بخش نظری،  تألیف و تدریس شود: یعنی پس  با مُتد کاربردی 

استاد حوزۀ میدانی و کاربردی را برای طلبه جدی بگیرد. 
این کار با توجه به ابعاد مسأله، بسیار سنگین و زمان بر است. بسیاری 
امور  این  وارد  می بینند  که  موانعی  با  دارند  را  کار  این  شأن  که  کسانی  از 
نمی شوند؛ زیرا کتاب آموزشی حوزه برخی اوقات بایستی سال ها رویش کار 
شود و پس از آن وارد عرصۀ آزمون قرار گیرد و در فرآیند آموزش بازخوردها 
گردآوری و طبق آن به ارتقای کیفی و کمی اقدام گردد. تأکید می کنم این 
کار خیلی سنگین است. کسانی که کارهای تولید متون را با این کیفیت انجام 
دهند تعدادشان بسیار اندک است. آنهایی هم که این توانایی را دارند، موانع 

بی شماری پیش روی خود می بینند. 
در رابطه با تحول متون حوزه، دو نگاه جدی موافق و مخالف وجود دارد. 
گروه مخالف قائل هستند که متون درسی حوزه تجربه شده اند و »المجّرب 
را دوباره تجربه و تولید  نیاز نیست ما آن  الیجّرب؛ چیزی که تجربه شده 
کنیم«. این که بزرگان ما از خواندن همین کتاب ها به درجات علمی رسیده اند 
و شاخصه های علمی این کتاب ها بسیار باالست، لذا در بحث تغییر متون، 
تأکید و توقف بر متون پیشین را سفارش می کنند؛ ولي این نگاه آسیب هایی 
دارد. هر مجموعۀ آموزشی )چه حوزه و چه غیر حوزه( اگر از خاّلقیت و تولید 
دست بردارد، در درازمدت به نابودی مبتال می شود  و بعد از چندی از سر جبر 
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و شرایطي که در آینده )از حیث آموزشی رقم می خورد( مجبور مي شود که 
کارهای پرشتاب و غیر اصولي آموزشی صورت پذیرد تا بتواند فضای آموزشی 
لذا  ناشده می شود؛  تغییر متونی کارشناسی  را کنترل کند. وارد عرصه  خود 
حوزه در بخش تغییر متون باید کارشناسانه و بدون عجله وارد شود تا در آینده 

نه چندان دور، موّفق به تولیداِت مناسب گردد.

با توجه به آنچه گفته شد الزم است نخست کارشناسان آسیب ها، قوت ها 
و شرایط آموزشي در دو بعد محتوایي و شکلي روز را ارزیابی کنند و پس از 
آن تصمیم بگیرند که آیا متنی که در مقطع خاصی متکفل آموزش طلبه است 
تغییر کند یا خیر؟ اگر قرار شد که تغییر محتوایی نکند، روی روشش باید کار 
ساختاری انجام شود؛ اما اگر قرار شد تا محتوای متن تغییر کند، باید دوباره 

کارشناسی شود. سرفصل ها روشن شود؛ تا کتاب هدف مند نوشته شود.
 االن طالب در ادبیات، منطق و اصول مشکل دارند. چهارده سال )دو 
بگوییم طلبه ای که  آن می توانیم  از  آیا پس  اصول می خوانند.  دورۀ دکترا( 
مجاری  در  آن  کارگیری  به  قدرت  گرفته،   فرا  را  اصول  چهارده سال  این 
درس  پای  که  طالبی  دارد؟  را  حکم  استنباط  توانایی  دارد؟  را  خود  خاص 
اصول می نشینند، آیا اصولی بار می آیند؟ متأسفانه نمی توان به این قائل شد. 
این نشان دهندۀ آن است که نظام آموزشی ما در علم اصول یا علوم دیگر، 
دچار مشکل است. اگر هفتاد درصد از کسانی که در این چهارده سال اصول 
آموزش  که  است  آن  نشان دهندۀ  بدانند،  اصول  کافی  اندازۀ  به  خوانده اند، 
از  بگویم که حتی ده درصد  باید  ما، روند درستی داشته است، ولی  اصول 
کسانی که پای درس اصول می نشینند، به اندازه یک کفایه نظری )حاال نه 

کاربردی و عملی( توانمند نیستند.
نکتۀ بعد این که اگر کتاب های قبلی حوزویان کافی بود شیخ و آخوند هم 

باید می گفتند در علم اصول، مختصر حاجبی و معالم کافی است.
خشت اّول: برای تألیف کتاب های جديد چه مراحلی الزم است 

سپری شود؟
آماده سازی کتاب درسی باید در سه مرحله صورت پذیرد.

الف. مرحله قبل از تألیف؛
 1. در ابتدا باید کتاب را بررسی علمی، محتوایی و شکلی کنند؛ 

2. تأثیر آموزشی کتاب، ارزیابی و آثار مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف 
باید بررسی و لحاظ شود. 

3. طراحی مدل و ساختار کتاب باید به بهترین شکل عرضه شود. برای 
به  بگذارند و در یک هم فکری علمی  به مشاوره  را  این کار شکل و مدل 

نتیجۀ درست می توان دست یافت.
 4. عیوب محتوایی متون گذشته و نیازمندی های علمی آینده ارزیابی 
گردد. به خاطر این که بسیاری از موضوعات مورد نیاز در کتاب های موجود، 

وجود ندارند.
 5. نظام مندی محتوای کتاب، در ساختار کالن آموزشی حوزه یعني کتاب 

با بقیه متون هماهنگ گردد.
بررسی گروه  و جامعه شناختی گروه مخاطبان،  روان شناختی  بررسی   .6
سنی، فکری و اعتقادی مخاطبان، به صورت میدانی باید صورت پذیرد و بعد 

از یافتن زاویه دید ویژه در مورد مخاطب، متن تدوین گردد.
تحقیق  گروه  مؤلفان،  یا  مؤلف  از:  عبارتند  که  تدوین  گروه  تشکیل   .7
و گروه ناظر؛ گروه تحقیق و ناظر به خاطر آن باید باشد که تألیف به درازا 
یابد  بیشتري  عمق  بلکه  نگردد.  کاسته  ساختار  و  محتوا  عمق،  از  و  نکشد 
و  محتوایي  الزم  توصیه هاي  و  آورند  پایین  را  اشتباه  ضریب  ناظر  وگروه 

شکلي داشته باشد.
ب. حین تألیف؛

 1. نگارش محّققانه تر و علمی تر نسبت به متون گذشته؛

آموزشی  متون  در  تحول  روح  حوزه  در  متأسفانه 
نسبت به بخش های ديگر بسیار ضعیف است.

آموزشی،  ساختار  دارای  شده،  اصالح  متون  بايد 
محتوايی دقیق، عمیق، به روز، پژوهشی و همچنین 
هندسه چینشی کارآمد و منطبق با آخرين روش های 

آموزش اصیل حوزوی باشد.

متون  زمرۀ  از  و  ابن هشام  )نوشته  اللبیب  مغنی  نمونه کتاب  به عنوان 
شاخصه های  دارای  می شود،  تدریس  سوم  سال  حوزه  در  که  جهان(  ادبی 
قوی علمی است؛ اما در بعد حجم و نیز محتوا، معیارهای متن درسی حوزوي 
را ندارد. اشعارش استاد و طلبه را دچار دردسر می کند. برخی از مطالب آن 
نامتناسب با فضای آموزشی و بعضی دیگر، اشتباه است. مثاًل مطالبی که ابن 
هشام از زمخشری نقل کرده به نظر می رسد تنها به حافظه اش بسنده کرده و 
به متن الکّشاف مراجعه نکرده است. این کتاب دچار اشتباه روشی نیز هست، 
در مبانی ادبای شیعه هیچ گونه وقعی ننهاده است. این امور، از عواملی است 
که حوزه تصمیم گرفت آن را تغییر دهد؛  ولي چون کارشناسی نشده بود و 
نیروی کارآزموده و داراي معیارهاي تألیفي حوزوي متکفل کار نبود، وقتی 
متن جدید را پیشنهاد و عرضه کردند بعد از ورود به نظام آموزشی، دانسته شد 
که به شدت دارای مشکالت محتوایی و شکلی است. برای بار دوم تصمیم بر 
آن شد که برای تألیف متن بهتر لجنه ای تشکیل شود، برای این که به بحران 
پیشین دچار نشوند، لجنه هایی کارشناسی شده به وجود آوردند و در حوزه های 
ادبیات، منطق، اصول، فقه، فلسفه، کالم، تفسیر، تاریخ، این کارگروه ها شکل 
از نیازسنجی، کاِر  گرفتند. تا این که متن تألیفي آموزشي علوم حوزوی بعد 

کارشناسی تنظیم و ارائه  شود.
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 2. تاریخ هر مسأله و اینکه مسائل علمی موجود در کتاب الزم است آورده شود؛
 3. گروه ناظر، نظارت محتوایی و ساختاری خود را به دقت در این مرحله انجام دهند؛ 

4. نقد، بررسی و تحقیق محتوایی توسط گروه تحقیق؛ 
5. ارائه نوشته ها به مخاطبین و استفاده آزمایشی ـ آموزشی آن، تا مخاطبین بعد از مطالعه و 

بررسی نتیجه را به گروه ارائه دهند؛ تا تصحیحات الزم اعمال گردد.
 6. برخورداری از انسجام درونی )رعایت تقّدم و تأّخر مطالب( چینش مناسب در نظر گرفته 

شود و مبادی تصوری و تصدیقی هر بحث در ابتدا آورده شود.
ج. مرحله پس از تألیف؛

 1. در جمع های محدود باید مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد. 
2. در تدریس عمومی دوباره همین کار صورت گیرد و از حیث محتوا و تأثیر آموزشی، به جد 

نقد و بررسی شود؛
 3. تصحیح و تکمیل نواقص و افزودن مطالب مورد نیاز در بلند مدت.

خشت اّول: طرف داران تحّول چه ضعف هايی را در متون فعلی می بینند و روی چه 
اساسی می گويند بايد تغییر صورت پذيرد؟

را  نیستند. مرحوم شیخ، کتاب های رسائل و مکاسب  آموزشی  رایج حوزه،  از کتب  بسیاری 
برای آموزش ننوشته و اگر هم نوشته باشند منطبق با گونۀ آموزش علم اصول نیست؛ زیرا علم 
اصول علمی کاربردی است، یعنی نخست باید قواعد را آموخت، سپس در مجاری الزم آن را به 
کار گرفت، کارورزی استنباط یک کار میدانی است. هر چه که ما داریم از این کتاب ها داریم؛ اما 
این متون باید ما را به سرانجامی برسانند که ما نیز نظیر کارهای شیخ با همان قّوت، با همان 
معیار و شاخص ها کتاب آموزشی تولید کنیم و باید به مرحله ای برسیم که کتاب فقهی با قّوت و 

شرایط علمی و کیفی لمعه و بهتر از آن تألیف کنیم.
 متأسفانه فراوان دیده می شود که ما توّقف و انجماد بر داشته های گذشته داریم. در صورتی 
علمی  انحطاط  و  میرایی  به  شود  متوقف  متون،  تصنیف  یا  تولید  آموزشی؛  فضای  در  اگر  که 
فرهنگی دچار خواهیم شد. لذا باید با استفاده از میراث علمی گذشته گان و یافته های دانش جدید، 

متونی که الزم به تغییر است را تغییر دهیم.
حضرات در درس خارج اصول خیلی بر آخوند و شیخ اشکال می کنند. هم در رسائل و مکاسب، 
و هم در کفایه. این کتاب ها، عالوه بر اشکاالت فراوان ساختاری، دارای اشکاالت محتوایی نیز 
هستند. کتاب هایی که ما در سطح تدریس می کنیم و می خوانیم، همه دارای اشکاالت ساختاری 
و محتوایی اند. روی این حساب، اگر کسی در کتاب های آموزشي جدید، اشکال و مناقشه کند 
این اشکاالت بر کتاب های پیشین نیز وجود دارد؛ ولی کتاب آموزشی باید طوری نوشته شود که 
ناظر به فضای عمومی علم باشد؛ مثاًل، در اصول فقط نظریۀ یک شخص آموزش داده نشود. در 
رسائل و کفایه، بیشتر نظریه شیخ و آخوند ذکر شده است؛ در علم اصول باید کتاب بنویسیم که 
تبیین موضوع، تحریر محل نزاع، ثمره فقهی و مبادی تصوری و تصدیقی بحث را عرضه کند؛ 

سپس به نقل اقوال بپردازد.
فنی الزم،  و  چینش صوری  یک  با  نخست  کتاب  باشیم؛  داشته  مرحله ای  کتاب هایی  باید 
و  تصدیقی  مبادی  واژه شناسی،  بحث،  فقهی  ثمره  نزاع،  محل  تحریر  موضوع،  سرفصل بندی 
انجام شود. در کتاب دوم، عالوه بر  تصوری بحث، گفته شود. و در آن کاِر کاربردی، تمرینی 
شاخصه هایی که گفته شد نظریات و ادله هر قول آورده شود. در کتاب سوم، ادلّه که ذکر شده 

است نقد و بررسی گردند و نظریات جدید اضافه و تبیین گردد.
خشت اّول: چه اموری باعث ضعف جّدی در تحّول متون است؟

متأسفانه در حوزه روح تحول در متون آموزشی، نسبت به بخش های دیگر بسیار ضعیف است؛ 
چون کار ُپر مشّقتی است، اصل کار، حواشی کار مجاهدت و بردباری زیاد می طلبد. در راستای این 

دهند  انجام  کیفیت  اين  با  را  متون  تولید  کارهای  که  کسانی 
تعدادشان بسیار اندک هست. آن هايی هم که اين توانايی را دارند 

موانع بی شماری پیش روی خود می بینند.

نگاره - 3

بازنگار
گفـتم: آیــا آنطـور کـه برخی می گـویند، 
حتما باید نویسنـده ای در اندازه های شیخ 
انصاری داشتـه باشیــم تـا بتوانیم متون 
درسی جدیدی بنویسیم؟ و آیا واقعا امروز 

چنان شخصیت هایی نداریم؟ 
گفت: کجای کاری؟ حتی بعضی معتقدند 
کسی را نداریم که کتاب های ایشان را 
بتواند بازنگاری کند! و این یعنی حوزه ای 
تــربیت  انصـاری ها  شیخ  زمـانی  که 
می کرده، امــروز نتوانسته کــسی درحد 

بازنگار آثار ایشان را تربیت کند.
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کار گاهی حرف هایی زده می شود، که منطبق با روند علمی و اخالقی نیست. 
عالوه بر این نداشتن تخصص علمي و تألیفي، نبود تسلط کافی برای تدوین 

کتاب آموزشی آن هم در سطح باالی حوزوی از عوامل دیگر است.
مراکز  متون  نظیر  است،  تخصصی  فوق  کار  یک  آموزشی  کتاب  تولید 
از طالب  کتاب،  »واو«  یک  روی  محتوی،  حیث  از  نیست.  آموزشی  دیگر 
نگاه  دقت،  و  با جدیت  تقلید  مراجع  و  فن  محققین  پژوهشگران،  تا  گرفته 
دقت  خیر  یا  است  مناسبی  چینش  دارای  آیا  که  شکلی  حیث  از  می کنند. 

می شود، از حیث روش نیز همین طور.
نوعًا با همه این وجود، تحّول در متون حوزه با دید مثبت نگاه نمی شود. 
به  و  تکلیف می کنند،  احساس  مواقع  بیشتر  در  منفی می بینند  که  آن هایی 
صورت خیرخواهانه ای به تخریب می پردازند، در حالی که اگر در متن تازه 
نوشته، اشکالی دیده شد و کسی نسبت به آن نقدی داشت این نقد و بررسی 
باید در یک فضای همدالنه صورت گیرد. در صورتی مشکل نقدهای توهین 
جهت  محققین  به  چاپ  از  پیش  را  آن  باید،  مؤلف  که  می شود  رفع  انگیز 
نقد و بررسی عرضه کند تا آنها نقد کنند و ضریب اشتباه متن پایین بیاید. 
کسانی که بعد از چاپ کتاب  اشکالی دیدند به مرکز مربوطه مراجعه کنند و 
با مراعات تقوا اشکال را تبیین کنند. مؤلف و گروه تألیفی حتمًا نگاه خواهند 
مواقع هم  خیلی  و  منتقد، تصحیح می کنند  درستی سخن  در صورت  کرد، 

ممکن است انتقاد نادرست و یا ناشی از اختالف مبنایی باشد.
مشکل اساسی نداشتن نیروهای نخبه برای تدوین کتاب آموزشی منطبق 
کار  متون،  تحول  چون  است؛  حوزه  تعمیقی  و  پژوهشی  تحقیقی،  نظام  با 
اگر  نمی شوند.  کار  این  وارد  ندیده اند،  آموزش  که  کسانی  است؛  تخصصی 
هم وارد شوند بعد از آگاهی به دشواری کار، آن را رها می کنند. کسانی که 
تخصص الزم را نداشته اند کارهایی را انجام داده و تولید متن کرده اند مورد 
در  زمینه  این  در  کارآزموده  و  نیروهایی متخصص  نگرفته اند.  قرار  استقبال 

شاخه های مختلف علوم حوزوی به شدت اندک اند.
است  الزم  است.  دشوار  خیلی  آموزشی  متن  تألیف  اینکه  دیگر  مانع 
و  فراز  و  آن  آموزش  ابتدای  از  فقهی(  متن  )مثاًل  کتب  تحّول  سیر  همۀ 
فرودهایش بررسی شود. کتاب که متن درسی بوده و حاال می خواهد حذف 
شود داشته های غنی آن شناسایی و در کتاب جدید منتقل و از ضعف ها و 
آخرین  با  جدید  متن  سپس  گردد.  خودداری  جدید  متن  در  آن  آسیب های 
آموزشی منطبق و در یک ساختار  یافته های جامعه شناختی و روان شناختی 
به  سال  یک  شود.  تلفیق  جدید  یافته های  با  سابق  داشته های  هماهنگ، 
صورت عمومی در کنار همان متنی که در گذشته تدریس می شده، تدریس 
شود و بعد فرآیند آموزش این دو کتاب بررسی گردد، و ببینند که کدام کتاب 
یا  در عرض  می تواند  کتاب  این  دیدند  وقتی  است.  بوده  موفق  آموزش  در 
باالتر از آن کتاب مطرح شود به صورت عمومی به عنوان متن اعالم کنند. 
با همه این وجود، مؤلف یا گروه تألیف کتاب را رها نکنند، مرتب آن را مورد 
نقد و بررسی شکلی و محتوایی قرار دهند تا به قوام الزم برسد. هر سال 
تغییرات مناسب در آن بگنجانند؛ برای انجام این کار هر کس حاضر شود، 

واقعًا مجاهدت کرده است.
غیرهمدالنۀ  انتقادات  نویسنده،  شخصی  مشکالت  بر  عالوه  متأسفانه 

کسی که کتاب آموزشی می نويسد بايد مجاهدت 
کند و ايمان به کار داشته باشد، به سخن رهبر 
معظم انقالب ايمان داشته و هیچ اشتهای دنیوی 

نیز نداشته فقط به آخرت نگاه بدوزد.

کسانی که قائل به عدم تحول اند، باعث می شود که انسان را از انجام کار 
باز دارد. بدین خاطر کسی که کتاب آموزشی می نویسد باید مجاهدت کند، و 
ایمان به کار داشته باشد؛ به سخن رهبر معظم انقالب ایمان داشته باشد و 

هیچ اشتهای دنیوی نیز نداشته، فقط به آخرت نگاه بدوزد.
که  داریم  حوزوی  مختلف  علوم  در  قوی  بسیار  انسان های  الحمدهلل 
با  به روز و منطبق  با تشکیل لجنه های علمی، کتاب هایی قوی،  می توانند 
اصالت های علمی و پژوهشی تولید کنند. اما موانع و دشواری هایی که گفته 
شد، دست و پاها را یک خورده بسته و در روند کار وقفه هایی ایجاد کرده 

است.
خشت اّول: اين مشکل برآمده از نظام حوزه است يا از موانع 
ديگر؛ چون فرض بفرمايید يک لجنه ای هم تشکیل و کتابی تألیف 
اجرايی چه تمهیداتی  برای ضمانت  ندارد.  اجرايی  شود، ضمانت 

سنجیده شده است؟
در محیط حوزه باید تألیف متون درسی از طرف شورای عالی و مدیریت 
اقدام کند.  تألیف متن درسی  نباید خودش در کار  باشد و هیچ کس  حوزه 
چون زحمتی کشیده می شود، بعد مقبول شورای عالی و مدیریت حوزه قرار 

نمی گیرد.
ما اگر منویات رهبر انقالب را )که واقعًا احیاگر حوزه های علمیه است( 
از مراجع عظیم الشأن و فضالی  با شناختی که  قرار دهیم و  لوحه کار  سر 
دلسوز حوزه دارم که جانشان و عمرشان را برای اعتالی دین و تشّیع و حوزه 
چگونه  یافته  تحول  متن  این که  در  اما  تحول اند؛  خواهان  همه  گذاشته اند، 

سامان می یابد، نگرانند.
لذا تصمیمی که  است؛  و رهبری  مراجع  تأیید همۀ  مورد  عالی  شورای 
می گیرند مورد پذیرش است. آنها رایزنی می کنند و اگر موّفق به عرصه تولید 
متن آموزشی شوند، آن را خدمت حضرات مراجع می برند و شورا هیچ وقت 
تعصب و انجماد نسبت به کتب آموزشی حوزه ندارد. اگر کتابی بهتر از کفایه 
و رسایل نوشته شود بر خود واجب می دانند که این کتاب را متن آموزشی 

اعالم کنند.
خشت اّول: در حوزه در گذشته ما کتاب هايی را به جای المنطق، 
رسائل، کفايه و ...، جايگزين کرديم، سیر جايگزينی اين گونه بوده 
است که بعد از نگارش مؤلف، اگر امکان تدريس را در آن می ديدند 
تدريس می کردند و در همین فرايند، تدريس آن فراگیر می شده 
است. در گذشته جايگزين شدن کتاب ها تابع پسند اساتید بوده 

است. آيا در شرايط حاضر چنین امکانی وجود دارد؟
لذا مرحوم مظفر کتاب  نبوده است؛  نظام مند  ببینید! در گذشته حوزه ها 
المنطق و اصول فقه را برای حوزه ننوشت، برای جامعة النجف نوشت، ولی 
با فضای آموزشی حوزه چون خیلی قرابت داشت، و مرحوم  جامعة النجف 
به خصوص  کتاب  دو  این  لذا  بودند؛  حوزه  اساتین  از  یکی  نیز  خود  مظفر 
المنطق، مورد پذیرش همگانی واقع شد. کتاب هایی که در گذشته خوانده 
می شد مثل حاشیۀ مالعبداهلل یا قوانین، با ویژگی هایی که داشتند طلبه دچار 

بحران می شد، لذا دو کتاب مرحوم مظفر جای خودش را باز کرد.
اما حوزه االن دارای نظام و تشکیالت جامع است که در این تشکیالت، 
همه چیز جای خود را دارد. االن که حوزه تشکیالتی قوی دارد، باید در این 

تشکیالت همه چیز درست معنا بیابد و درجایگاه خودشان تعریف شود.
ايجاد  را  اين فضا  باشد که تشکیالت  بهتر  اّول: شايد  خشت 

کند و بهترين کتاب را انتخاب کند.
بله، باید به محققین فراخوان دهد، آنها هم متن هایی را بنویسند. گروه 
آموزش حوزه و دفتر نشر متون، همراه کارشناسان دقیق می توانند کتاب ها را 

انتخاب کنند و بعد اعالم و عرضه بدارند.
خشت اول: در پايان از اين که وقت مبارک خود را در اختیار ما 

قرار داديد بسیار سپاسگزاريم.
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قواعد فقهیه، راهبردی مهم 
در آمـوزش و پژوهش فقه

سعید هاللیان

خاتمّیت و شمول و جاودانگی اسالم، مقتضی داشتن راهکارهایی جهت پاسخ به تحوالت گسترده جوامع بشری است. در 
این     جا قصد پرداختن به این امور را نداریم و تنها به ضرورت های پرداختن جدی به یکی از مهم ترین این عوامل؛ یعنی قواعد 

فقهیه، و نقش مهم پرداختن به آنها در تحول آموزش و پژوهش در فقه و حقوق، اشاره می کنیم. 

1. لزوم پاسخ گويی به نیازهای گوناگون و کستردة انسان
در پرتو وجود قواعد کلی می توان فروع بسیاری را متفّرع ساخت و به نظر شارع مقّدس دربارۀ مسائل جدید پی برد. و زمینه 

طراوت احکام شرعي و پاسخ گویی فقه در زمینه های فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...؛ را فراهم آورد. 

2. اهمیت نقش قواعد فقهیه در عملیات استنباط
 این قواعد در ابواب مختلف فقهی به خصوص معامالت، اختیارات وسیعی به فقیه می دهد تا در جریان عملیات استنباط از 

آنها برای تطبیق بر موارد جزئی یا استفاده در کبرای استدالل خود، بهره جوید. 

3. عدم اهتمام کافی به اين قواعد در طول تاريخ فقه شیعی 
با وجود کارکردهاي این قواعد، اهتمام تاریخی مناسبی را در فقه شیعه نسبت به آن نمی بینیم. آیت اهلل مکارم شیرازی پس 
از انتقاد از آموزش رایج در فقه و تضییع عمر و نشاط فکری و علمی طاّلب به مسائل غیرنافع و کم اهمّیت، در مورد عدم توجه 
کافی به قواعد فقهی می گویند: »...من أهّم ما يجب على الفقيه تحقيقه و البحث عنه هي )القواعد الفقهّية( الّتي تكون 
ذريعًة للوصول إلى أحكاٍم كثيرٍة من أّول الفقه إلى آِخره، و تبتني عليها فروٌع هاّمة في شّتى المباحث و األبواب...
لكن-رغمًا لهذا الموقف- لم ُيبحث عنها بما يليق بها، و لم ُيؤّد حّقها من البحث...و نحن في حاجٍة شديدٍة منها في طّيات 

كتب الفقه...«1  
برخی از امور مبهم و نیازمند تنقیح در این زمینه عبارتند از: حدود و مرزهای دقیق قواعد فقهی چیست؟ نقش و جایگاه این 
قواعد در فرآیند استنباط چیست؟ نسبت قواعد فقهی با قواعد اصولی، حقوقی و ضوابط، نظریه و مسائل فقهی و....؛ چیست؟ 
روش دست یابی به این قواعد چگونه است؟ آیا این قواعد از امور توقیفی هستند؟ اگر نه، چگونه می توان به قواعد جدید دست 
یافت؟ قواعد مأخوذ از فقه اهل سّنت کدام و مقدار حّجّیت آن چه قدر است؟ قواعد هر باب کدام است؟ قواعد حاکم و محکوم 

کدامند؟ آیا تدوین این قواعد به شکل مواد قانونی و به کارگیری آنها در حقوق، قضاء، سیاست و... ممکن است؟ چگونه؟...

4. کمک به حفظ و ضبط أحکام و تسهیل در آموزش احکام
گردآوری احکام و فروعات تحت عنوان قواعد کلّی، کمک زیادی به حفط و ضبط و آموزش آنها می کند. 
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5. فراهم شدن زمینه مناسب برای آشنايی دانشجويان رشته حقوق 
با مسائل فقهی و اصولی 

یکی از راه های آشنایی دانشجویان رشته حقوق با فقه، آشنا کردن آنها با 
قواعد فقهی است، از سوی دیگر، پیوند محکم قواعد فقهی و حقوقی، ما را 
قادر می سازد تا هرچه بیشتر این  دو دانش مهم را نزدیک سازیم و این امر به 
خصوص در شرایط کنونی که نیاز به تعامل گسترده این دو دانش داریم که 

یکی از راه های استفاده از فقه در حقوق و بالعکس می باشد.

6. فراهم شدن زمینۀ آشنايی با فقه تطبیقی 
اغلب قواعد فقهی بین مذاهب فقهی اسالمی مشترکند و اختالف کمی 
تعامل مدارس فقهی  ابزار  لذا می توانند به عنوان  این زمینه وجود دارد،  در 

اسالمی به کار روند. 

7. کمک به پیدايش ملکه و قدرت اجتهاد در احکام جديد 
احاطه بیشتر بر قواعد فقهی و اصولی و تطبیق آنها بر فروعات در کنار 
اجتهاد  بیشتر در حصول ملکه  باعث کارورزی و سرعت  اجتهاد،  ابزار  سایر 

برای فقیه می شود.

8. فراهم شدن زمینه آشنايی غیرمسلمین با شريعت اسالمی 
تدوین و تنقیح قواعد فقهی در قالب قواعد کلّی سبب آشنایی آسان تر با 
قواعد و قوانین حقوقی و فقهی شریعت مي شود، و قدرت انتقال مفاهیم کلّی 
و شامل به واضح ترین و روشن ترین راه بیان می شود، و ما را از تالش بسیار 

در انتقال مفاهیم جزئی و فروعات فراوان بی نیاز می سازد.
 

9. ضرورت استخراج و تنقیح قواعد فقهی پراکنده در ابواب گوناگون 
فقهی و اصولی

حدود و ثغور بسیاری از این قواعد، تنقیح نشده و به مناسبت در البالی 
التباس حکم برخی از این  استدالل ها و فتاوا به کار رفته که چه بسا باعث 

قواعد بر برخی اعالم نیز شده است.  
از سویی مرتّب نبودن این قواعد برحسب ابواب فقهی و یا مالک دیگر 
در یک دانش مستقل، مانع استفاده بهینه از آنها می شود. امروزه این قواعد 
نه جایگاهی در فقه دارند و نه محلی در اصول و چون آوارگان، هر جا که 
مناسبتی باشد مطرح می شوند؛ لذا الزم است به صورت مستقل و در دانشی 

جدا مورد بررسی قرار گیرند. وکم ترک األّولون لآلَخرين.
و  حیاتی  قواعد  از  بسیاری  تدوين  و  تنقیح  از  غفلت   .10

سرنوشت ساز 
در  و  دارند  سیطره  دیگر  قواعد  از  بسیاری  بر  که  دارند  وجود  قواعدي 
نمایند  حل  را  معضالت  از  بسیاری  می توانند  تنقیح  یا  و  استخراج  صورت 
اجتماعی شوند، ولی توّجه  به فقهی زنده، عینّیت گرا و  اسباب رسیدن  از  و 
چندانی به آنها نشده است مانند قاعده )العدالة اإلجتماعّية(، )الفقيه كاإلمام(، 
)إختالل النظام(، )الحرج(، )السهولة(، )المهّم و األهّم(، )قاعدةالحرّية(، قواعد 
حکومتی و... به تعبیر شهید مطهری)ره( غفلت از این امور سبب جمود تفکر 
اجتماعی در فقه شده است. عالوه بر این امروزه نیاز فراواني به تدوین قواعد 
فقهی خاص هر رشته نیز داریم، مانند قواعد فقه تربیتی و فقه اداری و...؛ 
تدوین این قواعد باعث شکل گرفتن سریع تر این دانش ها و کمک به برپایی 

تمدن اسالمی متناسب با عصر می شود. 

متون  و  آموزشی  برنامه های  در  فقهی  قواعد  گنجاندن  11. ضرورت 
درسی حوزه 

راه حل بسیاری از مشکالت که شمرده شد این  است که این قواعد باید 
وارد برنامه های آموزشی و پژوهشی حوزه گردد، و در مدارس به آنها پرداخته 
شود که عالوه بر حل این مشکالت، باعث برکات زیادی در آموزش فقه و 
اصول خواهد شد و در حّد خود آن را از خمود کنونی در خواهد آورد. امروز 
از  ندارند،  فقهی  مباحث  از  روشنی  تصویر  طاّلب  از  بسیاری  که  می بینیم 
فراگرفتن جزئّیات بسیار بدون دست یابی به هیچ قدرتی در مجال استنباط و 
تطبیق خسته اند. اساتید تالش بسیاری در تعلیم فقه به کار می گیرند، بدون 

این که پیشرفت قابل مالحظه ای حاصل آید. 
از عوامل مهم این رکود، نپرداختن به قواعد کلّی، از جمله قواعد فقهی در 
مجال تعلیم و تعلّم است. قرافي می گوید: »من ضبط الفقه بقواعده إستغنى 

عن حفظ الجزئّيات إلندراجها في الكّلّيات.«2  
آشنایی با قواعد کلّی یک علم باعث احاطه سریع بر مباحث آن می شود، 
را  مناسب  تعلیم  زمینه  را می دهد،  فروع  بر  اصول  تطبیق  قدرت  فراگیر  به 
در  می بینند.  را  خود  تالش های  حاصل  فراگیر  و  معلم  لذا  می کند،  فراهم 
تعلیم  فرآیند  و  را مشّوش  فراگیر  فراوان، ذهن  در جزئیات  حالی که خوض 
استنباط  قدرت  به  طلبه  دست یابی  در صورت  و  می سازد.  دشوار  را  تعلّم  و 
به صورت جزئی به مسائل می نگرد و نمی تواند اشراف کاملی بر موضوعات 

داشته باشد. فيری شيئًا و تغيب عنه أشياء كثيرة.

پي نوشت ها:
1. آیت اهلل مکارم شیرازي، القواعدالفقهيّة، ص17-12

2. القرافّي، أحمدبن إدریس،الفروق أنوارالبروق في أنواء الفروق، ج1، ص7
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بررسی ارتباط نظام آموزش با متون آموزشی 
در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین 

جواد رفیعی

نخست الزم است نظام آموزشی 
به صورت پژوهش محور طراحی 

شود و بعد براساس آن، مواد 
آموزشی موردنیاز تهّیه گردد.
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بايد  ويژگی هايی  چه  دارای  آموزشی  نظام های  اول:  خشت 
باشد؟

تعبیر نظام آموزشی تعبیِر سنگینی است و شاید نشود گفت نظام آموزشی؛ 
بدین روی از کلمۀ برنامۀ آموزشی که اصطالح رایج است، در این گفت وگو 
بهره می جوییم. یکی از برنامه های آموزشی، آموزش متن محور است که در 
آن یک متن یا متون خاصی، به عنوان مبنا برای آموزش قرار می گیرد. این 
برنامۀ بر مبنای هدف آموزشی و طراحی یک سرفصل معین، از درس انجام 
نمی شود، و برای آموزش ها مبنا را کتاب قرار می دهند؛ مثاًل در صرف و نحو 
به آن سرفصل هاي  این نظام دیگر کاری  باید فالن کتاب ها خوانده شود. 
داد.  امتحان  و  خواند  را  آمده  کتاب  در  آنچه  مجموع  باید  ندارد؛  مشخص 
می گویند آنچه را که ما از اهداف آموزشی در نظر داریم، این کتاب برآورده 
می کند؛ مثاًل ما می خواهیم طلبه با یک دورۀ فقه نیمه استداللی، آشنا شود. 
زیرا  نمی کند  اشاره  اهداف  به  ولی  می کند.  تأمین  را  این هدف  لمعه  شرح 
این شیوه سالیانی دراز است که در نظام های آموزشی وجود دارد. االن در 
آن  براساس  و  می کنند  فهرست  را  آموزشی  نیازهای  آموزشی  برنامه های 
سرفصل  آموزشی  اهداف  براساس  می کنند.  مشخص  را  آموزشی  اهداف 
طراحی و بر مبنای سرفصل، یک متنی را تولید و ارائه می کنند. بدین ترتیب؛ 
آن متن در برنامۀ کار آموزش قرار می گیرد و ما مجموع این فرآیند را، در 
نظام کتاب محور نمی بینیم. در آن نظام از ابتدا چند کتاب را تعریف می کنند 
و می گویند باید آنها را بخوانی. اگر این کتاب و اطالعاتی که در آن است 
را خواندید، دیگر کفایت می کند. این در حالی است که هیچ هدفی ترسیم 
نظام  در  را  مشخصی  و  مکتوب  اهداف  سال  سال های  ما  لذا  است؛  نشده 

آموزشی مان نداشتیم.

در نظام آموزشی متن محور، این اهداف آموزشی ممکن است در ذهن 
به  تاکنون  لکن  باشد؛  داشته  حضور  آموزشی  تصمیم گیران  و  برنامه ریزان 
نظام  این  می شود،  طراحی  که  آموزشی  سیستم  همه  بر  که  نبوده  صورتي 
حکومت کند. هر مدرسه ای به تناسب عالقه، خواست و نظر رئیس مدرسه، 

مجموعه کتاب هایی را در برنامه کار خود قرار می داده است.
در اینجا این پرسش طرح می شود که آیا اصاًل نیازی به طراحی اهداف 
آموزشی وجود دارد؟ با خواندن این کتاب ها، باالخره ادبیات را می فهمد، چه 
نیازی داریم سرفصل طراحی کنیم، چه نیازی است ما اهداف طراحی کنیم 
و بر مبنای آن سرفصل و کتابی بنویسیم؟ ولی مشکل اینجاست که در طول 
سالهای متمادی، روش های ما عوض شده و نیازهای ما تغییر کرده است. 
ممکن است یک نفر در قرون سابقه اگر این کتاب ها را می خوانده ـ چون 
راهی غیر از این نداشته ـ به اهداف هم می رسیده است؟ ولی االن در کنار 
آشنایی با ادبیات، نیازهای دیگری مطرح شده است؛ مثاًل بحث نوشتن عربی، 
فهم عربی جدید و مکالمه عربی نیز برای ما در شرایط فعلی، جزء نیازها است. 
اگر این مباحث مورد نیاز است، در کجای نظام آموزشی باید برایش جای در 
نظر گرفته شود؟ از اول دنبال این نبودیم که طلبه مکالمه، فهم ادبیات جدید 
عربی و نوشتن را یاد بگیرد؛ فقط به دنبال این بودیم که متون کهن مان را 
بفهمیم. برای این مقدار، همین کتاب ها کفایت می کرد. امروزه حتی برای 
فهم متون کهن نیز، روش های ویژه ای وجود دارد و در نظام آموزشی نوین 
راه های دیگری را می توانیم بیابیم. آیا واقعًا راه های میان بری وجود ندارد که 
بتوانیم در زمان کمتر و با سرعت و آسانی بیشتر، به آن هدف ها برسیم؟ این 

متمادی،  سالهای  طول  در  که  اينجاست  مشکل 
روش های ما عوض شده و نیازهای ما تغییر کرده 

است.

جــواد رفـــیعی، مسئـول مــرکز 
درسی  متون  تدوین  و  برنامه ریزی 
پژوهشي  امور  مدیرکل  و  حوزه 

معاونت پژوهش حوزه هاي علمیه.
ایشان  عــالی  سطـــوح  اســاتید 
لنکرانی)ره(،  آیات: فاضل  حضرات 
تبریزي)ره(، وحید خراساني، نکونام، 

مصباح، فیاضي )حفظهم اهلل(.  
ایشــان در ایــن گــفت وگــو به 
آموزشی )متن محور،  نوع نظام  سه 
استادمحــور و فـراگیرمحور( اشاره 
و بـه بررسی ویژگی هــا، ضعف ها 
و قــوت های هــر یک پرداختند. 
از دیدگاه ایشان نظام متن محور و 
استادمــحور نظام هــاي چنـــدان 
برای  تنها  زیرا  نیستند؛  مطلــوبی 
مجتهدپروری طراحی شده در حالي 
که اهدادف حوزوي گوناگون وجود 
دارد. ایشان در ادامــه به ضرورت 
حفــظ برخی متــون و مالحظاتی 
در بــاب تدوین آنهــا و ضرورت 
پاسداري از تــراث علمی ـ معنوي 
گــذشته پرداخــتند و در پــایـان، 
دربارۀ روند طراحی متون در نظام 
نظرات  و  پرداختند  حوزه  اداری 

خویش را در این باب بیان کردند.
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امکان وجود دارد. اگر بخواهیم به این فضا فکر کنیم، باید پیش از آموزش، 
به  ورود  هنگام  طلبه   که  بدانیم  و  بگیریم  نظر  در  را  علمی  نیازسنجی های 
حوزه، چه آگاهی هایی در محور ادبیات دارد. باید این اطالعات و آگاهی ها 
اما  رساند.  است،  آموزشی  نظام  نظر  مورد  که  سطحی  به  و  داده  ارتقاء  را 
مسأله این است که برای این کار، چه راهی را باید پیمود و چه برنامه ای را 
باید طراحی کرد که این هدف آسان تر تحّقق پذیرد. نظام متن محور سنتی، 
پیامش این بوده است که باید از طریق ُپر خواندن و استخوان شکستن، به 
این است. به نظر می رسد  این مرحله رسید. برای تسلط بر متون فقط راه 
راه های دیگری نیز وجود دارد و نظام های آموزشی می توانند با برنامه ریزی 

درست، این راه را به آسانی و با سرعت، طی کنند.
آیا می توانیم برنامه ریزی کنیم که طلبه مدت سه سال، عالوه بر فهم 
تکلم  با  آشنایی  کنار  در  آیا  مسلط شود؟  نیز  را  عربی  مکالمۀ  کهن،  متون 

عربی، به فهم عربی نوین هم می تواند دست بیابد و بدین ترتیب بنویسد؟
روش آموزشی دیگر، استادمحور است که در آن حضور متن در آموزش، 
تا حدی کم رنگ می شود. در این روش استاد تعیین می کند که به چه دانش 
باید  این فنون، چه اطالعاتی  به  برای دستیابی  نیاز داریم.  با چه میزانی  و 
در اختیار متعلم قرار گیرد. تعیین این حدود به عهدۀ استاد است. در بخشی 
از روش های مرسوم و درسی ما، مثل درس خارج، این روش دیده می شود. 
از متون که در نظرش است،  را  استاد فروعات و مباحث  در دروس خارج، 
استخراج و در جمع شاگردان مطرح می کند؛ گفت وگوهایی صورت می گیرد 
و فراگیران از طریق مباحثه، تالش می کنند به اطالعات و اهداف مورد نیاز 
نحوۀ  که  است  این  خارج  در درس  آموزشی  اهداف  بیابند.  آموزشی، دست 
استدالِل فقهی یا اصولی و روند آن فراگرفته شود و شیوه های اجتهاد، تمرین 
و ممارست گردد. در اینجا حضور کتاب، تا حد زیادی کم رنگ است، بیشتر، 

گرایش های فکری و نظر استاد است که مؤثر در هدایت فراگیران است.
نوعی  به  فراگیر  جایگاه  دارد(  که  مزیت هایی  وجود  )با  روش،  این  در 
گرفته  نظر  در  چه  برایش  استاد  که  است  منتظر  او  یعنی  است؛  منفعالنه 
آرام حرکت  آرام  استاد،  دنبال  به  آن  از  بعد  وارد می شود!  به چه طریقی  و 
 کند. در این جا ممکن است استاد شیوه ای داشته باشد که سریع تر، شاگردان 
خودش را به مرحله اجتهاد برساند. عده ای از اساتید نیز وجود دارند که دیرتر 
شاگرد را به هدف منتقل می کنند. در حوزه، درس هایی داریم که سالها طول 
می کشد، طلبه به این درس ها، زمان زیادی را اختصاص می دهد تا بتواند به 
اطالعات و مهارت های الزم، دست یابد. در این جا نیز سؤال می شود که آیا 
واقعًا راه های میان بری برای این کار وجود ندارد، یا اصاًل راه منحصر به فرد 
رسیدن به اجتهاد، همان روشی است که استاد در پیش می گیرد؟ بنابراین، به 
نظر می رسد مسئوالن و طراحان نظام آموزشی حوزه، به صورت جّدی فکر 

کنند که برای برون رفت از این مشکل، چه کاری باید انجام پذیرد.
االن ما نیازهای گوناگونی به طلبه حوزۀ علمیه داریم. در جلسه ای حضور 
داشتم، آقایی می گفت: صد و بیست هزار مدرسۀ دولتی در کشور وجود دارد. 
هدایت  برای  روحانی  نفر  یک  به  دارند،  که  مصوباتی  اساس  بر  آنها  همۀ 

دانش آموزان، نیاز دارند. با این حجم تقاضایی که نسبت به حضور روحانیان 
در جامعه وجود دارد، آیا این شیوه آموزشی در سالیان متمادی مبتنی باشد 
)بیست یا سی سال( طلبه را در اینجا نگه داریم درست است. واقعًا برای برون 

رفت از این مشکل چه راه و چاره ای در نظر داریم؟
داشته  درس  به  ممارست  بمانند،  حوزه  در  می خواهند  که  کسانی  برای 
باشند و به درجه اجتهاد برسند، تبحر الزم را در حوزۀ علوم مختلف اسالمی 
و حوزوی به دست آورند، این کار خوب است؛ اما برای افرادی که می خواهند 
به توان و فعلیت علمی برسند، راه هایی را می توان یافت که سریع تر و چه 
بسا آسان تر، به این فعلیت دست بیابند. روش های دیگری نیز در ارتباط با 
بحث آموزش مطرح است، مثل بحث فراگیرمحور یا فرایندمحور. در بحث 
به جای  یعنی  بیشتر محور آموزش خود شاگرد و طلبه است.  فراگیرمحور؛ 
اینکه استاد، به صورت متکلم وحده دانش خود را القا کند و شاگرد علي الدوام 
و  استاد  با  و فضای گفت وگو  فعال  در یک حرکت  را  فراگیر  باشد،  گیرنده 
فراگیران قرار می دهند تا بتواند رشد کند؛ یعنی به جای این که هنگام درس 
از  کند.  آغاز  سؤال  با  را  درس  و  کند  مطالعه  درس  از  قبل  باشد،  شنونده 
این روش در رسانه هاي آموزشي فراوان استفاده می شود. این راه ها، نیاز به 
تمرین و طی فرایند آزمون و خطا دارد، ولی به نظر می رسد در بسیاری از 
علوم حوزوی می تواند جواب دهد. اگر فقه و اصول الزم است با تأمل و دقت 
بیشتری خوانده شود، در بسیاری از علوم جانبی این روش ها جواب خواهد داد 
بنابراین نظام آموزشی ما الزم است از آخرین یافته های برنامه ریزی آموزشی 
ـ درسی و روش های تدریس، بهره گیرد. با عرض تأسف باید بگویم در حالی 
که روش های تدوین متن درسی، به عنوان یک رشتۀ تخصصی در دانشگاه ها 

است، حوزه از این امر حیاتی، غافل بوده و هست.
خشت اّول: حفظ متون کهن به خاطر حفظ تراث گذشته است. 
سؤال اين است که اين کتاب ها به خودی خود موضوعیت دارند و 
بنابر نظام آموزشی مد نظر شما، برای حفظ متون کهن چه تدبیری 

شده است؟
برای حفظ تراث گذشته پرداختن به میراث حوزه ضروری است. ما میراث 
ارزشمندی از گذشته داریم. بدون حفظ و ارتباط با آن، راه آینده را نمی توانیم 
درست طی کنیم. دست یابی به علوم جدید، فهم جدید، گشودن راه های نوین 
منتهی  دارد.  تنگاتنگی  ارتباط  متون کهن  فهم  با  نوین،  دانش  پیدایش  در 

سؤال این است که آیا تنها یک روش برای فهم متون کهن و حفظ آن وجود 
برنامه ریزی  اقتضائات دانش  یا  دارد و آن روش همین رویۀ مرسوم است؟ 

درسی و آموزشی نوین، افق های جدیدی را در منظر ما قرار می دهد.
خشت اّول: يکی از دغدغه ها حفظ تراث گذشته است، به اين 

دغدغه بايد چگونه پرداخت؟
ضرورت فهم و پاسداشت متون کهن دقیقًا به این معنا نیست که تمام 
این  به  فقط  گذشته  تراث  حفظ  آیا  گیرد؛  قرار  درسی  برنامه  در  عینًا  آنها 
معناست که ما آنها را عینًا با همان شیوه ای که قباًل تدوین شده، در نظام 
بازسازی کنیم و  را  تراث علمی گذشته  آیا نمی شود  بکنیم؟  آموزشی حفظ 
ما  دنیا،  آموزشی  نظام های  در  بیاوریم؟  در  درسی  مجموعه های  به صورت 
متن های بسیار کهنی را داریم که حفظ شده است. منتهی به گونۀ قالب بندی 
شده و روش مند شیوه های نوین آموزشی را در آن پیاده کرده اند و براساس 

نظام متن محور سنتی، پیامش اين بوده است که 
بايد از طريق پُر خواندن و استخوان شکستن، به 
اين مرحله رسید. برای تسلط بر متون فقط راه اين 
وجود  نیز  ديگری  راه های  می رسد  نظر  به  است. 
دارد و نظام های آموزشی می توانند با برنامه ريزی 
طی  سرعت،  با  و  آسانی  به  را  راه  اين  درست، 

کنند.

روش آموزشی ديگر، استاد محور است که در آن 
حضور متن در آموزش، تا حدی کم رنگ می شود. 
در اين روش استاد تعیین می کند که به چه دانش 

و با چه میزانی نیاز داريم.
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آن مورد بهره برداری قرار می گیرند. در ارتباط با متون فقهی و اصولی مان 
این حساسیت وجود دارد، از سوی مراجع معظم تقلید سفارش می شود که 
حتی االمکان متون کهن فقهی و اصولی حفظ شود، منتهي این سخن مخالف 
با بازسازي متون نیست؛ در نظام آموزشی لزومًا حفظ و ارتباط با تراث گذشته 
ما  بخوانیم،  بوده  که  صورت  همان  به  را  آن  عین  که  نیست  معنا  این  به 
کنیم،  اضافه  آن  در  نمودارهایي  و  پرسش ها  متن،  اصل  حفظ  با  می توانیم 
اصول طراحی محتوای درسی را در آنها پیاده کنیم، تا طلبه با کتابی روشمند 

و دارای ویژگی های درسی ادامه تحصیل دهد.
خشت اّول: بسیاري از فضال قائل به تغییر متون هستند، منتهي 
در اين که چه کسي می تواند مکاسب را در قالب جديد ارائه کند 
بدين باورند که فقط کساني در حد مراجع، از عهدة چنین کاری 

برمی آيند؟
اساسًا تنها سخن از تعویض متن نیست؛ بلکه به سازی نیز مطرح است که 
به نظر می رسد، اشکال ندارد. آیا دربارۀ تیترسازی منظم، طراحی جدول ها، 
... کسی حرفی  و  مباحث  تقسیم بندی  و  اهداف درسی  گنجاندن  نمودارها، 

دارد؟ اگر حتی همین مقدار کار نیز صورت پذیرد، قدم بزرگی برداشته ایم.

بزرگان دربارۀ اصل متن، نظرشان این است که بخش عمدۀ آن تدریس 
شود. همان مبنا قرار گرفته و احیاء و بازسازی و در نظام منظم، ارائه گردد؛ اما 
در مورد کتاب های دیگر نظیر متون ادبی نیز آیا تحفظ صورت بگیرد یا خیر؟ 
در این نوع کتاب ها، زمینه و فضای فراوانی برای کار وجود دارد. کتاب های 
تغییرات  اختیار ماست و می توانیم  لمعه، در  از  تا پیش  درسی دوران سطح 
خوبی در آنها ایجاد کنیم. در واقع نظر عمدۀ اساتید حوزه روی کتب اصلی 
فقهی و اصولی است که گروهی معتقدند تا جایی که ممکن است باید حفظ 
شوند؛ ولی در زمینه های دیگر دست ما باز است، به شرط این که پشتیبانی ها 
و مساعدت های الزم انجام شود که متأسفانه تاکنون انجام نشده است. مثاًل 
زمانی ابالغ مي شود که تمام کتاب های تولید شده، از دوازده سال پیش به 
قبل، چه طوری ممکن است  به دوازده سال  برگردد  دوباره  باید  این طرف، 
در طول  کتاب هایی که  بگوییم  بگیرد. چطور می توانیم  این تحول صورت 
این دوازده سال تولید شده، همه فاقد ارزش است. اگر این دستور بر اساس 
ارزیابی دقیق علمی صورت گرفته باشد، می پذیریم؛ ... به نظر می رسد باید 
در ارتباط با تدوین متن درسی، با دقت و سعۀ صدر بیشتری برنامه ریزی و 

مدیریت شود، تا راه برای ایجاد تحّول باز باشد.
خشت اّول: ظاهراً مشکلی که فرموديد، به اشخاص برمی گردد 

نه به سیستم؟
دربارۀ کتاب  را  تکلیف خودش  و  باید وضعیت  نظر می رسد سیستم  به 
اقتضائات  و  مهارت ها  فنون،  روش ها،  ما  آیا  این که  کند.  مشخص  درسی، 
دانش را در ارتباط با تدوین کتاب درسی، قبول داریم یا قبول نداریم؟ اگر 

قبول داریم باید اقتضائات آن را نیز بپذیریم.
اصالح  بر  عالوه  آيا  آموزشی،  کتب  بازسازی  در  اول:  خشت 

روش ها، محتوا را نیز بايد بازسازی کرد؟

با اين حجم تقاضايی که نسبت به حضور روحانیان 
در  آموزشی  شیوه  اين  آيا  دارد،  وجود  جامعه  در 
سالیان متمادی مبتنی باشد )بیست يا سی سال( 
واقعاً  است.  درست  داريم  نگه  اينجا  در  را  طلبه 
و چاره ای  راه  اين مشکل چه  از  برون رفت  برای 

در نظر داريم؟

مرکز  درسی  متن  تدوین  قسمت  در  ـ  زمینه  این  در  که  مطالعاتی  از 
متون،  این  معضالت  از  یکی  که  آمد  به دست  است،  شده  انجام  ـ  تدوین 
نداشتن اطالعات منظم و به روز برای طلبه است. انتقال اطالعات برخی از 
بخش های متون درسی، مورد نیاز فراگیران نیست و نیز بسیاری از نیازهای 
جدي فراگیران در کتاب های درسی موجود، منعکس نشده است؟ چرا که این 

متون متناسب با زمان تألیف خود برنامه ریزی و تولید شده اند.

آموزشی مان رجوع شود،  نظام  به  باید  این مشکل،  از  برون رفت  برای 
یعنی این متن درسی نیست که تکلیف را در اینجا تأمین می کند، این نظام 
آموزشی است که باید نیازهای روز فراگیران را در نظر گیرد و بر اساس آن، 
اگر  انجام شود.  باید  سرفصل هایی را طراحی و پیشنهاد  کند که چه کاری 
این سرفصل ها طراحی شد، معین می گردد که این کتاب که در گذشته در 
برنامه آموزشی حوزه وجود داشته، پاسخ گوی این بخش از نیازهاست و برای 
بخشی که پاسخ گو نیست، وارد کار جدیدی باید شد تا مشکالت محتوایی 
هستند،  پاسخ گو  کتاب ها  این  که  جایی  تا  منتهی  حل  شود.  طریق  این  از 
بازسازی می شوند. در جاهایی که فاقد برخی مباحث  ابقا و  همین کتاب ها 
و  تعلیم  توجه  کانون  در  باید  و  است  روز  نیاز  )که  مباحث مستحدث  نظیر: 
کنیم.  و جایگزین  تدوین  را  دیگری  متون  گیرد( می توانیم  قرار  تعلّم حوزه 
استدالل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که کتاب ها، تنها ناقل محتوا 
را  برخی معتقدند که همه مباحث مکاسب  نیز هستند.  ناقل روش  نیستند؛ 

آموزش  بحث  با  ارتباط  در  نیز  ديگری  روش های 
مطرح است، مثل بحث فراگیرمحور يا فرايندمحور. 
خود  آموزش،  محور  بیشتر  فراگیرمحور؛  بحث  در 

شاگرد و طلبه است.
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شاید گفت که مورد نیاز امروز، نیست؛ ولی خواندن آن به عنوان متنی که 
طلبه را کارورز بار می آورد و در او تبّحر ایجاد می کند، در طرح و نقل اقوال 
گوناگون، فرضیه سازی و برداشت های گوناگون از متن، مؤثر است. ارزش این 
متون، یک وقت ارزش محتوایی است )که سر جای خودش محفوظ است(، 
یک وقت دارای ارزش روشی نیز هست. سخن مراجع معظم تقلید که تأکید 

تحفظ در این متون دارند، بیشتر به این بُعد ناظر است.
خشت اّول: در درس خارج نیز اين مباحث مطرح می شود؟ ...

اصاًل بعضی از بزرگان معتقدند که درس خارج، تمرین و ممارست روش 
است. طلبه در آنجا کارورزی می کند تا روش دستش بیاید، بقیه بخش ها را 
خودش باید انجام می دهد و لذا هیچ گاه بزرگان توصیه نمی کنند که چند دورۀ 
کامل فقه را برای رسیدن به اجتهاد باید گذراند. این موضوع، نسبت به افراد 
و بسته به نوع تدریس استاد می تواند سیال باشد. برخی با یک دوره به این 

سطح اجتهادی می رسند، برخی با چند سال و برخی نیز هرگز نمی رسند.
خشت اّول: در گذشته روند تغییر متون چگونه بوده است و اين 

روند در حال حاضر چطوری است و چگونه بايد صورت پذيرد؟
در گذشته در زمینۀ آموزش، بخشی از کتاب ها به صورت سنتی وجود 
داشته است و مدارس غیر متمرکز، به تدریج کتاب هایی را در فرایند تدریس 
قرار می داده اند. البته قرار گرفتن کتاب جدید به عنوان متن درسی در حوزه، 
کار بسیار دشوار بوده است. صدها کتاب در ارتباط با فقه نوشته شده؛ ولی 
تعداد اندکی از این کتاب ها در نظام آموزشی راه یافته و باقی ماندند. لمعه 
کتاب،  اگر  که  گرفت  می شود  نتیجه ای  یک  اینجا  از  است.  این طوری  هم 
متقن و مناسب نوشته شود و در معرض دید اندیشوران و اساتید قرار بگیرد، 
مظفر،  مرحوم  فقه«  »اصول  نظیر  یافت.  خواهد  را  جایگاه خودش  باالخره 
اگر دقت شود این کتاب با بیانیه و تصویب، در برنامه درسی قرار نگرفت و 
کسی نیامده القاء کند. خود به خود، به عنوان کتاب درسی رواج یافت. بعد 
از انقالب که نظام آموزشی متمرکزی طراحی و مقاطع تحصیلی پایه بندی 
شد، برخی از متون تدوین شده بودند و برخی دیگر بعداً تدوین شدند و آرام 
باید بحث را یک  امروزه  اما  آرام در فضای بهره برداری حوزه قرار گرفتند. 
مقدار گسترده تر ببینیم که آیا واقعًا این متون، این محتوای آموزشی ضرورت 
دارد، پاسخ گو هست یا خیر؟ آیا می تواند نیاز جامعه را به علوم دینی برطرف 
کند یا خیر؟ اگر می تواند، ضرورت دارد در مرحله دومش فکر کنیم که آیا به 
لحاظ روش مندی نیز این متون استاندارد هستند یا خیر؟ علوم دیگری که در 
کنار علوم حوزوی به صورت متعارف خوانده می شود، آیا الزم است در برنامه 
درسی ما قرار بگیرد یا نه؟ آیا این روندی که در نظام آموزشی ما طراحی شده 
و دارد پیش می رود، سیستمی هست که بتواند پژوهشگر بپروراند؟ این نیاز 
به بررسی دارد. هر نظام آموزشی کاستی هایی و نقطه قوت هایی دارد، برای 
نقاط ضعف خودمان باید فکری کنیم. الزمه اش این است که بنشینیم و نظام 
آموزشی را به صورت پژوهش محور، طراحی و بر اساس آن، مواد آموزشی 
طراحی  و  هدف گذاری  تدوین،  بخش  در  وقت  آن  شود.  طراحی  نیاز  مورد 
نوشته  کتاب  اساس طراحی سرفصل ها،  بر  پذیرد. سپس  انجام  سرفصل ها 
شود. کتاب هایی که نوشته می شوند در برنامه آموزشی حوزه، برای یکی دو 
سال، در جمع های محدود و بعد در جمع های وسیع تر، برای تدریس آزمایش 
و بعد بازخوردها کار گرفته شود و براساس آن، دوباره تصحیح گردد. تنها در 

این فرایند است که کتاب های مناسب، به نظام آموزشی راه خواهند یافت.
می زنند،  را  حرف  اين  همه  حوزه،  نظام  در  اّول:  خشت 

تصمیم گیرنده و اجرا کننده اين کار چه کسی است؟
آموزش حوزه است.  معاونت  آموزشی،  برنامه ریزی و طرح  این  مسؤول 
حاال در مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری چه فرایندی طی می شود؛ طبعًا 
نیاز  در نظام آموزشی معاونت آموزش، پیش بینی می شود. یک جاهایی که 
به طراحی است، شورای عالی تصویب می کند که امروز و در این دوره به 
نظر می رسد با انگیزه و اهتمام بیشتری نسبت به تحول حوزه، آغاز به کار 

بیرون  از  بسا  به کارهای کارشناسی است چه  نیاز  کرده است. جاهایی که 
دارد،  وجود  زمینه  این  در  که  گوناگونی  کارگروه های  از  حوزه،  مجموعه  از 
استفاده شود و نیز ممکن است، مثاًل نیاز به همکاری های بخشی باشد که 
معاونت های مختلف، با هم دیگر همکاری خواهند داشت. این ها روندی است 
که برای طراحی و برنامه ریزی آموزشی، الزم است، ولی مسئولیت مستقیم 

آن به عهدۀ معاونت آموزش حوزه است.

برای این که نظام آموزشی بتواند انتظارات جامعه را در ارتباط با آموزش 
گیرد؛  جامع صورت  نیازشناسی  باید یک  نخست،  مرحله  در  باشد،  پاسخ گو 
اینکه به چه تعداد از طلبه با چه تخصص هایی و چه اطالعاتی، نیازمندیم. 
نظام آموزشی متکفل تربیت پژوهشگر نیز است. تا آنها علوم حوزوی را رشد 
و ارتقاء دهند. در دو حوزۀ علم و دانش آموختگان، چه نیازسنجی را باید داشته 
بر اساس روشن شدن  تنها  باید حرکت کنیم؟  نیازی  بر مبنای چه  باشیم؟ 
این نکته، برنامه ریزی می شود کرد و پاسخ گویی به نیازهای زمانه و جامعه 

ممکن می شود.
برای نمونه برای تأمین استاد معارف در دانشگاه، آیا الزم است طلبه ده 
سال سطح و بعد چند سال دیگر خارج ببیند و پس از آن استاد معارف شود 
یا نه؟ او می تواند تا یک جایی از تحصیالت حوزوی را طی کند و بعد وارد 
معارف  در  استادی  به مرحلۀ  و  ویژه شود  آموزش های تخصصی  و  گروه ها 
برسد. آیا برای تبلیغ در مساجد، نیازمند این حجم عظیم آموزش به دانش 
و  اهداف  و  تخصص ها  رشته ها،  نیرو،  تربیت  نظام  در  هستیم؟  آموختگان 
اگر سطح و  آماده کنیم.  آموزش هایی  با چه  را  نیروهایی  بدانیم چه  این که 
درس خارج همه خوانده شود 15 سال طول می کشد. قضاوت در دادگاه و 
یا استادی دانشگاه را کجا باید طلبه طی کند؟ اینها نیازهای جامعه است و 
ما باید طبق آنها برنامه ریزی کنیم. با چنین برنامه ریزی هایی آرام آرام حوزه 

می تواند به نیازها پاسخ دهد؟
خشت اّول: مرکز تدوين متون زير مجموعۀ معاونت پژوهش 
تعريف شود يا معاونت آموزش؟ به نظر شما جايگاه مرکز تدوين 

کجاست؟
به  متن درسی  تدوین  گوناگون، جایگاه  مهارت های  با  ارتباط  لحاظ  به 
گونه ای الزم است تعریف شود که زیر نظر مستقیم رئیس حوزه باشد؛ زیرا 
در تدوین متن درسی معاونت پژوهش، معاونت آموزش و معاونت تبلیغ مؤثر 
است. معاونت های دیگر به نحوی حضور دارند و بهترین راه رسیدن به وضع 
سازمانی،  جایگاه  و  ساختار  لحاظ  به  درسی،  متن  تدوین  بحث  در  مطلوب 
شورای  یک  است  الزم  باشد.  حوزه  مدیر  مستقیم  نظر  زیر  است  ضروری 
متشکل از خود رئیس به عنوان رئیس شورا، معاون پژوهش، معاون آموزش، 
مسئول آموزش های تخصصی یا رشته های تخصصی و ... شکل بگیرد. در 
این شورا باید برنامه ریزی الزم انجام شود و پس از آن کارشناسان محتوایی و 
روشی، کتاب را سامان دهند. بعد از تدوین کتاب چون همۀ معاونت ها حضور 
دارند، نظرات همه آنها دریافت و اعمال شود و پس از تصویب رئیس مرکز، 

در برنامه درسی و یا هر بخش دیگری که مربوط است، قرار گیرد.
خشت اّول: در پايان از اينکه وقت شريف خود را گذاشتید و 

تحّمل فرموديد تشکر می کنیم.

جايگاه  گوناگون،  مهارت های  با  ارتباط  لحاظ  به 
تعريف  است  گونه ای الزم  به  متن درسی  تدوين 
شود که زير نظر مستقیم رئیس حوزه باشد؛ زيرا 
معاونت  پژوهش،  معاونت  درسی  متن  تدوين  در 

آموزش و معاونت تبلیغ مؤثر است.
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شيخ األعظم واحد هذا الدهر و أّي واحد! الشيخ االجل االعظم االعلم العالم الزاهد و واحد هذا 
الدهر و اي واحد، خاتم الفقهاء و المجتهدين و اكمل الربانيين من العلماء الراسخين ... الشيخ 

االنصاري قّدس سّره1 الذي هو تالي العصمه علما و عمال2.

آرين جاه*
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و  زعما  فخر  سبب  او  شاگردي  عنوان  که  است  کسي   آن  اعظم  شیخ 
مجتهدین بعد از وي شده  است؛ و چرا چنین نباشد. آن استادي که شاگردان او 
از بزرگترین مجتهدین برجسته تاریخ تشیع گشته اند. عنوان »شیخ« به طور 
مطلق در میان فقیهان متأخر منصرف به اوست؛ چنان که در میان فقیهان 

متقدم منصرف به شیخ طوسي است.3
از افتخارات جناب جابر بن عبداهلل انصاري، )متوفي 78 ق( آن صحابي 
زائر  اولین  و  امیرمؤمنان)ع(  صفین  کارزار  سرباز  خاتم)ص(،  پیامبر  بزرگ 
شیخ  که  است  آن  همام،  امام  آن  شهادت  اربعین  در  الحسین)ع(  اباعبداهلل 

اعظم از فرزندان اوست.4
در پگاه یکي از بزرگترین اعیاد )هیجده ذي الحجه 1214 قمري( دزفول 
شاهد درخشش هاله اي از نور از خانه شیخ محمد امین انصاري بود. رؤیاي 
بود  داده  او  به  صادق)ع(  که حضرت  قرآني  و  یافت  تحقق  مادري  صادقۀ 
تعبیر شد و نابغه تاریخ فقه جعفري، تولد یافت.5 شیخ مرتضي مقدمات علوم 
اکابر  از  که  انصاري،  حسین  شیخ  خود  عموي  و  پدر  نزد  زادگاهش  در  را 
علماي آن شهر بودند، فراگرفت. در 1232 قمري با پدرش به عتبات رفت 
 1242 )متوفي  مجاهد  محمد  سید  خدمت  در  سال  چهار  مدت  آنجا  در  و 
)متوفي  مازندراني  العلماي  شریف  و  ریاض  صاحب  علي  سید  فرزند  ه.ق( 
1245 ق( کسب فیض نمود. بر اثر محاصره کربال توسط داوود پاشا و عدم 
امکان تحصیل، شیخ ابتدا به کاظمین رفت و در 1236 قمري با عده اي به 
دزفول بازگشت. اما یک سال بعد به کربال برگشت و بار دیگر به فراگیري 
علوم دیني در خدمت شریف العلما، پرداخت. پس از گذشت یک سال عازم 
نجف گردید و از محضر درس شیخ موسي کاشف الغطاء)متوفي 1241 ق( 
آمدن  از  پس  قمري   1240 در  نمود.  استفاده  کبیر  جعفر  شیخ  ارشد  فرزند 
به زادگاهش رهسپار زیارت مشهد شد و در مسیر خود از حوزه هاي علمیه 
شهرهاي بروجرد، اصفهان و کاشان دیدن کرد. در بروجرد حدود یک ماه 
بود و چند روزي  بروجردي)وفات در حدود 1271 ق(  مهمان شیخ اسداهلل 
هم در اصفهان به حوزۀ درس سید باقر شفتي )متوفي 1260 ق.( پیوست. 
سرانجام شیخ مرتضي گم شده خود را در کاشان پیدا کرد و 4 سال در محضر 
مال احمد نراقي)متوفي 1245 ق.( به تکمیل معلومات خود پرداخت. پس از 
دریافت اجازۀ روایي و اجتهادي مفصلي از نراقي )ره( رهسپار مشهد گردید. 
نقل است که مال احمد نراقي پس از حرکت شیخ از کاشان فرمود که من در 
مسافرت هاي مختلف بیش از 50 مجتهد مسلم دیده ام، ولي هیچ کدام چون 
شیخ مرتضي نبودند؛ بهره علمي که من از این جوان بردم بیش از دانشي 

بود که او از من آموخت.6
مسافرت در سال 1246 قمري به زادگاهش دزفول بازگشت و در رأس 
به نجف  بار دیگر  قرار گرفت. در 1249 قمري7،  حوزه علمیه شهر دزفول 
فقهاي  بزرگترین  از  در رأس حوزه علمیه نجف دوتن  آن هنگام  وارد شد. 
فرزند شیخ  )متوفي 1254 ق(  الغطاء  کاشف  علي  یکي شیخ  بودند،  امامیه 
جعفر کبیر و دیگري شیخ محمد حسن اصفهاني معروف به صاحب جواهر 
)متوفي 1266 ق(. صاحب اعيان الشيعة مي نویسد:»... ثم خرج إلى العراق و 
ورد النجف سنة 1249 أيام رئاسة الشيخ علي ابن الشيخ جعفر و صاحب 
الجواهر و األول أوجههما فاختلف إلى مدرسته عدة أشهر ثم انفرد و استقل 
األصول  علم  أساس  وضع  و  الطالب  اليه  اختلف  و  التأليف  و  بالتدريس 
الحديث عند الشيعة و طريقته الشهيرة المعروفة إلى ان انتهت اليه رئاسة 
االمامية العامة في شرق األرض و غربها بعد وفاة الشيخين السابقين«8 به 
او  از محضر  نوادگان شیخ، آخرین استادي که شیخ اعظم  از  گزارش یکي 
استفاده کرده است شیخ علي کاشف الغطاء مي باشد.9 و اگر شیخ چند صباحي 
به درس صاحب جواهر رفته باشد فقط براي احترام و تجلیل و تکریم ایشان 

و به خاطر تیمن و تبرک بوده است.10
پس از درگذشت صاحب جواهر در 1266 قمري مرجعیت شیعه و زعامت 
حوزه علمیه در حالي به شیخ 52 ساله اي رسید که بنا بر نقلي، 400 مجتهد 

مسلم اعلمیت وي را تصدیق کردند و بدینسان به مدت پانزده سال مرجعیت 
علي االطالق عالم تشیع به دوش او افتاد.

تا پیش از شیخ انصاري مردم هر منطقه از عالم همان جا تقلید مي کردند 
و مرجع تقلید عام به معناي کنوني از زمان شیخ به وجود آمده است.11 ورع 
و تقواي شیخ به حدي بود که در مسایل کمتر فتوا مي داد، وقتي بعضي از 
شاگردان به ایشان اعتراض کردند که هیچ کس در کمي فتوا دادن مانند شما 
نیست، ایشان فرمودند :» اگر مرحوم شیخ علي ، ابن الشیخ )کاشف الغطاء( 
را دیده بودید مرا در فتوا بي باک و با جرأت مي شمردي. روزي آنجناب قسم 
یاد نمود که زخم خنجر بر من گواراتر است از استفتا کردن از من در حکم 
چیزي که ضروري مذهب نباشد، حکم آن هرچند حکم استحبابي یا کراهتي 

باشد« 12
نوشته اند عباداتي که شیخ از سن بلوغ تا آخر عمر به آنها ادامه مي داد 
گذشته از فرایض و نوافل یومیه و ادعیه و تعقیبات، عبارت بودند از قرائت 
یک جزء کالم اهلل و زیارت جامعه و عاشورا و نماز حضرت جعفر طیار در هر 
روز. این عبادات شخصیه و روزانه رادمردي ست که در طي روز هم مطالعه 
و تدریس داشت و هم تحقیق و تألیف. هم جوابگوي استفتائات مردم بود 
با ایشان رفت و آمد مي کرد. هم به عیادت مریضان مي رفت و هم  و هم 
به تشییع جنازه مومنان. خود به در خانه فقرا مي رفت و در حد وسع از آنان 
دلجویي مي کرد و در نهایت سختي و مانند ایشان زندگي مي کرد به طوري 
نداشتند چراکه  اقامه عزا  براي  بازماندگان توان مالي  از وفات وي،  بعد  که 
شیخ معادل 17 تومان پول ایراني به جاي گذاشته بود و البته معادل همین 

مبلغ را مقروض بود. 13
شیخ در زمان زعامت خود پیشوای مذهبی 40 میلیون شیعه در آن روز 
بود و وجوهات فراوانی دریافت می کرد با این همه، همانند مستمندان زندگی 
 18 شب  در  تابیدن  عمري  از  پس  فقاهت  آفتاب  این  سرانجام  می کرد.14 
جمادي الثاني 1281 قمري غروب کرد و بعد از آنکه وصي او آية اهلل سید 
علي شوشتري بر وي نماز خواند، در جوار مرقد امیرالمومنین)ع( در حجره 
متصل به درب قبله در کنار شیخ حسین نجف آرام گرفت.15 به راستي که 
شیخ اعظم آیینه تمام نماي فرمایش امام  حسن عسکري)ع( بود که فرمودند: 
» ... فََأمَّا َمْن َكاَن ِمَن الُْفَقَهاِء َصائِنًا لِنَْفِسِه َحافِظًا لِِدينِِه ُمَخالِفًا َعَلى َهَواُه 
فَُقَهاِء  بَْعَض  إِلَّ  يَُكوُن  َل  َذلَِك  َو  يَُقلُِّدوُه  أَْن  فَلِْلَعَوامِّ  َمْوَلُه  ِلَْمِر  ُمِطيعًا 

يَعِة َل َجِميَعُهم  ...«16 الشِّ

عصر شیخ اعظم در تاریخ فقه امامّیه بعد از دوران استیالي اخبار گرایي و 
ظهور وحید بهبهاني عصر اعتدال و تکامل اجتهاد آغاز مي  شود و این روند تا 
زمان شیخ انصاري که دوره تعمیق و توسعه اجتهاد است ادامه مي یابد. شیخ 
انصاري طالیه دار دوره اوج گیري اجتهاد است، دوره اي که اگر عصر بعد از 

انقالب اسالمي ایران را از آن جدا نکنیم تا هم اکنون نیز ادامه دارد.17
ولي دقت  است،  بهبهاني  تربیت شده مدرسه وحید  اعظم  هرچند شیخ 
به  گذشته،  مباحث  بازپروري  علمي،  ابتکارات  شیخ،  بسیار  ژرف اندیشي  و 
کارگیري شیوه جدید در طرح مباحث فقه و اصول و تأثیرگذاري عظیم وي 
بر متأخران باعث شد مدرسه فقهي و اصولي او کامل ترین مدرسه و داراي 
تمام امتیازهاي الزم باشد. در آثار شیخ اعظم، آن چنان دقت، عمق، پختگي، 
شاید  آثار وي  مطالعه  با  که  مي خورد  به چشم  نگري  همه جانبه  و  انسجام 
الصدف  لؤلؤ  نماند. صاحب  باقي  پیشینیان  آثار  به  مراجعه  به  نیازي  چندان 
کرد، هرکجا  نتوان  احصا  را  عبد صالح  این  کماالت  و  مي نویسد: »فضائل 
برد  استفاده  علمش  از  و  شتافته  او  نزد  باشد،  عالمي  شاید  مي داد  احتمال 
و لذا در کتب علمیه اي که تصنیف فرموده کأنه شیره کلمات تمام علما را 

گرفته«18
 برخي محققین بر این باورند که شخصیت شیخ اعظم از حیث محوریت 
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نظیر شخصیت علمي شیخ  علمي وي، 
این  با  است؛  گذشته  اعصار  در  طوسي 
تفاوت که شاگردان شیخ اعظم راه او را 
ادامه داده و آن چنان به اقوال و آراي او 
متعبد نشدند که مانع از تکامل مباحث و 

اظهار نظرهاي مخالف گردند.19
از  یکی  اعظم  شیخ  بی گمان 
از  بسیاری  است.  اسالم  بزرگ  نوابغ 
اندیشمندان و فقهای بزرگ او را »خاتم 
الفقهاء و المجتهدین« لقب داده اند. تمام 
بر  شیخ،  از  بعد  شیعه  علمیه  حوزه هاي 
سر سفره اي نشستند که او با جد و جهد 
با تربیت شاگرداني که هریک  خویش در سراسر عالم تشیع گستراند، چه 
ستاره اي فروزان در آسمان افتخارات شیعه  شدند و چه با تألیف کتابهایي در 

فقه و اصول که بعضا متن درسي طالب شد و تا هم اکنون نیز مي باشد.
برگزار مي شد  در جلسه درس شیخ که در مسجد هندي نجف اشرف 
نفر حاضر می شدند. معروف است هر کس در محضر درس  پانصد  قریب 
از  نامدار گردید و این هم یکی  شیخ حاضر شد مجتهدی مسلم و عالمی 
امتیازاتی است که شیخ به علمای پیشین داشته و از جمله مزایایی است که 

از بین علمای اسالم منحصرا به شیخ اختصاص یافته است.20
شخصیت  و  زندگاني  کتاب  در  را  شیخ  شاگردان  از  نفر   316 نام 
را  آنان  اجالي  از  تن  ده  نام  مجال  این  در  یافت،  مي توان  انصاري  شیخ 

مي آوریم:21
1. میرزا محمد حسن شیرازي )متوفي 1355ق(، صاحب فتواي تحریم 

تنباکو بعد از شیخ اعظم، زعیم حوزه و مرجع شیعیان شد. 
که  است  نقل  ایشان  از  1312ق(،  )متوفي  رشتي  حبیب اهلل  میرزا   .2
فرموده اند: شیخ استاد در سه چیز ممتاز بود: علم، سیاست و زهد. سیاست را 

به میرزاي شیرازي و علم را به من داد و زهد را با خود به قبر برد. 
3. میرزا محمد حسن آشتیاني )متوفي 1365ق(، صاحب بحرالفوائد که 

از مشهورترین حاشیه هاي رسائل است.
کتب  از  ایشان  االصول  کفایه  1329ق(،  )متوفي  خراساني  آخوند   .4

درسي طالب حوزه هاي علمیه است.
و  علماء  اعاظم  از  ایشان  )متوفي1311ق(،  همداني  حسینقلي  مال   .5
معروف ترین اساتید علم اخالق است. وي در علم اخالق از شاگردان سید 

علي شوشتري بود.
وفات  از  بعد  ایشان  )متوفي 1323ق(،  مامقاني  6. شیخ محمد حسین 

میرزاي شیرازي از بزرگترین مراجع تقلید شد.
از  الوسائل  )متوفي 1320ق(، صاحب مستدرک  نوري  میرزا حسین   .7

بزرگترین محدثین قرون اخیر محسوب مي شود.
معروفترین  از  ایشان  1292ق(،  )متوفي  کالنتري  ابوالقاسم  میرزا   .8

مقررین شیخ اعظم مي باشد، کتاب مطارح االنظار به قلم اوست.
9. سید جمال الدین اسدآبادي )متوفي1314ق(، ایشان از مفاخر اسالم و 

سیاست مداران عالم تشیع مي باشد. 
10. شیخ جعفر شوشتري )متوفي 1303ق(، صاحب خصائص الحسینیه 
و  عام  او شهره  مواعظ  و  منابر  عمدتا  اما  بود؛  عملیه  رساله  داراي  هرچند 

خاص است.
هرچند براي شیخ اعظم بیش از سي کتاب و رساله ذکر کرده اند،22 اما 
آنچه از همه معروفتر است دو کتاب مکاسب و رسائل ایشان است که هر دو 
از زمان شیخ تا هم اکنون جزء کتاب هاي درسي طالب فقه و اصول مي باشد. 
عمده تألیفات و تقریرات درس هاي شیخ در زمینه فقه و اصول بوده است. در 

فقه، 24 کتاب و رساله نظیر: کتاب المکاسب، کتاب الطهاره، مناسک الحج 
الفوائد  فرائد األصول،  نظیر:  و رساله و حاشیه  در اصول، 13 کتاب  و   ... و 

األصولیۀ، الحاشیۀ علی قوانین األصول و ... .
از شاگردان شیخ همچون میرزاي شیرازي، میرزا حبیب  اهلل رشتي، میرزا 
از درس هاي شیخ به جاي  محمدحسن آشتیاني و دیگران،سي  و دو تقریر 

مانده است. همچنین شیخ در زمینه رجال هم کتابي نوشته است.23

مکاسب شیخ اعظم
بهترین  از  و  استداللی  فقهی  کتب  مهم ترین  از  یکی  المکاسب،  کتاب 
و معروف ترین تألیفات شیخ اعظم و حاصل عمر و خالصه افکار این نابغه 
ما  أحسن  تالمیذه  بعض  عند  هو  و  المکاسب  »صنف  می باشد.  شیعي  فقه 
صنف«24 هرچند از زمان اتمام نگارش این کتاب اطالع دقیقی در دسترس 
نیست اما با قرائن موجود این کتاب در اواخر عمر شریف ایشان تألیف شده 
نحوه  دلیل  به  کتاب،  این  نگارش  زمان  از  می باشد.  تألیفاتش  آخرین  از  و 
دوره  در  مدار دروس  بی نظیرش  استدالل  کیفیت  و  فقهی  مباحث  به  ورود 
سطح و محور بحث درس خارج فقه معامالت بوده و به همین دلیل شروح 
و حواشی متعددی بر آن زده شده است که مهم ترین آنها حواشی : آخوند 
خراسانی، سید محمد کاظم یزدی، میرزا علی ایروانی، آقا رضا همدانی، شیخ 
محمدحسین اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی و محقق نائینی است. اهمیت 
این حواشی به قدری است که محققین در زمینه فقه معامالت از مراجعه به 

کتب این بزرگان بی نیاز نیستند.25
تألیفات شیخ اعظم از نظر عمق مطالب و دقت بی نظیر و وسعت تتبع 
و تحقیق در عین قلمی روان و بیانی سهل، در تاریخ فقه دیده نشده است، 
به خصوص در کتاب مکاسب که در بین تألیفات وی سرآمد آنان است، نه 
مي شود  دیده  معاصرین  حتي  و  متأخرین  و  متقدمین  اقوال  به  احاطه  تنها 
بلکه نظرات علماي عامه نیز به تناسب مباحث، مطرح  شده و نقد و بررسي 
در  را  مختلف  آراء  اعظم  شیخ  مکاسب  محضر  در  فقه  متعلمین  مي شوند. 
موضوعات و مسائل معین دیده و با اجتهاد عمیق و اسلوب جدیدی که در 
با روح شریعت و مقتضیات زمان، جامع و مانع و دور  عین مطابقت کامل 
گفتار  نقل  در  شیخ  مي شوند.  آشنا  است  فکری  لغزش های  و  انحرافات  از 
بزرگان نهایت انصاف را مي نماید و به متعلمین فقه مي آموزد که به شدت از 

ساده انگاری پرهیز  کنند.
از مهمترین خصوصیات کتاب مکاسب، تأمل محققانه و موشکافانه در 
روایات و فقه الحدیث آنان است که نشان از ذهن نقاد و دقیق مؤلف و مطالعه 
و تحقیقات وسیع وی دارد. و آخرین نکته آنکه شیخ اعظم، حوزه های علوم 
و معارف را کامال محفوظ می دارد. فقه را با فلسفه درنمی آمیزد. از بحث های 

فلسفی و دقت های عقلی در استخراج احکام خودداری می نماید.26
کتاب مکاسب شامل کتاب های مکاسب محرمه، بیع و خیارات است که 
بعدها 9 کتاب دیگر به آنها ملحق شده اند که عبارتند از: کتاب تقیه، رسالة 
في العدالة، رسالة في القضاء عن الميت، رسالة في المواسعة و المضايقة، 
رسالة في قاعدة من ملك شيئا ملك اإلقرار به، رسالة في قاعدة ال ضرر، 
رسالة في المصاهرة، و در آخر هم کتاب مواریث که بسیار مختصر می باشد. 
شیخ اعظم در مکاسب محرمه به طور کلی، معامالت حرام را به دو دسته 

تقسیم نموده است که عبارتند از :
1. االکتساب باالعیان النجسه

2. ما یحرم لتحریم ما یقصد به. 
قسم دوم نیز به 4 گروه تقسیم شده که عبارتند از :

1. ما ال یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إال الحرام،
2. ما یقصد منه المتعامالن، المنفعة المحرمة،

3. ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا بمعنی أن من شأنه أن یقصد منه 
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الحرام،
4. ما یحرم االکتساب به لکونه عمال محّرما في نفسه.

در کتاب البیع مکاسب مباحث معاطاة، عقد بیع، شروط متعاقدین و شروط 
عوضین مطرح شده است. از دیگر مباحث این قسمت مي توان به بیع فضولي، 
والية فقيه، اقسام اراضي، بیع وقف و آداب تجارت اشاره کرد. کتاب خیارات 
نیز شامل مباحث اقسام خیار، مسقطات خیار، اختالف متبایعین، ماهیت عیب  
ذکر بعضی از افراد آن، ارش، شرایط عقد، حکم شرط صحیح، حکم شرط 
فاسد، احکام خیار، نقد و نسیه، قبض، وجوب قبض و احکام قبض می باشد.

و  ورود  نحوه  مکاسب،  کتاب  ویژگی های  مهم ترین  و  اساسی ترین  از 
خروج در مباحث فقهی است. شیخ پیش از شروع هر مسأله به تأسیس اصل 
از آن اصل استفاده  ابهام  تا در موارد شک و  اولیه و قاعده کلی می پردازد 
کند. این اصل را گاه از عمومات آیات و روایات و گاه از اصول عملیه استفاده 
می کند. پس از آن شیخ به طرح مسئله مي پردازد. در آغاز طرح هر مسأله 
اولین چیزی که برای او مهم است، توجه به نحوه طرح آن مسأله در کلمات 

فقها و قدماست.
 در نقل قول فقها معموال از قدیم ترین فقیهانی که آراء آنان در دست بوده 
شروع می کند و به ترتیب تاریخ صدور و طرح آن مسأله را نقل می کند. در 

نتیجه از وجود اجماع یا شهرت قدماء یا متأخران در مسأله آگاهی می دهد.
 به عنوان نمونه در باب بیع وقف کلمات فقها را از 22 کتاب فقهی به 
ترتیب زمان تألیف ذکر می کند27 و یا در باب معاطاة بعد از بیان حقیقت و 
صور معاطاة براي تبیین محل نزاع نه تنها کلمات در دسترس علماي امامیه 
را مي آورد بلکه به نظر بعضي از علماي عامه نیز اشاره مي کند.28 شیخ برای 
بیان نظریات عامه به کتاب تذکره عالمه حلی توجه داشته و از طریق عالمه 

به نظریات آنان دست مي یابد.
 آنچه که از همه در نظر شیخ اعظم مهم تر بوده است، تفسیر صحیح 
عبارات اصحاب و فقها و تحلیل و بررسی و بیان نقاط ضعف و نقاط قوت 

آنها است.
 پس از نقل و تحلیل اقوال فقها، به سراغ ادله می رود و به تقسیم بندی 
آنها می پردازد. در این قسمت با دقت و توجه کامل به فقه الحدیث آیات و 
روایات پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل و بیان احتماالت موجود در آنها به 

جرح و تعدیل آنان می پردازد.
 تقریب استدالل در روایات و اشکاالت وارد بر آنها و پاسخ به آنان از 
مهم ترین کارهای شیخ اعظم در مکاسب است. پس از آنکه شیخ اعظم با 
به  دوباره  می کند  انتخاب  را  نظریه ای  ادله،  سایر  و  روایات  در  بسیار  تأمل 
کلمات فقها برگشته و نهایت تالش خود را به کار می گیرد که کالم آنان را 
به هر طریق ممکن توجیه کند تا مبادا اشکالی به آنان وارد شود. اساسا شیخ 
به نقل اقوال فقیهان گذشته و موشکافي آنها اهمیت ویژه اي مي دهد و آنگاه 
که در بحثي به نظر جدیدي مي رسد، سعي بلیغي مي نماید تا دیگران را هم 
شریک کند و ابتکارات را به نام خودش نزند. به گفته دکتر گرجي: " آن مرد 
بزرگ به علت خوي سرشار از تواضع و فروتني و شدت تقوا و وارستگي سعي 
داشت حتي آراي خاصه خود را از اختصاص به خود خارج کند و در این راه 
حتي از مدلوالت التزامي بعیده سخنان بزرگان استفاده مي کرد تا به هر نحو 

ممکن آنها را سهیم سازد." 29 
پس از اتمام هر بحثی به فروع متفرع بر آن می پردازد و گاهی با عنوان) 
هر  در  عناوین،  سایر  و  فروع(  عنوان)  با  گاهی  و  أمور(  علی  التنبیه  ینبغي 

مسأله ای بر اساس همه مبانی آن را مورد بحث قرار می دهد.30
مباحث زائد و استطرادی نیز در کتاب مکاسب به چشم می خورد که اگر 
چه این مباحث في حد نفسه ارزنده و مفید مي باشند اما شاید برای استفاده 
و  زائد  مباحث  که  باشد  درسی ضروري  کتاب  عنوان یک  به  کتاب  این  از 
استطرادی آن حذف شوند. صاحب أعیان الشیعۀ درباره تألیفات شیخ انصاری 

مي نویسد: »اما مؤلفاته فمحتاجة إلى التهذيب و التنقيح كثيرا«31

شیخ  سوي  از  فعلي  شکل  به  و  درسي  متن  عنوان  به  مکاسب  کتاب 
نگاشته نشده است؛ بلکه مجموعه اي از یادداشتهاي ایشان بوده که پیش 
از تدریس تحریر مي کردند و وقتي از سوي شاگردان بدین شکل درآمد و 
منتشر شد، نقل است که شیخ اعظم از شاگرد برجسته خود میرزاي شیرازي 

خواست که آنرا از زوائد منقح سازد و متني منظم و پیراسته ارائه دهد؛32
چرا که بنا به فرمایش سیدمحسن امین، شیخ اعظم دوست نمي داشت 

که اثري قبل از تنقیح و چندین بار بازنگري منتشر شود.33
 با همه این اوصاف کتاب مکاسب منشأ تحولي عظیم در فقه معامالت 

گردید.
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التنقیح  33. کان ال یحب إخراج شي ء اال بعد 
و اعادۀ النظر مرارا هذا مضافا إلی ضعف بصره 
مرتبۀ  غیر  الفقه  في  آثاره  من  کثیرا  جعل  مما 

)ر.ک: أعیان الشیعۀ، ج 10، ص 118(



42خشت اّول      شمارة 13و14 ،  تحرير محل نزاع 

درست است که نباید بر متن ویژه ای 
تعبد داشته باشیم؛ اما نمی شود بی گدار 

هم به آب زد.
)بررسی کلی تحول متون و حواشی آن در حوزه(

حجت االسالم و المسلمین سیدمحمد واعظ موسوي

سید محمد واعظ موسوی در 1343 متولد شد.
با سابقه 22 سال تدریس در حوزه، در حال حاضر مدرس کفایه، مکاسب و رسائل می باشند. از اساتید ایشان در فقه و اصول حضرات آیات؛ 
ایشان در دورۀ اخیر مجلس خبرگان، نماینده مردم آذربایجان شرقی  نام برد.  پایانی)ره( می  توان  وحید خراسانی، تبریزی)ره(، اعتمادی و 

می باشند.
ایشان معتقدند: مسأله تحول در حوزۀ پیشینه درازي دارد؛ ولي االن این کلمه، منصرف به تحول متون شده است. متون داراي مشکالت است، 
ولي چون در گذشته برخي از متون، بدون کارشناسي تغییر یافته اند، نتیجه دلخواه به دست نیامده و به همین دلیل، یک ّجو بي اعتمادي در 
میان بزرگان به وجود آمده است. ایشان در عین حال که تحول را مهم مي دانند، معتقدند بدون کار کارشناسي نباید دست به تغییر و تعویض 
زد. نخست براي تحول باید، با سازماندهي زعماء و بزرگان حوزه و شوراي عالي، روي اصالح متون فعلي کار شود و بعد از کار بلند مدت، 

متون جدید تألیف شود. در غیر این صورت، هرگز به نتیجه قابل قبولي نخواهیم دست یافت.
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حوزوی  درسی  متون  وضعیت  دربارة  کنید  لطف  اّول:  خشت 
توضیحاتی بفرمايید و به نظر جنابعالی روند تغییر و تحول متون 

درسی تا حاال چه گونه بوده است؟
این مسئله پیش زمینه ای بسیار طوالنی دارد. از اوایل انقالب این مسئله 
سر زبان هاست که باید در نظام حوزه، تحولی اتفاق بیفتد. این دغدغه را حدود 
یازده سال پیش به صورت جدی، رهبری معظم انقالب در طی سفری که به 
قم داشتند، طرح فرمودند. چند صباحی این موضوع ُپر رنگ شد؛ ولی دوباره 
اقشار مختلف  ایستاد. مقام معظم رهبری در حضور  باز  از تب و تاب الزم 
حوزوی در آذرماه سال 86 در تهران ـ حسینیه امام)ره( ـ باز هم بر انتظارات 
پیشین خود دربارۀ تحول حوزه، تأکید و پافشاری کردند. به دنبال فرمایشات 
ایشان، این مسئله براي بار دوم سر زبانها افتاد و خیلی ها در این راستا به 
کار  به  آغاز  فراواني  علمی  نشست های  و  نشریات  مجالت،  افتادند.  تکاپو 
کردند. برخی از ارگان های وابسته به حوزه تالش هایی در این زمینه انجام 

دادند و کنفرانس هایی تشکیل شد.

وقتی االن کلمه »تحول حوزه« مطرح می شود، به زعم بعضی ها ظهور 
از  بعضی  باشد که  این  دلیلش  پیدا می کند. شاید  در کتب درسی  انصرافی 
دوستان همۀ مشکالت را در متون درسی حوزوی می بینند؛ چون تنه اصلی 
حوزه، طلبه ها هستند و آنها با متون درسی درگیرند و تغییر متون را محور 
پژوهشی،  اقتصادی،  مشکل  قبیل:  از  مسائلی  می کنند.  تلقی  تحول  اصلی 
و  ادارات  ارگان ها،  به  فرافکنی،  با  گاهي   ... و  اجتماعی  اخالقی،  تحقیقی، 
مؤسسات دیگر نسبت داده شده و آنها در این راستا مقصر شناخته می شوند؛ 
است.  درسی  متن  است،  حوزه  اختیار  در  کمال  و  تمام  با  که  چیزی  ولی 
آموزشی  نظام  از  ـ  دبیرستان  و  راهنمایی  از  وقتی  دوستان  از  بعضی  قطعًا 
و کتاب هایی که به صورت فنی و کالسیک نوشته شده است ـ وارد حوزه 
عوض  برایشان  فضا  اصاًل  می شوند،  مواجه  دیگری  سبک  با  می شوند، 
می شود؛ چون نگارش کتاب هاي حوزوی با نگارش کتاب هاي درسی آموزش 
و پرورش تفاوت زیادی دارد. نحوۀ ورود، خروج و نتیجه گیری از بحث در آنها 
متفاوت است. بنابراین، طالب از همان اول خود را با معضلی به نام متون 
آموزشی حوزه، مواجه می بینند. در این میان آنهایی که تجربۀ کافی ندارند و 
فقط الفبایی از مسایل تغییر می دانند، فکر می کنند با تغییر کتاب های حوزوی 
مسائل حل می شود و تغییر را نیز کاری ساده می انگارند! این کتاب را برداریم 
و آن یکی را جایگزینش کنیم. غافل از این که این کتاب ها با تمام نقاط قوت 

و ضعفی که دارند؛ ده ها سال متن آموزشی حوزه، بوده اند.
چون در گذشته بعضی از کتاب ها، بدون کارشناسی جابه جا شدند و نتیجۀ 
مطلوب به دست نیامد؛ یک جّو بی اعتمادی در بین بزرگان حوزه ایجاد کرده 
است. گاهی صرفًا برای نیل به نظریات فالن مرجع، رهبری و مدیریت حوزه، 
مزایای  جایگزین،  کتاب  آیا  که  نکته  این  ارزیابی  بدون  شد؛  کتابی عوض 
کتاب پیشین را دارد؟ آیا نقطه ضعف های کتاب پیشین را ندارد؟ بدین رو، 
سابقۀ  چند سالۀ این تغییر و جابه جایی، چشم گیر نبوده است. همواره پس از 
برداشته  نقاط قوت آن کتابی که  چندی متوجه شدیم که کتاب جایگزین، 

شده را ندارد و از نقیصه های متن پیشین هم خالي نیست.
نمی شود  اما  باشیم؛  داشته  تعبد  ویژه ای  متن  بر  نباید  که  است  درست 

بی گدار هم به آب زد، بدون تحقیق، مطالعه، کارشناسی و نظر متخصصین، 
نمی توان متنی را برداشت و متن دیگری را جای آن گذاشت.

کتاب هایی که بیشتر مورد نظر است کتاب های سطوح عالی نظیر رسائل، 
مکاسب و کفایه است که به زبان روز و به شیوۀ آموزشی نوشته نشده اند، 
متعلم، سخت  برای  معلم و هم  برای  را هم  کار  و فرودها،  فراز  این  وجود 
و  کارشناسی شود  اگر  ناامید شد.  و  کار کشید  از  نباید دست  ولی  می کند، 
تحول  کار  گیرد،  انجام  و تخصص  فکر  افراد صاحب  با  مشورت های الزم 
در همین متون پیش می رود. در رشته های تخصصی یک متخصص قلب 
به  می رسد،  چشم  مسائل  به  )وقتی  نمی دهد  نظر  چشم،  دقیق  مسایل  در 
رابطه  در  تخصصم  من  که  مي کند  تصریح  و  مي دهد؛  ارجاع  چشم پزشک 
را  خود  کسی  هر  حوزه،  کالمی  و  اعتقادی  مسائل  در  ولی  است(  قلب  با 
صاحب نظر می داند و نظریه پردازی می کند؛ در اینجا حریم حفظ نمی شود و 

هر کسی برای خود، حق دخالت قائل است.
اما اگر در این سال ها متولیان امور حوزوی، نظیر شورای محترم عالی 
منطق،  ادبیات،  در:  تخصصی  کارگروه های  تشکیل  با  مدیریت،  شورای  و 
بالغت، فقه، اصول، فلسفه، کالم و تفسیر، از نظریات کارشناسان هر رشته 

بهره مي گرفتند، موفقیت های خوبی حاصل می شد.
کسی که رسائل نخوانده، نمی تواند دربارۀ رسائل نظر دهد. اساتیدی که 
بر کرسی تدریس رسائل تکیه زده و حداقل سه چهار دوره رسائل را از اول 
تا آخر تدریس کرده اند، به صورت گروهی می توانند روی رسائل چند سالی 
کار کنند. نقاط قوت را حفظ، جاهایي که نیاز به تقویت دارد تقویت و نقاط 
ضعف را در صورت امکان تبدیل به قوت، و مطالب غیر الزم را حذف کنند. 
جایی که نیاز به مثال بیشتر است، مثال آورده شود و در مواردی که مثال ها، 
فراوان و تکراری است از آن ها بکاهند. گاهی نیز الزم است توضیح اضافی 
یا بعضی از مثال های تکراری را به عنوان حاشیه، در پاورقی کتاب بیاورند  
ـ    آموزشی را به خود بگیرد  و از متن خارج کنند، که هم قالب متن درسی  
و هم راه رسیدن به عمق مطالب، برای طلبه هموار گردد و نیز با توجه به 
محدودیت زماني که االن برای طلبه ها وجود دارد، درس ها تا پایان سال به 
محدودۀ تعیین شده برسد؛ در این صد و سی یا صد و چهل جلسه درسی، 
بحث ناقص نماند. بحث کاماًل منقح و عاری از حشو و زوائد باید در اختیار 
دانش پژوه قرار گیرد و در عین حال، مسائل پیچیده با بیان لطیف، روان و 
گویا ارائه شود، تا طلبه هم مطالب کتاب را بگیرد و هم انگیزۀ بیشتری برای 

مسایل بعدی داشته باشد.

در یک جمله می توان گفت، تعّبد بر متن خاّصی ضرورت ندارد؛ متون را 
می توان تغییر داد؛ اما این موضوع یک عزم عمومی می طلبد. از عزیزانی که 
مسئولیتی در حوزه دارند اراده جدی می طلبد تا این کار را با درایت و استفاده 
از  افرادی که خارج  برسد؛ چون  به سرانجام  کارشناسان، درست  نظرات  از 
حوزه اند با ساختار، توان مندی ها و امکانات حوزه ناآشنا و با این مسائل درگیر 

نیستند، در نتیجه نمي توانند در این زمینه نظر صائبی داشته باشند.
خشت اّول: ارزيابی شما از کتب فعلی حوزه چیست؟

متأسفانه وقتی از تحول سخن گفته می شود، توجه ما به تغییر متون جلب 
می شود، در حالی که تحول جنبه های گوناگونی دارد و اگر بخواهیم رتبه بندی 
نیازمند تحول در  اول نیست. حوزه  تغییر متون درسی در رتبۀ  کنیم، قطعًا 
برنامه ریزی و مدیریت است. برای تحقق آن، الزم است آیین نامه هایی در 
قالب برنامه ریزی های، پنج ساله، ده سال و بیست ساله، طراحی شود. بدانیم 

چون در گذشته بعضي از کتابها، بدون کارشناسي 
جابه جا شدند و نتیجه مطلوب به دست نیامد، يک 
کرده  ايجاد  بزرگان حوزه  بین  در  بي اعتمادي  جّو 

است.

نبـايد بر متن ويــژه اي تعــبد داشته باشیم، اما 
نمي شود بي گدار هم به آب زد.
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پنج سال دیگر کجاییم، 10 سال دیگر به کجا می رسیم. در ساختار اداری 
حوزه باید تغییرات و تحوالتی ایجاد شود، تا نوبت به متون آموزشی برسد. 
وقتی در نظام آموزشی تحول ایجاد کنیم، با مراعات اولویت ها نوبت به متون 
نیز می رسد. بعد می توانیم از صاحب نظرانی که دستی بر قلم دارند و صاحب 
تجربه اند و با کتاب های حوزوی آشنایی کامل دارند، استفاده کنیم. باید به 
صورت لجنه ای این کار انجام گیرد. کسانی که بر متون اشراف، از فضای 
آموزشی آگاه، با شرایط و مطالبات زمان مأنوس باشند، این کار را می توانند 
انجام دهند؛ به خاطر این که بدانیم این کتاب را بر اساس و اصلی و برای چه 
نسل و انگیزه و هدفی می نویسیم. به هرحال زمان در این گونه مسائل در 

اولویت بندي، فراوان دخیل است.

گروهی از اساتید الزم است برای یکی دو سال روي رسائل کار کنند. 
را  مطلبی  شیخ  مثاًل  است؛  اندازه  از  بیش  تکرار  واقعًا  مباحث  از  برخی  در 
آن،  تایید  برای  سپس  می کنند،  بیان  مناسب  مثال های  و  کافی  توضیح  با 
یادآور می شود که وقت زیادی صرف  را به تفصیل  مطالب مرحوم تستری 
دوباره خوانی می گردد. طلبه باید موظف به یادگیری مطالب مهمی که در متن 
وجود دارد، باشد و توضیحات بیشتر در حاشیه به عنوان مطالب اختیاری و 

مطالعه آزاد، آورده شود.
این کار را می شود به صورت عاجل در یکي دو سال انجام داد، تا بعداً 
کار بهتری در درازمدت، انجام شود. کار درازمدت این است که گروه اصول 
یا گروه فقه، بنشینند و کتابی را با استفاده از رسائل و دیگر کتاب هاي اصولي 
در عرض آن، تدوین کنند. ناگفته نماند که بر رسائل، مکاسب و کفایه شروح 
و حواشی مختلفی نگاشته شده و اگر از آنها بهره گرفته و با بزرگان مشورت 
شود، قطعًا می توان کتابی را با استفاده از متدهای جدید آموزشی، تألیف کرد 
که محّسنات رسائل را داشته باشد و عاری از ضعف ها و نقطه های ابهام آن 

باشد.
از سازمان  بايد  به اين فرموديد که مسئله  اّول: اشاره  خشت 
اين تحّول چه  برای  نقطه شروع  به نظر شما  حوزه شروع شود. 

کسانی بايد باشند؟
باشیم،  مطلوب  نتیجه  به  امیدوار  و  کنیم  آغاز  را  حرکتی  بخواهیم  اگر 
با سازمان دهی و  باید  بلکه  باشد؛  نباید طیفی، خطی و جناحی  این حرکت 
هماهنگی زعما و بزرگان حوزه باشد؛ یعنی شورای محترم عالی و مراجع، 
و  بزرگان  مساعد  نظر  بدون  کنند.  عمل  هماهنگ  کار  این  در  است  الزم 
مراجع، رهبر معظم انقالب، اساتید و سایر صاحب نظران، این تغییر به درستی 
صورت نخواهد گرفت. اگر امروز نداهای مخالفی می شنویم یا گاهي احساس 
بی تفاوتی نسبت به مسئله تحول حوزه می بینیم، به خاطر این است که به 
این افراد میدان داده نشده است. بدون نظر کارشناسان، بزرگان و مراجع، و 
بدون جمع بندی دقیق مطالب، به سرعت تغییری ایجاد شده که نتیجه هم 
نداده است. به همین خاطر اکنون برخی از بزرگان با توجه به سابقه ای که 
وجود دارد، حالت انکاری پیدا کرده اند. بنابراین اگر می خواهیم چنین کاری 
را انجام  دهیم، بهتر است شورای محترم عالی با هماهنگی مراجع و اساتید 
امور حوزه،  با  اینکه مجموعه اي غیر مرتبط  نه  انجام دهند،  را  آن  مشهور، 
متکفل چنین کاري گردد. خیلی ها برای خود سهمی قائلند و فکر می کنند 
باید به دیگران فکر بدهند! ولی این کار، عماًل جز هدردهي نیروها و ایجاد 
حساسیت  نتیجه ای ندارد. ما در این یک سال و اندی که از نهیب رهبری به 

حوزه گذشته است، می بینیم همایش ها  و نشست هایی برگزار می شود، ولی 
چه کسانی چنین کاري مي کنند؟ آیا امید دارند از این همایش ها به نتیجه ای 
برسند؟ بتوانند عملی اش کنند؟ آیا زمینه برای عملی کردن افکاری که در 
آنجا به تصویب می رسد، وجود دارد؟ چنین کاری جز موازی کاری و تداخل 
مسؤلیت ها، پي آمد دیگری ندارد. لذا بهترین کسی که می تواند این امر را به 
سرانجام برساند شورای عالی حوزه است که مشروعیت خودش را از رهبری 

و مراجع می گیرد.
بر مشکالت و پیچیدگِی عبارت های متون،  اّول: عالوه  خشت 
مشکل ديگر نحوة چینش و بیان مطالب است. پروندة مجموعه ای 
از اقوال پیچیده و مبهم با يک فتأمل بسته شده است. بدين خاطر 
طلبه به جمع بندی نمی تواند برسد. حتی بعضی از اساتید متن را 
درست نمی توانند ارائه کنند و طلبه چند سال در گیرودار مسائل 

مبهم می ماند و باالخره به يک نتیجه نهايی نمی رسد؟
ببینید! مسائل اعتقادی و علمی تفاوت هایی با مسائل اقتصادی دارند. در 
مسائل اقتصادی رشد محسوس است، یک میلیون سرمایۀ شما سال دوم دو 
میلیون می شود یعنی یک میلیون سود برده و به پس انداز تان اضافه می کنید. 
لذا انگیزه فعالیت های بیشتر و اضافه کردن اصل سرمایه تقویت می شود؛ ولی 
در مسائل اعتقادی و علمی، رشد، غیرمحسوس است، اگر فرد دقیق نشود و 
نتواند خودش را با دو سه سال گذشته، مقایسه کند و با دیگرانی که درس 
نخوانده اند بسنجد، مأیوس می شود. انسان در مسائل اخالقی و علمی، نباید 
خودش را با کسی که کنارش نشسته بسنجد، چون او پا به پای شما باال 
می آید، نباید خودتان را با وضعیت موجود بسنجید، باید با سه سال گذشته 
یا با کسی که سه سال قبل با شما بوده و در مسیر دیگری رفته بسنجید؛ 
چون ممکن است در این مقایسات به اشتباه فکر  کنیم، و موفقیتی در پی 

نداشته باشد.

عنوان  )به  یا مکاسب  کفایه  در رسائل،  بارها مطرح شده که  ایراد  این 
کتاب های سنگین اصولی یا فقهی( دو تا معضل داریم. یکي این که گاهی 
مثاًل در متن این کتاب مبتدایی ذکر شده که خبرش در چهار سطر دیگر بیان 
شده و شیوه نگارش آنها، از متد آموزشی برخوردار نیست. دیگر این که این 
کتاب ها در علم اصول یا فقه نوشته شده و باید مطالب اصولی از آن استخراج 
باز  از معنا  ادبی متن منعطف می شود،  به مسائل  اما وقتی توجه مان  کنیم؛ 
متوجه  برآییم  فقهی  و  اصولی  نکات  به  پی بردن  وقتی درصدد  و  مي مانیم؛ 

مي شویم که از نکات ادبی آن دور شده ایم!
چهار  سه  است.  پایه هایمان ضعیف  که  است  آن  خاطر  به  مشکل  این 
سال اول حوزه که برای آموزش ادبیات عرب در نظر گرفته شده، آن گونه که 
باید کار نمی شود؛ لذا وقتی طلبه وارد پایه هفتم )رسائل و مکاسب( مي شود، 
باید درست کند. هنوز  را  این طلبه  ادبیات  اول  این است که  استاد  مشکل 
فاعل و مفعول را در متن نمی تواند تشخیص دهد، آن وقت انتظار می رود که 
مسائل دقیق اصولی را از این کتاب استخراج کند. وقتی از او بپرسی، این 
بگوید  یا فقهی، ممکن است اصاًل  که داری می خوانی کتاب اصولی است 

کتاب منطقی است.
به  مقدماتی،  پایه هاي  در  که  است  چشم گیر  افرادی  در  کاستی ها  این 
مسائل آموزشی، کمتر بها داده اند. آن گونه که باید ادبیات، منطق، معانی، بیان 

دو  يکي  در  عاجل  به صورت  را مي شود  کار  اين 
درازمدت  در  بهتري  کار  بعداً  تا  داد  انجام  سال 

انجام شود.

به  امیدوار  و  کنیم  آغاز  را  حرکتي  بخواهیم  اگر 
طیفي،  نبايد  حرکت  اين  باشیم،  مطلوب  نتیجه 
و  با سازماندهي  بايد  بلکه  باشد  جناحي  و  خطي 

هماهنگي زعماء و بزرگان حوزه باشد.
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و ... را کار نکرده اند. وقتی به سطوح عالیه می رسند، 
از نظر بلوغ فکری و سنی به مرحله ای رسیده اند که 
احساس وظیفه نموده و نیاز به درک مطلب را حس 
می شوند؛  مشکل  دچار  که  همین جاست  می کنند. 
بنابراین فکر می کنند که کتاب مشکل دارد؛ غافل 
از اینکه همه مشکل مال کتاب نیست، بلکه بخش 
عمدۀ آن، ریشه در درست نخواندن مقدمات دارد. لذا 
در پایه های هفتم و هشتم فاصله بین طلبه ها خیلی 
زیاد می شود. به طوریکه مثاًل در یک مجموعه سی 
نفری، پنج الی شش نفر خیلی خوب می فهمند، پنج 
الی شش نفر در سطح بسیار پایین و بقیه، متوسط 
هستند. این تفاوت افراد در سطح عالی ایجاد نشده، 
بلد  خوب  را  ادبیات  که  کسانی  می بینیم  عماًل  لذا  دارد؛  قبلی  زمینۀ  پیش 

هستند، غالبًا در رسائل و مکاسب مشکلی ندارند.
پایین  پایه هاي  برای  و  شود  دقت  بسیار  طالب  اولیه  پذیرش  در  باید 
سرمایه گذاری بیشتری انجام پذیرد و زمینه تدریس آزاد برای طالب مستعد 
فراهم شود، تا نشاط علمی الزم و فضای مناسب برای رقابت سالم در سطوح 

گوناگون حاصل گردد.
در سال های اخیر بدون کارشناسی دقیق و آسیب شناسی مناسب درصدد 
نظام مند کردن حوزه برآمدیم، ولی متأسفانه سنت های حسنه ای را که حوزه 
داشته به دست فراموشی سپردیم. طلبه ای که در درس شرکت می کند، نه 
پیش مطالعه می کند، نه التزامی به حضور منظم در کالس دارد، نه پس از 
جلسۀ درس مطالعه می کند، نه مباحثه دقیقی دارد و نه استاد فراغ بالی دارد 
)تا بتواند مشفقانه در رفع معضالت شاگردان خویش بکوشد( اگر این امور 
مراعات نشد و طالب درس را متوجه نشدند یا متن مشکل دارد یا ایراد در 
استاد است! البته نمی خواهم بگویم االن آن ها هیچ اشکالی ندارند؛ می خواهم 
بگویم همۀ اشکاالت مال متون و اساتید نیست و نظام آموزشی و پایه طالب 
از  و  نیکو  در حفظ سنت های  گرو تالش  در  رشد  دارد، پس  بسزایی  تأثیر 
بین بردن نقاط ضعف است، ولی بعضی ها به دنبال این هستند که همه این 
درس ها به صورت راحت الحلقوم یا کپسولی تهیه شود تا بدون تالش و به 

راحتی به همۀ آنچه می خواهند، دسترسی پیدا کنند!!
خوب  را  ادبیات  بايد  استعداد  خوش  طلبه های  اّول:  خشت 
بخوانند تا بتوانند کفايه و مکاسب را بدانند و تدريس کنند. ولی 
رشته ای  در  می خواهد  و  دارد  خاصی  استعداد  کسی  هر  مي بینیم 
بايد تراث فقهی  برود. ما يکسان نگری می کنیم و می گويیم همه 
و يا فالن کتاب را بخوانند، مثاًل کسی که می خواهد مبلّغ شود، آيا 

ضروي است تا تراث فقهی چند قرن قبل را بخواند؟
ببینید! در همه دنیا برای هر نظام آموزشی یک سری مقدماتی وجود دارد. 
مثاًل هر چند  کسی که تصمیم دارد خلبان شود، با کسی که تصمیم دارد یک 
جراح خوب مغز و اعصاب شود، اهدافشان فرق دارد. هر دو برای رسیدن به 
مقصود، از همین مسیری که دیگران می روند استفاده می کنند، لذا می بینیم 
کسی که در آینده می خواهد خلبان، معلم، متخصص مغز و اعصاب و ... شود، 
باید مقطع ابتدایی و راهنمایی را بگذراند و پس از ورود به مرحله متوسطه 
)اول دبیرستان( شاخه ها را آرام آرام جدا می کنیم. می گوییم کسی که ذوق 
ادبی دارد، رشته علوم انسانی بخواند و کسی که ذوق فنی ـ مهندسی دارد، 
رشته ریاضی ـ فیزیک را دنبال کند و نیز از هر رشته دبیرستانی، شاخه های 
مختلفی جدا می شود؛ مثاًل از علوم تجربی یا ریاضی رشته های متعددی جدا 
می شود! ولی همه اینها باید در دورۀ دبیرستان یک سری درس های مشترک 
داشته باشند. از آن گذشته، مگر یک متخصص مغز و اعصاب از همان اول 
به  نیازی  من  بگوید،  می تواند  او  می خواند؟  را  اعصاب  و  مغز  مسائل  فقط 
فراگیی آناتومی و فیزیولوژی عمومی ندارم و متمحض در رشته تخصصی 
نمی تواند  بگذراند.  را  پزشکی  واحدهای  همه  است  الزم  بلکه  هستم!  خود 

به کسی  داشتم  مقاله ای  اگر  بخوانم،  فارسی  ادبیات  نمی خواهم  بگوید من 
پول مي دهم تا برایم بنویسد. بنابراین، او ریاضی، آمار، ادبیات فارسی و بقیه 
دروس عمومی را نیز می خواند؛ در حوزه نیز دوره ده ساله سطح را باید به 

عنوان مقدمه بقیه فعالیت هایمان، نگاه کنیم.
یکی از مشکالت این بود که از پایه شش به باال رشته های تخصصی 
گذاشتیم؛ طلبه به رشته های تخصصی کالم، فلسفه، فقه، اصول و ... وارد 
شد، ولی نه در حوزه به جایی رسید و نه در رشته تخصصی که به او دل 
بسته بود. اگر می خواهیم مفّسر، نویسنده، مبلّغ، پژوهش گر، فقیه و فیلسوف 
برجسته ای شویم، قطعًا باید این ده سال را بخوانیم. خیلی از دوستان سطوح 
پایین ، فکر می کنند اگر در رشته های تخصصی وارد شوند، موفق  می شوند، 
اما وقتی رفتند، غالبًا در سطوح تبلیغی نیز ناموفق ماندند. پس الزم است با 
را  انگیزۀ طالب جوان  تقویت  به دروس سطح، موجبات  نیاز  درک صحیح 
فراهم آوریم و به طلبه بگوییم درست است که می خواهی مفسر، اصولی، 
ما  بخوان.  را  ده سال  این  ولی  ... شوی،  و  موّرخ  و  متکلم  فیلسوف،  فقیه، 
مدعی هستیم کسانی که همین ده سال را خوب خوانده اند و به قول شما 
استاد مبرز هستند، در کنار تدریس رسائل و مکاسب شان به شبهات کالمی 
نیز جواب می دهند. ولی آنهایی که از بدنه حوزه جدا شدند، غالبًا به شبهات 

کالمی پیش پا افتاده هم نمی توانند رسیدگی کنند. تمام رشته های تخصصی 
باید پایه اش اتمام دورۀ سطح باشد. اگر سطح درست نباشد، ادبیات  درست 

نباشد، تخصص معنا ندارد.
این است که فکر می کنم در انگیزه سازی برای طلبه ها مشکل داریم؛ به 
جاي این که انگیزه ایجاد کنیم، انگیزه ها را از بین می بریم. شبهات را مطرح 
می کنیم بدون این که به پاسخ اشاره ای کنیم؟ نقاط ضعف را می گوییم، ولی 
و  متون  به  نسبت  را  تازه کار  اعتماد طالب جوان  نمی گوییم.  را  قوت  نقاط 
نظام آموزشی از بین می بریم؛ طلبه فکر می کند همین امروز است که این 
اکثر  نمی دهد.  خرج  به  اهتمامی  لذا  شود؛  عوض  سیستم  و  نظام  یا  کتاب 
دوستان با انگیزۀ قوی وارد حوزه می شوند باید به نحوی برنامه ریزی شود 
که آن انگیزه ها را حفظ کنند و با توجه به گستردگی علوم، کثرت مشاغل و 
نیازهایی که در داخل و خارج، به حوزویان محقق و وارسته احساس می شود، 
همت ها را باال ببرند. کتاب ها را باید با دقت و موشکافانه خواند، تا در مراحل 
بعدی موفقیت حاصل شود. ما چنین اعتقادی داریم و براین باوریم که برای 
دوستان طلبه هم اگر این موضوع خوب تبیین شود و نمونه های موفق ارایه 
شود، قانع کننده است. منتهی گاهی سراب هایی را نشان می دهیم که هرگز 

دست یافتنی نیست و از آبی که دم دست است، غافل می شویم.
امید آنکه همه موفق به تشخیص وظیفه و عمل به تکلیف باشیم،  به 
تا ضمن بهره گیری بهینه از امکانات موجود، در بالندگی علوم اهل بیت)ع( 
سهیم بوده و بتوانیم حوزه ای فاخر را که تراث با ارزش سلف صالح است، 
شاگردی  وظیفه  که  باشد  دهیم.  تحویل  بعدی  نسل های  به  قبل  از  پویاتر 
احسن  نحو  به  را  )عج(  ولی عصر  حضرت  سربازی  و  )ع(  صادقین  مکتب 
انجام دهیم و با گسترش واقعیت های تراوش یافته از نوک قلم، پاسدار خون 

شهیدان راه حق و فضیلت باشیم.
خشت اول: از اين که وقت مبارک خود را در اختیار ما قرار داديد 

سپاس گزاريم.

انقالب،  معظم  رهبر  مراجع،  مساعد  نظر  بدون 
اساتید و صاحب نظران، تغییر به درستي صورت 

نخواهد گرفت.
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حدود 16 ماه از آخرین بیانات مستقیم مقام معظم رهبری)دام ظله(، در 
خصوص لزوم مدیریت تحول در حوزه های علمیه می گذرد. بگذریم از این که 
بیانات  از  از سخنرانی معظم له در سال 79، سیزده سال  تقریبًا هشت سال 
ایشان در سال 74 و نوزده سال از تاریخ ایراد رهنمودهای ایشان در سال 
1368 گذشته است. در این یک سال و اندي که گذشته ـ کما فی السابق 
برگزاری  دبیرخانه ها،  و  امر شاهد موضع گیری ها، تشکیل ستادها  بدو  در  ـ 
همایش ها، نشست ها و غیره بوده ایم؛ ولی متأسفانه ـ و البته کما فی السابق 
دوباره  اولیه فروکش کرده،  زمان می گذرد، هیجان حباب گونۀ  ـ هرچه که 
به  رفته رفته  را می نماید و وضعیت  ُکند( حوزه، خود  ساختار سخت)لَخت و 
شرایط عادی برمی گردد! لیت و لعلّ ها دگرباره سر برمی آورد و با بند بند شدن 
منویات ولّی امر مسلمین، هر کس گوشه ای را گرفته و به نقض و ابرام آن 
می پردازد؛ فارغ از اینکه کسی به دنبال دست یابی به نظام فرمایشات رهبری 

و نقشۀ هر یک از موضوعات کالم ایشان باشد.
یکی از بندهای بحث برانگیز فرمایشات مقام معظم رهبری در سال های 
اخیر، درخواست ایشان در خصوص لزوم تغییر نظام آموزشی حوزۀ علمیه و 
از جمله تغییر کتب درسی، می باشد. حرف و حدیث های این عرصه به حدی 
»در  فرمودند:  و  کردند  اشاره  آن  به  انقالب  رهبری  خود  که  است  فراوان 
را مطرح کردیم؛  کتاب درسی  تغییرات  و  کتاب درسی  جلسۀ فضال، بحث 
مخالفت ها  این  البته  که  ـ  مخالفت ها!  رسید؛  من  به  بازخوردش  بالفاصله 

این  با  نبود، می دانستم عده ای مخالفت می کنند  نادانسته هم  از طرف من 
قضیه ـ تغییر کتاب درسی الزم است؛ حتمًا هم باید تغییر کند؛ در این هیچ 

شکی نیست.«1 
برای این که ضرورت تحول در کتب درسی از دیدگاه مقام معظم رهبری 

تبیین گردد، به نظر می رسد می بایست به مطالب زیر توجه نمود:
1. رسالت خطیر حوزه های علمیه در حفظ معنویت و دینداری مردم، در 

جهان امروز؛
اولین نکتۀ قابل توّجه، نقش عظیم و رسالت خطیری است که در جهان 
این  است.  علمیه  حوزه های  عهدۀ  بر  تنوع ها  و  پیچیدگی ها  تمام  با  امروز 

رسالت عظیم عبارتست از حفظ دیانت و معنویت مردم.
مدیران  »همۀ  فرمودند:   86 سال  جلسۀ  همین  در  رهبری  معظم  مقام 
باید  مراجع  حوزه، هم حضرات  بزرگان  حوزه، هم  عالی  حوزه، هم شورای 
یا  و  قم  فکر حوزۀ  به  باید  امروز  ما  که  کنند  توجه  این  به  و  بدانند  را  این 
اصفهان یا مشهد یا بقیه شهرها در بیست سال آینده باشیم؛ در سی سال 
آینده باشیم. سی سال آینده یعنی چه؟ یعنی دنیایی که احتمااًل هیچ شباهتی 
امکان  دل ها،  تسخیر  امکان  تأثیرگذاری ها،  امکان  لحاظ  از  ندارد؛  امروز  با 
آقای  این  این فن آوری اطالعات که  قبل،  بیست سال  تسخیر سرزمین ها، 
عزیز، به این خوبی آمدند اینجا شرح دادند، وجود نداشت؛ چیزکی بود؛ امروز 
ببینید چه خبر است! ... سی سال آینده را با همین قیاس کنید؛ البته با یک 

تغییر کتب 
درسـی 

حوزه  
جزیی،

 اما حیاتی
علي محمدي*
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شتاب بیشتری ... آن روز ای بسا صاحبان افکار گوناگون، مکاتب گوناگون، 
نحله های منحرف، صاحبان اغراض فاسده، بتوانند خیلی آسان کالس های 
درس دانشگاه های شما را، مدرسه های شما را، فرزندان شما را در خانه هایتان 
در مشت بگیرند، در تصرف بگیرند؛ شما هم هیچ کار نتوانید بکنید. فکر آن 
باید بکند. مسئول، حوزه علمیه است. مسئول دینداری  روز را حوزۀ علمیه 
مردم، روحانیت است. روحانیت، هم، مولود و ساختۀ دست حوزۀ علمیه است. 

با این نگاه مسئولیت را بسنجید.«
2. روحانی متخلق و عالِم، مهم ترین محصول نظام حوزه های علمیه؛

رسالت  انجام  که  است  این  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که  نکته دومی 
می کند،  سنگینی  کنونی  دوران  در  علمیه  حوزه های  دوش  بر  که  خطیری 
امکان پذیر  مختلف،  حوزه های  در  کارآمد  روحانیِت  پرورش  و  تربیت  با  جز 
نیست. اصواًل می توان گفت مهم ترین محصول و خروجی حوزه های علمیه، 
به  را  امروزی  جامعه  می توانند  که  است  باسوادی  و  خودساخته  روحانیون 
ساحل امن معنویت و کرامت برسانند. این مطلب را می توان در عبارت نقل 

شده از مقام معظم رهبری به وضوح مشاهده کرد.
همچنین ایشان در آغاز درس خارج فقه در سال 74 می فرمایند: »حوزه 
علمیه باید مثل یک کارخانۀ تأمین کنندۀ نیازهای جامعه، مرتب کار کند و 
محصول خود را که همان محققان، مبلغان، مدرسان، مؤلفان و انواع قشرهای 
روحانی هستند، بیرون دهد. حوزه باید برنامه  ریزی کند و مشخص باشد که 
مثاًل پنج سال دیگر، چه تعداد مبلِغ مناسب برای مناطق گوناگون دنیا و داخل 

کشور تربیت می شود.«2 
در جایی دیگر ایشان می فرمایند: »اگر ما عناصر اصلی حوزه را چهار تا 
پنج عنصر بدانیمـ  استاد، شاگرد، فضای آموزشی، مواد درسی و از این قبیلـ  
شاید به اعتباری بتوان گفت مهم تر از همه، عنصر طلبه است؛ چون همۀ این 
امکانات برای اوست. اگر طلبه نباشد، وجود فضای آموزشی، کتاب درسی، 

علم استاد و فن سخنورِی او بی معنا می شود.«3 
3. تحول در نظام آموزشی، یکی از مهم ترین ضرورت های درونی سازمان 

روحانیت؛
برای پرورش روحانیوِن کارآمد، الزم است دو بال اخالق و علم به صورت 
توأمان مورد توجه قرار گیرد و به جّد، به دنبال تبدیل حوزه های علمیه به 
سازد.  مزّین  مهم،  دو  این  به  را  خود  انسانی  عناصر  بتواند  که  بود  ساختار 
بدین رو تحول در ساختار آموزشی سازمان روحانیت برای ثمردهی مناسب و 
متوقع، یکی از ضروری ترین اقدامات الزم است؛ آن نظام آموزشِی متناسب 
است که می تواند طلبه ها راـ  چه از لحاظ اخالقی و چه از لحاظ علمیـ  برای 
وظیفۀ مهم تبلیغ و یا امر حیاتی پژوهش مهیا سازد و آنها را آمادۀ پذیرفتن 

مسئولیت سنگیِن پاسخگویی به نیازمندی های نظام اسالمی گرداند.
به نظر می رسد مهم ترین مسئله ای که مقام معظم رهبری دربارۀ تحول 
در حوزه علمیه مطرح می سازند، مسئله مدیریت تحول و لزوم برنامه ریزی و 
سازماندهی است. مسائلی از قبیل تعیین اهداف، ترسیم چشم انداز، کارشناسی 
مدیریت  اجزاء  از  می توان  را  آمارگیری، همگی  برنامه ریزی،  برای  متناسب 
را  تبلیغ  و  پژوهش  آموزش،  عرصۀ  سه  دیگر،  طرفی  از  دانست.4   تحول 
می توان سه موضوع اصلی مدیریت تحول دانست؛ یعنی برای حل مشکالت 
حوزه های علمیه، ضروری است که فعالیت های این سه بخش، به درستی 
در راستای اهداف و رسالت های حوزه علمیه، مدیریت شود. در این میان هر 
چند که در مقام اثبات، پژوهش، ابتدایی ترین فعالیت است و می بایست این 
مدیریت تحول، بر اساس پژوهش های صحیح و روزآمد صورت گیرد؛ ولی 
در عینیت و مقام عمل، ساخت و پرداخت درست نظام آموزشی، زیرساخت 
اصالح دو ساختار دیگر تبلیغ و پژوهش است؛ زیرا که نظام آموزشی است که 

پرورش دهنده و تأمین کنندۀ منابع انسانی دو ساختار دیگر است.
موجود  آموزشی  نظام  ضعف  مهم ترین  درسی،  نامناسب  محتوای   .4

حوزه های علمیه؛
وقتی بحث از نظام آموزش و پرورش می شود، بی تردید مهم تریِن عامل 

این  ارائه می گردد.  متون درسی  قالب  در  است که  آن  آن، محتوای علمی 
محتوا در واقع باید در بردارندۀ تمام ره توشۀ مورد نیاز یک دانش پژوه باشد تا 
او در آینده تبدیل به فردی مؤثر و مفید گردد؛ ولی متأسفانه محتوای درسی 
کنونی حوزه های علمیه فاقد چنین ویژگی هایی است و این، سّر تأکید مقام 

معظم رهبری بر لزوم تحول کتب درسی حوزه های علمیه می باشد.
البته این مطلب، به معنای نادیده گرفتن نکات مثبت کتب درسی موجود 
نیست؛ بلکه التفات به این مسئله است که در اثر تحوالت اجتماعی ـ و به 
ویژه تحقق انقالب اسالمی ـ و ارتقاء رسالت حوزه های علمیه، نقاط قوت 
کتب درسی موجود، کفاف انتظارات جهش یافتۀ موجود را نمی دهد. می بایست 
حتمًا این کتب بازنگری شوند تا عالوه بر نکات مثبت موجود، مزّین بر سایر 
امتیازات الزم گردند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: »یکی دیگر 
درسی  کتاب های  دیگر،  علمیه  حوزه های  و  قم  علمیه  حوزه  مشکالت  از 
یا  این کتاب ها صحبت می کنیم، می گویند فالن عالم بزرگ و  از  تا  است. 
فالن آخوند هم، همین کتاب ها را خوانده است! حال آنهایی که انقالبی ترند، 
می گویند امام هم همین درس ها را خواند که امام شد! آیا واقعًا، چون همین 
درس ها را خواند، امام شد؟ این طور نیست! امام، جوهر مخصوصی بود. آنچه 
که شما در عظمت امام پیدا می کنید، ناشی از این نیست که این کتاب های 
درسی را خواند؛ وانگهی در زمانی که امام راحل)رضوان اهلل علیه( این کتاب ها 

را می خواندند، تا حاال شصت و یا هفتاد سال فاصله شده است ...«5 
البته کتب درسی موجود حوزه های علمیه، عالوه بر اینکه نیازمندی های 
نقیصۀ  دارای  نمی کند،  تأمین  امروز  دنیای  در  را  طالب  علمی  و  اخالقی 
دیگری نیز می باشد که باعث می شود راهی جز تغییر آنها باقی نماند و آن 
وقت گیر بودن این دروس است. این کتاب ها به حدی حجیم و وقت گیر است 
که عماًل زمانی دیگر باقی نمی گذارد تا در آن بتوان کمبودهای دروس موجود 
را جبران کرد؛ بنابراین تنها راه چاره، بازنگری و تحول در کتب درسی موجود 
است. این نقیصه به صراحت در بیانات مقام معظم رهبری منعکس گردیده 
را  درسی  کتاب های  مسئلۀ  است.  درسی  کتب  جّدی  تغییر  »سادسًا،  است: 
باید جدی گرفت، باید کتاب های درسی تغییر کند. بنای بر تغییر هم باید بر 

صرفه جویی در وقت طلبه باشد.
طلبۀ ما مغنی را می خواند؛ در حالی که همین مطالبی که در ُمغنی است، 
مقدار الزم آن در کتاب کوچک تر دیگری وجود دارد که به زبان خیلی خوبی 

نوشته شده و یک نویسندۀ معاصر، آن را نوشته است ...
طلبه را از دیپلم بپذیریم، پنج سال درس مقدمات و ادبیات و سطوح را 
بخواند و بعد وارد درس خارج شود و کار اصلی را شروع کند. ما اگر زمان را 

کوتاه کنیم، بعد در این مدت چیزهای دیگری هم یاد خواهد گرفت.«6 
برای  علمیه،  حوزه های  که  است  واقعیت  این  بیانگر  گذشت،  که  آنچه 
همراهی با ولّی امر مسلمین)دام ظله( راهی بس طوالنی پیش روی خویش 

دارد و بی تردید، تاریخ، این تالش و اهتمام را به قضاوت نشسته است.
»این ]تغییر کتب درسی و نوشتن مکاسب جدید و کفایه جدید[ عقیدۀ من 
است. حاال ممکن است مسئولین حوزه و مدیران حوزه و بعضی از برجستگان 

حوزه نپسندند و این کار نشود؛ اّما یک روزی بی تردید خواهد شد!«7 

پي نوشت ها:
* طلبه سطح دوم حوزه

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان حوزه های علمیه کشور، 1386/9/8.
2. بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه، 1374/6/14.

و خارجی، در صحن  ایرانی  روحانیون و طالب  دیدار  در  مقام معظم رهبری  بیانات   .3
مدرسه فیضیه قم، 1374/9/16.

4. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان حوزه های علمیه کشور، 1386/9/8.
قم،  علمیه  حوزه  مدرسان  و  علما  با  دیدار  در  رهبری  معظم  مقام  سخنرانی   .5

.1370/11/30
6. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از نخبگان حوزه علمیه قم، 1374/9/13

7. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان حوزه های علمیه کشور، 1386/9/8.
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رضا مختاري، متولّد بر
1342 رضوانشهر 

اصفهان، تحصیل در 
حوزۀ اصفهان و قم، 

استفاده از محضر 
حضرات آیات: شیخ 

یحیي انصاري شیرازي، 
بهجت )قدس سره(، 

تبریزي، جوادي آملي، 
حسن زاده آملي، 

سبحاني، شبیري، 
فاضل لنکراني، مصباح 

یزدي، مظاهري، 
مکارم شیرازي 

و وحیدخراساني؛ 
متخّصص در 

کتابشناسي، نسخه 
پژوهي و تصحیح متون. 

دّقت نحوي و بالغي 
به همراه اشراف بر 
علم رجال شیعي از 

خصوصّیات آثار اوست.
تألیف کتاب سیماي 

فرزانگان، تصحیح آثار 
شهید اّول و شهید 

ثاني و مجموعۀ میراث 
فقهي 1و2، از جمله 

فّعالّیت هاي اوست.
او مسئول سابق مرکز 

تألیف متون درسي 
حوزه، و مسئول کنوني 

مؤّسسۀ کتابشناسي 
شیعه است.

ایشان با توجه به سابقۀ 
که در مرکز تدوین کتب 

دارند پرسش هاي ما 
را در راستاي ضرورت، 

موانع و راهکارهاي 
تحول متون آموزشي 

حوزه پاسخ گفته اند 
که در ادامه با هم 

مي خوانیم. 
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بوده  در گذشته چگونه  کتِب حوزه  تدوين  فرآيند  اّول:  خشت 
چه  در  و  است  داشته  وجود  راستا  اين  در  تشکیالتی  آيا  است، 

صورتی يک کتاب به عنوان متن درسی جا می افتاده است؟
متون  تألیف  برای  مرکزی  یا  دفتر  و  تشکیالت  حوزه  در  گذشته،  در 
درسی وجود نداشت. کسانی که در این زمینه خالئی می دیدند، خود شخصًا 
کتابی تألیف می کردند؛ مثاًل مرحوم مظفر ـ که همه با ایشان آشنا هستیم ـ  
المنطق را نخست تدریس و سپس تدوین کردند؛ اصول فقه را نیز همین طور. 
در  درسی،  کتب  بهسازی  برای  را  تالش هایي  عسکری  عالمه  مرحوم  نیز 
محدودۀ ادبیات و مقدمات مثل رسم الخط، صرف و نحو انجام داد و رفته رفته  

این کار رها شد.
همچنین آقای شیخ عبدالهادی فضلی که اآلن در شهر دّمام عربستان  
بود  کرده  که  نیازی  احساس  آن طبق  مانند  و  منطق،  در  مي کنند؛  زندگي 
کتاب درسی نوشت. شهید آیت اهلل سید  محمدباقر صدر قّدس سّره نیز حلقات 
االصول را به نیت درسی شدن ـ به خاطر جبران نواقص موجود درکتابهاي 

درسي نوشت.
عربی آسان را مرحوم روزبه پیش از انقالب نوشت که کتاب درسی شد. 
مدرسه حقانی که آن را شهید بهشتی و شهید قدوسی، پیش از انقالب اداره 
می کردند، سفارش تألیف کتاب درسي می  داد، و صرف ساده، بدایۀ الحکمه و 
نهایۀ الحکمۀ عالمه طباطبایی، حاصل همان پیشنهادهاست. به دلیل آنکه 
این نوع کارها بیشتر فردی بوده، با از دنیا رفتن یا دل سرد شدن عامالن 
آن، کار نیز رها مي شده و استمرار نداشته، و کتاب تدوین شده گاهی درسی 

می شده و گاهی هم از گردونه درسی بودن خارج می شده است.

دیدند  طلبه ها  و  اساتید  شد،  عرضه  حوزه ها  به  وقتی  کتابها  این  اغلب 
کتابهای خوبی است و به طور طبیعی جای خود را باز کرد. در درسی شدن 
این کتابها نه اجباری بوده نه قانون و بخشنامۀ الزام آوری. علت جا باز کردن 
این آثار برتری نسبی شان بر کتابهای درسي گذشته بود؛ یعنی المنطق کتابی 
است مسلّمًا بهتر از حاشیۀ مالعبداهلل، نیز اصول فقه تا اندازۀ زیادی نواقص 

کتابهای معمول درسي در این سطح را نداشت.
در مجموع می توان گفت که در گذشته حوزه ها تشکیالت مناسبي آن 
هم به شکل مستمر برای نظارت و به روز کردن کتاب های درسی نداشته اند 
تا هرجا در عرصه آموزش نیاز احساس می شد، سفارش تألیف بدهند. بلکه 
علما و شخصیت های علمی اغلب طبق ذوق و سلیقه شخصی کتابی تألیف 
می کردند که به دالئلی درسی می شد. ندرتًا هم به نیت و مقصود پدیدآوران 

کتاب درسی، اثری را سامان می دادند.
برخالف کتاب های درسی آموزش و پرورش ـ که جنبه دستوری دارد 
اگر اساتید  ببینند، و بپسندند.  باید اساتید  از نوشتن  بعد  را  ـ کتابهای حوزه 
پذیرفتند جای خودش را باز مي کند و کتاب درسی خواهد شد. در غیر این 
نمی شود  الزام  و  آیین نامه  دستور،  با  کتابها.  سایر  مثل  است  کتابی  صورت 

کتابی را جایگزین کرد.
فکر  به  را  و چه ضرورت هايی شما  زمانی  چه  در  اول:  خشت 

تأسیس مرکز تدوين متون درسی انداخت؟ 
شاید 10ـ 15 سال پیش، ضرورت تشکیل یک مرکز براي رسیدگي به 

ـ  پرورش  و  آموزش  درسی  کتاب های  خالف  بر 
از  بعد  را  که جنبه دستوری دارد ـ کتابهای حوزه 
نوشتن بايد اساتید ببینند، و بپسندند. اگر اساتید 
پذيرفتند، رفته رفته جای خود را باز مي کند. در غیر 

اين صورت کتابی است مثل ساير کتابها. 
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متون درسي به فکرم رسید و با بسیاری از آقایان علما نیز مشورت کردم، 
می گفتند کار خوبی است، منتهی کسی حاضر نبود که زیر بار این کار برود یا 
تشکیالتی برای این کار راه اندازی کند. الزم بود که مرکزی، دائم کتابهاي 
درسي حوزه را مطابق نیازهای روز تولید و منتشر کند؛ بازخورد این کتابها را 
بگیرد، ایرادهای موجود در بارۀ آنها را شناسایي و سپس بر طرف کند. برای 
جلوگیری از کاسب کاری ناشران سودجو، نه تنها تألیف کتاب درسی؛ بلکه 
نشر وزین آنها را به عهده بگیرد. چنانکه وزارت آموزش و پرورش عهده دار 

چنین امري برای کتابهاي خود است.
نباید این چنین باشد که یک ناشری هر جوری خواست حتی پراز غلط و 

اشتباه و به هر قیمتی خواست کتاب درسی را چاپ کند.
 از مشکالت ما این است که خیلی از کتابهای درسی ما وسیله سوداگري 
بعضی از ناشرها است، این کتابها را مغلوط چاپ و عرضه می کنند. تشکیالت 
آثار درسی را عهده دار شود. سر سال  بر نشر  تا نظارت  مستمری الزم بود 
کتابهای درسی مورد نیاز طلبه ها مثل آموزش و پرورش، عرضه شود، طلبه 
برای پیدا کردن کتاب سرگردان نباشد، به هر کتاب فروشی نرود و در انتخاب 

میان چاپ ها حیران نباشد.

راه  این کار  برای  را  دفتری  حوزه  مدیریت  اینکه  از  پیش  که،  بود  این 
بعضی  از  و  آقایان قرض  از  برخی  از  این کار،  برای  بیندازد، پیش قدم شدم. 
حضرت  نمایندۀ  شهرستانی  آقای  حجت االسالم  گرفتیم.  بالعوض  کمک 
پنج  حدود  جمعًا  سال  سه  دو  طول  در  ظلّه(  )دام  سیستانی  آقای  آیت اهلل 
میلیون تومان به ما کمک کرد. از مرحوم آیت اهلل فاضل )قدس سّره( پنج 
بعضی  از  کرده ایم.  ادا  را  قرض مان  اخیراً  که  گرفتیم  قرض  تومان  میلیون 
اشخاص و مراکز دیگر غیر از مراکز حوزوی قرض کردیم و بعد ادا کردیم. با 

این کمک ها یک دفتری برای این کار در کوچه آمار، اجاره کردیم.
قبل از اینکه مدیریت حوزه در این عرصه وارد شود، کتابهای الزم برای 
این کار را تهیه کردیم. برخی کتابهای درسی، مراکزی مثل دانشگاه االزهر 
و دانشگاه های عربستان و دیگر کشورهای عربی را تهیه کردیم. مخصوصًا 
ادبیات عربی را خوب بود بدانیم دانشگاه ازهر مصر، یا ام القری عربستان اگر 
بخواهند به یک غیر عرب ادبیات عربی یاد دهند، از چه کتاب هایی استفاده 
می کنند. آیا مثل ما سیوطی یا شرح ابن عقیل می خوانند یا خیر؟ الزم بود از 
کتابهای درسی مجامع علمی دنیا اطالع داشته و از تجربه های آنها استفاده 
کنیم. مدتی از نمایشگاه های بین المللی تهران، سوریه و ... تعداد زیادی کتاب 
تهیه کردیم. بعد هم گروه های علمی را برای بررسی این کار تشکیل دادیم و 
در گروه های علمی ما اغلب افراد فاضلی حضور داشتند؛ مثاًل در گروه ادبیات 
جمعۀ  )امام  عاملی  حسن  دکتر  آقای  اسالم  حجج  حضرات  جمله  از  عرب 
محترم فعلی اردبیل( و آقای غالمعلی صفایی بوشهری )امام جمعه محترم 
کنونی بوشهر( شرکت داشتند. در گروه اصول، از جمله حضرات حجج اسالم 
آقایان سید علی اکبر حائری که اکنون مدّرس حوزه نجف اشرفند و آقای 
محمدی خراسانی حضور داشتند، و همین طور در گروه منطق نیز حضرات 

حجج اسالم آقایان میرسپاه، معلمی، سلیمانی تشریف داشتند.
خشت اول: ايا ارتباط مستمر بین معاونت آموزش و پژوهش 

مرکز تدوين متون وجود داشته و اگر ارتباط بوده است اين ارتباط 
را چگونه ارزيابي مي کنید؟

مدتی که از کار ما گذشت، حجت االسالم آقای احمد واعظی ـ که اکنون 
منصوب  حوزه  پژوهشی  معاون  به سمت  ـ  است  باقرالعلوم  دانشگاه  رئیس 
شدند. با ایشان از پیش آشنایی داشتم، گفتند: در معاونت پژوهشی می خواهیم 
دفتری برای تدوین متون درسی راه بیندازیم و شما با ما همکاری کنید. از 
با  همکاری  به  کردیم  شروع  کرد،  مطرح  را  پیشنهاد  این  ایشان  که  وقتی 
با  بود؛  اول  همان  جاي  جایمان  و  تشکیالت  اما  حوزه؛  پژوهشی  معاونت 
زیاد  فارسی ضعف  ادبیات  این که  لحاظ  به  اول  پژوهشی  معاونت  همکاری 
داشت برای تألیف کتاب بر بال قلم در آیین نگارش با آقای ژرفا قرار دادی 
بستیم، ایشان تألیف کردند؛ سپس اساتید مختلف آن را بررسی کردند و به 

نشر سپردیم.
کتاب بعدی منطق )1(، تألیف حجت االسالم آقای محمود منتظری مقدم 
بود، پیش از چاپ عده ای از اساتید آن را بررسی و اصالح کردند. بعد از بحث  
کتاب  واعظی  آقای  از  اسالمی  سپردیم. حکومت  به چاپ  را  آن  بررسی  و  
سّوم مان بود. در این مدت سؤال هایی را نیز طرح کردیم برای اساتید مدارس 
فرستادیم، از نقاط ضعف، قوت و این که آیا این کتاب ها، کتاب های مناسبی 
است یا خیر سؤال کردیم؟ اساتید هم جواب می دادند و بازخورد می گرفتیم. 
قصدمان این بود که هر بار کتاب چاپ می شود چاپ بعد، بهتر از دفعه قبل 

باشد. 
این سه کتاب که تدوین شد، آقای واعظی به لندن رفتند و ما هم دیگر 
دهیم.  ادامه  را  درسي  متون  امر  در  حوزه،  مدیریت  با  همکاری  نتوانستیم 
دادیم.  ادامه  بودیم،  کرده  قباًل شروع  که  کاری  لذا خودمان مستقل همان 
مجموعه  زیر  اول  برنامه ریزی  و  تألیف  دفتر  داد،  ادامه  هم  حوزه  مدیریت 
معاونت پژوهش بود بعداً از معاونت پژوهشی بیرون آمد و به مدیریت حوزه 

وابسته شد.
ما در طی این سالها به این نتیجه رسیدیم که ابتدا باید با دقت تمام و 
مشورت با اساتید و صاحب نظران، کتاب متقن، قوی و غنی منتشر کرد و در 
منظر قرار داد. اگر شرایط متن درسی را داشت به طور طبیعی جای خود را 

باز می کند و درسی می شود.
به همین  و...،   )2( اخالق   ،)1( اخالق  ترتیب  به  اخالق  کتاب  تا  شش 
منوال شش عدد کتاب فقه نیز منتشر کرده ایم. یکی هم نظام آموزشی حوزه 
از نگاه عالمان. اآلن نیز کتابي به عنوان النصوص المختاره را داریم آماده 
تا حاال  از اول  این بود روال کاری که  مي کنیم که حروفچینی شده است. 

انجام دادیم.
خشت اول: آيا کار شما مخالف داشته است؟

برود،  پیش  جوانب  همۀ  مالحظه  با  و  نزند  آب  به  بی گدار  انسان  اگر 
مناسب  کتاب،  اگر  حداکثر  نمی گیرد.  ایرادی  و  نمی کند  اعتراض  هیچ کس 
درسی شدن نبود، می گویند درسی نباشد. تا حاال هیچ یک از مراجع، اساتید 
یا بزرگان حوزه، به ما اعتراض نکرده اند که این چه کاری است می کنید؟ 
بلکه خیلی ها تشویق کردند و بیشتر از همه آیت اهلل مصباح »حفظه اهلل« ما 
را تشویق فرمودند. اگر آدم با شرایط و ضوابطش وارد شود مشکلی نیست، 
از مراجع معظم  نفر  با چند  تا )6(،  برای همین کتاب های فقه )1(  مثاًل ما 
مشورت کردیم. نظر اساتید دیگر را نیز جویا شدیم. کسي را در این راستا 

مخالف ندیدیم.
مالی،  مشکالت  از  اعم  موانع  و  مشکالت  چه  با  اّول:  خشت 
روبه رو  متون  تدوين  مرکز  در  محتوايی  و  مفهومی  ساختاری، 

بوده ايد؟
مشکلی که داشتیم این بود که خیلی ها ضرورت کار را درک نمی کردند؛ 
وابستگي به جایي نداشتیم و بودجه هم نداشتیم، و با شهریه طلبگی و قرض، 
برای برخی پی آمدهایی  بود  آنجا که ممکن  از  اداره کردیم.  را  مرکز متون 

عصر  اين  در  البالغه  نهج  و  قرآن  مترجمین  چرا 
با اين  تا حوزوی؟ چون  بیشتر دانشگاهی هستند 
قرآن  نمی شود  خوانديم،  ما  که  سیوطی  و  مغنی 
که  کسی  آن  حتی  کرد،  ترجمه  را  البالغه  نهج  يا 
متخصص در تجزيه و ترکیب است از چنین کاری 

عاجز است.
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نگاره - 4

تمّحض
گفت: برنامۀ درسی ات چگونه است؟

گفتم: صبح؛ پنج ساعت کالس و مباحثۀ 
رسائل و مکاسب؛ عصر هم چهار ساعت 

مطالعه و مباحثۀ تفسیر.
اینجوری که حاال حاالها مجتهد  گفت: 
هست.  وقت  تفسیر  برای  بعدا  نمی شی! 

ممحض شو روی فقه و اصول! 

ناحیه مراجع،  از  این است که هیچ مخالفتی  بار همکاری نمی رفتند. مقصودم  داشته باشد، زیر 
فضالء، حوزه و اساتید نبود، مطلقا کسی به ما اعتراضی نکرد. فقط بعضی ها می گفتند که شما 
پول ندارید و با قرض و مانند آن کاری پیش نمی رود، در ضمن نیرو هم نداشتیم، سه نفر بودیم. 

من و همکارم و یک نیروي خدماتي.
از مشکالت ما در حوزه این است که تشکیالتی نداریم که بررسی کند؛ مثاًل عالمه شرف 
الدین )صاحب المراجعات( که ادبیاتش در جهان اسالم درجه اول و طراز اول است، این چه کار 
کرده است ؛ یعنی چطوری ادبیات خوانده که این طوری ادبیاتش خوب شده است. کاشف الغطا یا 
فالن عالم و ادیب چرا به این مرتبه عالی از ادبیات دست یافتند؟ و همین طور سایر علوم؛ یعنی 

از تجربه های دیگران درس نمی گیریم.
خشت اول: فعالیت هاي شما فردی انجام مي شد يا گروهی و اگر گروهي بود به 

چه صورت بود؟
ادبیات، اصول، منطق و تفسیر داشتیم. اساتید درجه اول را در گروه  ما گروه اخالق، فقه، 
اصول مان که خیلی فعال بود، دعوت می کردیم. گروه ها بررسی می کردند نظر می دادند می گفتند 
برای منطق، سه کتاب در سه سطح می خواهیم؛ این کتابها باید ترتیب صناعی و منطقی با هم 
دیگر داشته باشند. در یک سطح باید، اّهم مسائل منطق را بررسی کرد؛ نحو هم به همین ترتیب 
بود. اّهم مسائل منطق بدون استدالل باید گفته شود تا طلبه آشنا شود که منطق چه می گوید، 

این را گفتیم منطق )1(. آقای منتظری مقّدم منطق )1( را به همین منظور نوشت.

 در سطح دو مسائل منطقی کمی گسترده تر می شود و همان مسائلی که در منطق یک آمده 
در منطق دو، مستدل و برهانی بیان می شود. سطح سوم منطق مقارن، عالوه بر منطق مرسوم 
مي گوییم چرا حرفهاي دیگران را قبول نداریم. یعنی رد حرفهای دیگران و تثبیت حرف خودمان. 
در صرف نیز فرایند کار همین طور بود. مقصودم این است که در گروه های علمی اول این مسائل 
طرح می شد که چند ساعت تدریس و در چه پایه ای خوانده شود؛ چه مسایلی مطرح شود. بعد که 

کتاب تألیف می شد آن گروه بررسی می کردند.
تألیف  دست  در  هم  ديگری  کتابهای  گفتید،  که  کتابهاي  از  غیر  اول:  خشت 

داريد؟
بله، کتاب النصوص المختاّره را داریم که متن ادبی است و حروفچینی آن تمام شده است. این 
کتاب را برای پایۀ چهارم ـ به دلیل اینکه ادبیات خیلی از طاّلب قوی نیست در نظر گرفته ایم. 
در مقدمۀ آن توضیح خواهیم داد که روش ادبیات خوانی ما ـ قاعده  خوانی تنها ـ روش درستی 
ادیب  اگر کسی در عربی صرف و نحو بخواند  فارسی هم همین طور است.  نیست. چنانکه در 
و  فارسی  زبان هاي  جمله  از  شده  ثابت  زبان ها  همه  در  خوانی  قاعده  نادرست  روش  نمی شود. 
عربی. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که مقاله اي در این باره نوشته اند، این باور را داشتند که 
قاعده خوانی به یک اندازه ای الزم است، بعد از یادگیري قواعد باید متون متناسب خوانده شود. 
بدون این کار مسلم است که کسی ادیب نمی شود. یک آقایی شاید ده بیست بار مغنی را تدریس 
کرده بود و استاد فن تجزیه و ترکیب بود؛ ولی نمی توانست یک صفحه عربی درست بنویسد. 
برای این که مغنی همه اش قاعده است؛ باید طلبه با متون گوناگون از قبیل نثر، شعر قدیم و جدید 

مأنوس شود تا این که ادبیاتش قوی گردد.
روش آموختن ادبیات ما درست نیست؛ روشی که بزرگان ما داشتند، مثل عالمه شرف الدین 
اآلن ما عمل نمی کنیم. در النصوص المختاره یک مقداری این مسائل را توضیح داده ایم. بعد از 
این نصوص مختاره یک طرحی هم برای فقه 7، 8،  9 و 10، به بعضی از مراکز دادیم. ممکن 
است عملی بشود و ممکن هم است عملی نشود. این نصوص مختاره که منتشر شود، کارمان 
منحصراً تجدید چاپ همین کتابها است؛ اینکه بازخوردی بگیریم و طبق آن تجدید نظر کنیم. 
زیرا چند سالی است که عمدۀ وقت، و تمام هّم و غّم بنده مصروف مؤسسۀ کتاب شناسی شیعه 

اين جور نیست که شیخ انصاری شدن و آخوند خراسانی شدن الزاماً 
راهش منحصر باشد به خواندن مکاسب و کفايه؛ آنها کتابهای اصولی 
و فقهی پیشین را خواندند. درست است که با اين کتاب ها اشخاص 
بزرگی تربیت شدند؛ ولی چه بسا با نظام آموزشی بهتر و يک روش 

سامان يافته تر، خیلی بیشتر در تعلیم و تربیت نتیجه بگیريم.
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است که تازه تأسیس کرده ایم.
خشت اول: دوست داريم مالک هايي را که دربارة کتب درسی 

ضروري به نظر مي رسد را برايمان ذکر بفرمايید؟
باید بدانیم با چه مالکي می گوییم فالن کتاب براي درس مناسب است 
یا نیست؟ مثاًل االن سیوطی را به چه مالکی می گوییم خوب است یا خوب 
نیست؟ موافقین مي گویند مرحوم مطهری این کتاب را خوانده است. مخالفین 
مي گویند: خوب نیست و دلیل آن نداشتن روش درسی و دیریاب بودن مطلب 
است. معیاری که به  نظر می آید برای همه کتابها از قبیل: ادبیات، فقه، اصول 
و اصاًل کل نظام آموزشی حوزه تعریف کرد این است که: اول ما باید اهداف 
کالن حوزه را تعریف کنیم. اصاًل هدف حوزه چیست؟ برای چه تشکیل شده 
راه های رسیدن  ببینیم  تعریف شد، حاال  اهداف کالن حوزه  بعد که  است؟ 
به آن چیست؟ وقتی که راه های رسیدن به اهداف کالن را ترسیم کردیم، 
می آییم بررسی می کنیم که این کتاب یا این نظام آموزشی، این حجم مواد 
درسی برای سطح یک یا سطح دو و سه، مناسب است یا خیر؟ و ما را به 

اهداف مان می رساند یا نه؟
اگر این تعداد طلبه مشغول به این فن شوند آیا متناسب با اهداف است 
به اهداف  راه های رسیدن  را معین نکردیم و  یا خیر؟ ولی وقتی ما اهداف 
مثاًل  است.  انداختن  تاریکی  در  تیر  مثل  ما  کارهای  نکردیم،  مشخص  را 
و  کتاب  که  است  این  جواب  چیست؟  عرب  ادبیات  خواندن  از  ما  اهداف 
سنت و عمدۀ تراث علمی ما به زبان عربی است، ما باید بر فهم دقیق کتاب 
نه  و  حدیث  نه  قرآن،  نه  عرب،  ادبیات  بدون  زیرا  ؛  شویم  مسلط  سنت  و 
میراث کهن علمی مان اعم از فقه، فلسفه، کالم و تفسیر را نمی توان دقیق 
دین، عرضه  تبلیغ  برای عرب ها جهت  نوشتن، سخنرانی  خواندن،  دانست! 
علوم اسالمی به زبان صحیح و درست عربی، هدف هایی هستند که برای 

آموزش و دانستن ادبیات، می توان بر شمرد.

کتابهای  آیا  ببینیم  باید  شد،  اهداف  این  که  حاال  اهداف.  می شود  این 
درسی این اهداف را تأمین می کنند یا خیر؟ بنده عرضم این است که کتابهای 

ادبی مرسوم در حوزه این اهداف را تأمین نمی کند.
چرا مترجمین قرآن و نهج البالغه در این عصر بیشتر دانشگاهی هستند 
تا حوزوی؟ چون با این مغنی و سیوطی که ما خواندیم، نمی شود قرآن یا نهج 
البالغه را ترجمه کرد، حتی آن کسی که متخصص در تجزیه و ترکیب است 

از چنین کاری عاجز است.
مثاًل ما فقه و اصول برای چه می خوانیم؟ اساسًا چه مقدار به این علوم 
دورۀ  بعد  و  باشد  باید شش سال  ما  دورۀ عمومی  چرا  اصاًل  یا  داریم؟  نیاز 
تخصصی شروع بشود؟ این بر پایۀ کدام مبنا، کدام تحقیق و کدام پژوهش 

علمی چیده شده است؟
برای این که سن ورود به حوزه و سطح تحصیلی تازه واردها به حوزه چه 
باشد تحقیق نشده، هیچ تحقیق دقیق میدانی، جامعه شناختی، روان شناختی 
در این زمینه انجام نداده ایم. باالخره دورۀ عمومی طلبه چند سال باید باشد یا 

کسی که می خواهد متخصص کالم شود چه مقدار ادبیات باید بخواند، کسانی 
که گرایش فقه و حدیث دارند چه مقدار ادبیات ضرورت دارد بخوانند؟ اینجا 
یک مبنایی می خواهد. آن کس که می خواهد مفسر شود باید بیشتر ادبیات 
می خوانند  روان شناسی  که  کسانی  می خواند؟  غرب  فلسفه  آنکه  یا  بخواند 
بلکه  این مسائل نه کار شده، نه محاسبه شده، و نه تحقیق؛  چطور؟ روی 
نابسامانی  از همین جهت ما دچار  ادامه پیدا کرده و  به تشخیص اشخاص 

هستیم.
یک مورد من از خود آقای دکتر حداد عادل همان زمان پرسیدم. ایشان 
منتقل  هم  آقایان  از  بعضی  به  را  ایشان  سخن  که  داد  صریحی  نظر  یک 
کردیم. حاال چرا اجرا نمی شود باید این را را از متولیان امر، پرسید ـ من به 
آقای حداد گفتم به نظر شما که سالهای سال در آموزش و پرورش بودید 
و با محیط حوزه و روحانیت نیز به خوبي آشنا هستید، سن ورود به حوزه و 
از سیکل  بعد  را چه زمانی مناسب مي دانید؛  به حوزه  سطح تحصیلی ورود 
به نظر من خوب است حوزه دبیرستان هایی  ایشان گفت:  از دیپلم؟  بعد  یا 
تأسیس کند که بعد از راهنمایی، افراد خوش استعداد و توانا را در آن - زیر 
را  دبیرستانی  گفتند، من  )اتفاقًا خودشان  دهد.  پرورش  افراد حوزوي-  نظر 
راه اندازی کردم برای کسانی که می خواهند فقط علوم انسانی بخوانند(. این 
کار چند فایده دارد: اواًل، در این سه سال دبیرستان، هزینه شان تحمیل بر 
و همه جهات شان  خانوادگی  و  اخالقی  رفتار  و  ثانیًا، وضع  نمی شود؛  حوزه 
در  بعدها  ـ مسائلی که  مقدماتی حوزه  این که مسائل  روشن می شود؛ سوم 
حوزه باید یاد بگیرند - به اینها آموزش داده می شود؛ زیرا کسی که می خواهد 
برایش الزم  می خواند  دبیرستان  در  که  چیزهایی  آن  همۀ  شود  حوزه  وارد 
دوش  از  سنگیني ها  از  بسیاري  تربیتي،  فوائد  بر  کار عالوه  این  در  نیست. 

حوزه برداشته مي شود.
چهارم این که بعد از دبیرستان می توان با شناخت کافی، بهترین آنان را 

برای حوزه انتخاب کرد.
خشت اول: لطفاً در مورد کتب درسي که در زمینۀ اخالق و فقه، 

مرکز متون فراهم آورده است را توضیح بفرمايید؟
تدوین  پایه حوزه  برای شش  اخالق  کتاب  ما شش  فقه ها  این  از  قبل 
کردیم. با مشورت با برخي از اساتید اخالق و بزرگان، به این نتیجه رسیدیم 
که اساتید بزرگ اخالق مثل  آیت اهلل مشکینی؛ اواًل، فرصت ندارند که براي 
بود  این  از  ثانیًا، بعضی تجربه ها  حاکي  تألیف کتاب اخالق وقت بگذارند؛ 
که برخی از کتابهای اخالقی که حتی به نیت درسی تألیف شده بود، موفّق 
نبود، جا نیفتاده بود. ما به این نتیجه رسیدیم که کتابهای اخالقی موجود را 
از شخصیت هایی که مقام ثبوتی و اثباتی شان محرز است، متناسب با سطح 
علمی طالب و متناسب با زمان، ساماندهی کنیم. از این جهت، منیه المرید 
شهیدثانی را متناسب با پایۀ دوم خالصه کردیم؛ یعنی بحث مربوط به فتوا و 
... را برداشتیم. کتابهایی از قبیل: جهاد اکبر، اربعین حدیث، جنود عقل و جهل، 
آداب الصالۀ امام )ره( را متناسب با طالب پایۀ سوم و چهارم ساماندهی و 
در دو جلد چاپ کردیم. جامع السعادات نراقی را نیز تحریر و در دو جلد برای 
از  افرادی  اثباتی  و  ثبوتی  فراهم کردیم. شخصیت  پنجم و ششم  پایه های 
قبیل: شهید ثانی، امام خمینی، مرحوم نراقی که از اساتید طراز اول اخالق 
هستند براي همه محرز بود. یک کتاب هم با عنوان اخالق )1( که عمده اش 
تألیف  است  بزرگان  و سیرۀ  احادیث  از  برگرفته  و  زندگی  و  معاشرت  آداب 
کردیم که بحمداهلل سبحانه با اقبال بسیار مواجه شد، به طوری که در سال 

87 دو بار در تیراژ ده هزار نسخه منتشر شد.
االن برنامه فعلی حوزه برای فقه اینجور است که سال اول طلبه   ـ تقریبًا 
نیم  سال یا نزدیک به یک سال ـ آموزش فقه می خواند. پایه دوم و سوم ـ 
ـ  هیچ فقهی ندارند. پایۀ چهارم، پنجم و ششم، دو درس  سال دوم و سوم 

فقه می خوانند. 
 گروه فقه ما گفتند؛ که این روش، روش مناسبی نیست، اواًل باید طالب 

يکي از مشکالت ما اين بود که خیلی از کتابهای 
درسی به خاطر سوداگري برخي از ناشرها مغلوط 
الزم  مستمری  تشکیالت  می شد.  عرضه  و  چاپ 
بود تا نظارت بر نشر آثار درسی را عهده دار شود. 
سر سال کتابهای درسی مورد نیاز طلبه ها را ـ مثل 
پیدا  برای  طلبه  کند،  عرضه  ـ  پرورش  و  آموزش 
کردن کتاب سرگردان نباشد، به هر کتاب فروشی 

نرود و در انتخاب میان چاپ ها حیران نباشد.
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در هر شش سال، فقه داشته باشد. آن هم پلکانی و آرام آرام؛ یعنی باید نشاط 
طلبه در دورۀ درسی حفظ شود. از طرفي این نکته روان شناختی ثابت است 
که این کتابی که دست شماست اگر چند سال درسی باشد، از نظر روحی و 
روانی شما را خسته می کند. از این جهت ما آمدیم برای هر شش سال یک 
متن درسی سامان دادیم که طلبه به ترتیب بخواند. برای سال اول، مسائل 
عبادی که محل ابتالی همه مردم از جمله طالب است تا بحث اعتکاف. 
بعد  به  اعتکاف  از  یعنی  می شود؛  معامالت  عمومی  مسائِل  وارد  دوم،  سال 
تا آخر فقه آن هم در یک سطح ساده و غیر عمیق )این دو تا فقه فارسی 
است( و از آنجا که سال سوم طلبه توانایي خواندن متن عربي را دارد برای 
طلبه مهم ترین مسائلی که مبتال به زندگي امروزي است، از عروۀ الوثقی ـ 
آن هم نه به صورت استداللي بلکه فتوایي-که مهم ترین متن فتوایی یک 
 صد سال اخیر است و تحریرالوسیله که مهم ترین متن فتوایی جامع است، 

انتخاب کردیم.

وقتی یک سال ـ یعنی سال سوم درسی ـ طلبه تحریر و عروه را پیش 
استاد خواند، آن هم مسایل کثیراالبتالء را، آماده می شود برای ورود به شرح 
لمعه. با این روند ما اهدافی تعریف کردیم که طلبه مسلط می شود بر فهم 
کتابهای فتوایی معاصر؛ اهداف این است: 1، آشنایی طالب با متون فتوایی 
معاصر و متأخر؛ 2. دانستن مسائل شرعی محل ابتالی خود؛ 3. قدرت بر فهم 
رساله های عملیه و آثار فتوایی فقها؛ 4، توان پاسخ گویی به سؤاالت شرعی 
مردم، متناسب با این سطح علمی. )این اهداف بود که در صدد بودیم؛ با فقه 

ـ فقه )1(، )2( و )3( ـ برآورده شود(.
راجع به فقه )4(، )5( و )6(، با عده زیادی از بزرگان که مشورت کردیم، 
است؛ یک  بسیار مهمی  لمعه کتاب  نتیجه رسیدیم که کتاب شرح  این  به 
دوره موجز و فشرده فقه شیعه است؛ و به قلم دو نفر از فقهای بسیار بزرگ 
است؛ ثانیا،ً کتابی است که بیش از چهار قرن متن درسی حوزه هاي علمي ـ 
شیعي بوده است. اما الزم بود کارهایی روی آن انجام شود. از جمله تحقیق 
دقیق و برخی امور دیگر که در مقدمه فقه 4 اشاره کرده ایم. ما نسخ را مقابله 
انجام دادیم فقه چهار در یک سال قابل  با کارهای که  و تصحیح کردیم. 

خواندن است؛ و نیز فقه 5 و 6 .
هدفمان این است که طلبه با یک دورۀ اجمالی و فشرده از فقه شیعه 

مأنوس و با یکی متون فقهی شیعه آشنایي اجمالي پیدا کند.
خشت اول: لطف کنید استدالل موافقین و مخالفین را در بارة 

تحول متون بیان بفرمايید؟
در مبحث تحول متون درسي دو گروه وجود دارند:

1. آنهایي که می گویند متون درسی باید تغییر پیدا کند.
2. عده اي که می گویند تغییر الزم نیست. 

هر کدام دلیلی دارند. آنچه مسلم است این است که هیچ کدام از این دو 
طیف، به اصطالح سوء نیت ندارند. همه قصد خیر دارند و هریک برای خود 
دلیلی دارند. آنهایی که می گویند هیچ تغییری نباید داد. اولین دلیل شان این 
است که با همین کتابهای درسی و آموزشی و همین حوزه و با همین روش 

مرحوم دکتر شهیدی اين باور را داشتند که قاعده 
خوانی خوب است؛ ولي بعد از يادگیري قواعد الزم 
است کتاب مناسب خوانده شود. يک آقايی شايد 
ده بیست بار مغنی را تدريس کرده بود و استاد فن 
تجزيه و ترکیب بود؛ ولی نمی توانست يک صفحه 
عربی درست بنويسد؛ براي دست يابي به اين توان 

بايد با نثر و شعر قديم و جديد مأنوس شد.

ما در طی اين سالها به اين نتیجه رسیديم که ابتدا 
و صاحب  اساتید  با  مشورت  و  تمام  دقت  با  بايد 
نظران، کتاب متقن، قوی و غنی منتشر کرد و در 
منظر قرار داد. اگر شرايط درسی بودن را داشت 
درسی  و  می کند  باز  را  خود  جای  طبیعی  طور  به 

می شود.

شخصیت های بزرگی پرورش پیدا کردند، شخصیت آیت اهلل بروجردی، امام، 
عالمه طباطبایی، شهید مطهری، ما این را می دانیم که این نظام آموزشی 
نظام  این  پرتو  از  بعضی ها  که  می دانیم  طرف  آن  از  و  دارد  ایراد  و  عیب 
آموزشی به مقامات می رسند. ما شک داریم که اگر این نظام را تغییر دهیم 
کارمان  نتیجه  نمی دانیم  می شوند.  تربیت  شخصیت هایی  چنین  هم  باز  آیا 
بهتر شدن است یا بدتر شدن. یعنی دغدغه شان این است، هیچ کس مخالف 

پیشرفت حوزه نیست، مخالف این نیست که کتابهای درسی بهتر بشود.
کتابها  این  پرتو  در  که  است  درست  می گویند  تغییر  موافقان  مقابل  در 
شخصیتهای بزرگی مثل امام، عالمه طباطبایی و فقهای بزرگ تربیت شدند؛ 
ولی چه بسا اگر نظام آموزشی ما بهتر از این بود چندین برابر این عده تربیت 

می شدند نه این عده خاص؛ یعنی اینها استثناء نبودند.
به اجمال  را  اين ديدگاه ها  خشت اول: نقاط ضعف و قوت در 

بیان بفرمايید.
مخالفان می گویند؛ ما می دانیم با مکاسب و کفایه، امام خمینی و آیت اهلل 
بروجردی و این همه شخصیت های بزرگ به وجود آمده اند. جوابش این است 
نخواند؛  مکاسب  و  رسائل  انصاری شد، خودش  که شیخ  انصاری  که شیخ 
کتاب های  بلکه  نخواند؛  کفایه  خراسانی،  آخوند  خواند.  دیگری  کتابهای 
دیگری خواند. این جور نیست که شیخ انصاری شدن و آخوند خراسانی شدن 
الزامًا راهش منحصر باشد به خواندن مکاسب و کفایه. آنها کتابهای اصولی 
و فقهی پیشین را خواندند. درست است که با این کتاب ها اشخاص بزرگی 
تربیت شدند؛ ولی چه بسا با نظام آموزشی بهتر و یک روش سامان یافته تر، 
خیلی بیشتر در تعلیم و تربیت نتیجه بگیریم. مقصود این است که در این 
زمینه ها کار کمتر شده و ما باید محققانه و علمی و نه عوامانه، بازاری، دیمی 
تالش و پي گیري کنیم، حاال وقت دیمی کاری نیست و باید با استفاده از 

تجربیات دیگران همه اینها را سامان داد.
خشت اول : چرا از مرکز تألیف متون بیرون آمديد؟

بیرون نیامدیم، بلکه کاری را که از اول مستقاًل شروع کرده بودیم یعنی 
کار متون ـ که خالصه »مرکز تدوین و نشر متون درسی« است ادامه دادیم 

منتها ارتباطمان با مرکز مدیریت قطع شد.
این را هم بیفزایم که چند سالی است که کار مرکز متون کار حاشیه ای 
بنده بوده است و چنان که گذشت عمدۀ وقت و تمام هّم و غّم بنده مصروف 

سر و سامان دادن به مؤسسه کتابشناسی شیعه می شود.
گذاشتید  ما  اختیار  در  را  خود  وقت  اينکه  از  اول:  خشت 

سپاسگزاريم.
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طالب جـوان را قانـع کـنید کـه این بحـث، بـــــاید در فضــای تخــصصی حــل بشــود
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خشت اّول: به عنوان پرسش نخست بفرمايید که کتاب درسی مطلوب حوزوی چه ويژگی هايی بايد دارا باشد؟ 
کتاب درسی حوزه برای کسانی نوشته می شود که مي خواهند در یکی از رشته هاي علوم اسالمی، تخصص پیدا کنند. این کتاب بایستي 
داراي چند شاخصه باشد؛ اولین و مهم ترین شاخصه عمق آن است. در متن درسی باید از سطحی پردازی دوری جست، باید به ریشه ها پرداخت 

و به طلبه آموخت که چگونه از اصول، می توان به فروع رسید.
 دومین ویژگی این است نتوان آن را یک شبه مطالعه نمود و امتحان داد؛ بسیاری مطالب موجود در علوم، مثل فوت کوزه گری است، در 

دست استاد؛ دانش پژوه باید احساس کند که این مطلب از کتاب را وقتی مي تواند بفهمد که نزد استاد حاضر شود. 
سومین ویژگی این است که مشّوش نباشد، تا عمدۀ وقت دانش پژوه صرف جمع و جور کردن به هم ریختگی هاي کتاب نشود. در عین 

حال باید بدانیم که فتامل هاي متون گذشتگان، با حساب و کتاب بوده است.
خشت اّول: با توجه به اين ويژگی ها، ارزيابی حضرتعالی 

از متون درسی مرسوم مثل رسائل و کفايه چیست؟ 
گاهی شنیده مي شود که کتب مرسوم حوزه، هیچ یک به عنوان 
مرحوم  نیست.  این طور  قضا  از  که  است  نشده  نوشته  درسی  متن 
زمان خودشان  و در  نوشتند  به عنوان متن درسی  را  آخوند، کفایه 
تدریس کردند. قرائن و شواهدی که وجود دارد حاکی از آن است که 

رسائل نیز همین طور بوده است.
بوده اند که  معتقد  انصاري و صاحب کفایه،  بزرگاني مثل شیخ 
کتاب درسی باید فراز و نشیب داشته باشد. طلبه را به طرف فکر سوق دهد و رفت و آمد علمی داشته باشد تا فکر کردن را یاد دهد. نباید 
تعقیدهای بی جا داشته باشد؛ اما تعقید بی جا باید تعریف شود. از کلی گویی باید به شدت پرهیز شود؛ یعنی اگر معتقدیم کتاب درسی این 
ویژگی هایی که عرض کردم را ندارد، باید میدانی وارد بحث شویم، بگوییم که ویژگی هایی که این کتاب درسی ندارد این است. ارزیابی من از 
وضع موجود این است که کتب درسی که فعال هستند ما را به اهدافی که می خواهیم می توانند برسانند. من نمی گویم اینها آخرین مرحله تکامل 
کتاب درسی است. چه بسا متونی بهتر از این نوشته شود؛ اما اگر تغییراتی مدنظر هست، باید  از کلی گویی پرهیز شود؛ یعنی اگر ما مثاًل نسبت 
به مکاسب ایرادی داریم و مي گوییم باید تغییر پیدا کند، باید گزینه آن طرفش را بگوییم. اینکه  تغییر به چه پیدا بکند؟ شما اگر می خواهید 
نظر من را نسبت به این کتب بدانید، نخست باید جایگزین هایش را نشان دهید و بگویید این یکی را می خواهیم برداریم و آن یکی را جایش 
بگذاریم. در مقایسه کدام بهتر است؟ شما اگر دست تان خالی است و غیر از مکاسب چیزی ندارید، مدام ایراد گرفتن به این کتب، خاصه در 

ساحت رسمی و علنی حوزه کاری اشتباه است. 
خشت اّول: اگر اين نقدها و ايرادها، مقدمۀ حرکت به سوی وضع بهتر باشد، چه اشکالی دارد؟ 

اشکالش این است که صحن علنی حوزه، ساحت تخصصی نیست. طرح بحث های تخصصی در جوامع غیر تخصصی پر از آفت است. 
اولین آفتش این است که شما تمام مشکل را درست نمی توانید بیان کنید، مثل همین مجله ای که اخیراً برای من آمده است، در رابطه با 
تحول مجبوری گزیده گویی کنید، به گونه ای که مخاطب غیر متخصص، یک چیزی از آن بفهمد. بعد وقتی نتوانستد درست طرح مطلب کنید، 
مطلب هم درست حل نمی شود. شما و ما باید حواس مان جمع باشد، این سؤال که ارزیابی شما از کتب موجود چیست، سؤالی دو طرفی است.

کتب موجود، فی حد نفسه را می گویید یا در مقایسه با کتاب دیگری می گویید ارزیابی کن؟! ارزیابی بدون داشتن گزینۀ مقابل، اصال یک چیز 
بی مفهومی است.

کسانی که دنبال تحول هستند که بنده این تالش را تالِش مبارکی می دانم، باید دنبال اهل فن باشند. نشریاتی که برایم می  آید، گاهی 
احساس می کنم سراغ اهل فن می روند و سراغ غیر اهل فن هم می روند. سراغ اهل فن هم که می روند گاهی احساس می کنم گزینشی است؛ 
یعنی شما مثاًل اگر نظریه یک فقیه بزرگواری را آنجا ذکر می کنید باید نظر مقابلش هم باشد. طرح این جور بحث ها در فضاهای غیر علمی 

محّمدرضا منوچهري نائیني، متولّد 1347 در اصفهان، ورود به حوزۀ علمّیۀ 1361، اساتید دورۀ سطح: حجج اسالم علیدوست، نکونام، موسوي 
تهراني، هادوي؛ اساتید درس خارج: حضرات آیات بهجت و تبریزي )ره(.

دروس هیئت، حساب و هندسه را در محضر جناب استاد مفیدي آموخته است. او یکي از مؤلّفین کتاب مغني األدیب و مّدرس رسائل و مکاسب 
است. حلقۀ درسي او یکي از حلقه هاي ُپرمخاطب درسي در میان طاّلب است.

ایشان بیش از لزوم تحول متون، روي تخصصي بودن آن تأکید دارند و معتقدند، بحث تحول در عین حال که یک امر ضروري است؛ امري 
است تخصصي. نباید این جور بحث ها در صحن علني حوزه مطرح گردد؛ زیرا فضاي ذهني طالب جوان نسبت به متون موجود مسأله دار مي شود 
و در نتیجه دل به درس و بحث نمي دهند و باعث افت تحصیلي آنها مي گردد. از اسباب یأس و اُفت تحصیلي فعلي طالب، این است که یک 

بحث علمی- تخصصي، در فضای غیر علمی مطرح شده است.      

مکاسب  از  غیر  و  است  خالی  اگر دست تان  شما 
کتب،  اين  به  گرفتن  ايراد  مدام  نداريد،  چیزی 
کاری  حوزه  علنی  و  رسمی  ساحت  در  به ويژه 

اشتباه است.

طالب جـوان را قانـع کـنید کـه این بحـث، بـــــاید در فضــای تخــصصی حــل بشــود
آسیب شناسی تحول متون درسی، در گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین محمدرضا منوچهری نائینی
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آفت است. یعنی وقتی طرح می کنید؛ اواًل همه بحث را نمی توانید بگویید و 
ثانیًا، همان طور که فکر می کنید خودتان به آن جهت می دهید. نتیجه از قبل 

نباید معلوم باشد.
پس اگر سؤال کنید که ارزیابی از کتب فعلی چی است؟، عرض می کنم 

در مقابل چه کتابی؟
اشاره  دارد، شما هم  باالخره شاخصه هايی وجود  اّول:  خشت 
مصداق  به  نیازی  چه  ديگر  می کنیم.  ارزيابی  همان ها  با  کرديد، 

خارجی داريم؟
قطعًا مصداق الزم است. وقتی مصداق خارجی خاصی نداشته باشید و 
این را در صحن علنی حوزه هی تو بوق کنید، تنها ثمره اش این است که 
این کتاب هایی که مجتهدین بزرگی مثل امام )ره(، آقای خوانساری و آقای 
و  بی ارزش  کتاب های  مبتدی،  طلبه های  ذهن  در  کرده،  تربیت  بروجردی 
بی فایده می شود؛ یعنی دیگر طلبه احساس نمی کند خواندنش ضرورت دارد. 
این  روی  را می برید  توپخانه تان  و  نمی کنید  وقتی هیچ مصداقی مشخص 
کتاب فعلی، می بینید طلبه ها مرتب سر درس شرکت نمی کنند. چندین سال 
است آنقدر در گوش طلبه ها خوانده می شود که این کتاب به درد نمی خورد، 
احساس می کنند خواندنش کار سفها است. حتمًا این کار باید مقایسه ای و 
باید دوری  از طرحش در فضاهای غیرعلمی  باشد و  در یک فضای علمی 

جست.
مطلوبی  وضعیت  يک  حرکتی  هر  در  هرحال،  به  اّول:  خشت 
اين طور نیست که  لزوماً  را ترسیم می کنیم؛ بعد حرکت می کنیم. 

وضعیت مطلوب حاضر باشد. 
نه مقصود من نیست وضعیت مطلوب حاضر باشد، اگر وضعیت مطلوب 
حاضر بود که دیگر مقایسه نمی کردیم. اگر این کار در فضای تخصصی و با 
آن شاخصه هایی که گفتم صورت پذیرد، هیچ مخالفتی ندارم؛ یعنی عده ای از 
فضال، مجتهدین، بزرگان حوزه )بزرگان هم که می گویم الزامًا نظرم مراجع 
نیستند. هر یک از مراجع ممکن است بزرگانی را معرفی بکنند. آنها در فضای 
علمی پشت درهای بسته بنشینند صحبت کنند وضعیت مطلوب را ترسیم 

بکنند و بعد اگر الزم بود حرکتی صورت بگیرد و حرکت کنیم. 

درسی  کتاب  دربارة  که  به شاخصه هايی  توجه  با  اّول:  خشت 
نظر  آيا  داشتید،  موجود  کتب  بر  اجماالً  که  تطبیقی  و  فرموديد 
حضرتعالی اين است که همین کتب، غرض ما را برآورده می کند؟

متون  که  جایی  تا  گفتم  برنمی آورند.  که  صددرصد  طور  به  را  غرض 
و  امام  حضرت  امثال  که  چرا  است.  کافی  کتب  همین  نداریم،  جایگزینی 
همین فقهای موجود که دارند حکومت و یا حوزه را اداره می کنند، از همین 
کتب بلند شده اند. هرگز نظر من این نیست که یک قدم، قدِم نهایی است. 
کردم  عرض  من  می کنم.  تصحیح  شده،  استفاده  این  من  عرایض  از  اگر 
این  در  نسبی  طور  به  شاخصه ها  این  دارد  درسی  کتب  شاخصه هایی  یک 
بعد  بگوید؛  را  مواردش  نیست،  بگوید  دارد. هر کس می خواهد  کتب وجود 
هم راهکار ارایه دهد و بگوید چگونه می توانیم به بهترش برسیم؟ بعد هم 
اقدام بکند و بهترش را بیاورد. بعد باز در کنفرانس های علمی در بسته بین 
بزرگان؛ بین کسانی که اهل فن هستند، حک و اصالح شود. کار که تمام 
شد و مورد پذیرش بزرگان حوزه قرار گرفت آن وقت تقدیم گردد به فضالی 

جوان حوزه.
 ببینید این نوع کارهایی که انجام می شود حرکت معکوس است. نمی دانم 
غرض از طرح این مسئله، چیست؟ اگر می خواهند فضاسازی صورت بگیرد 
یا اینکه حوزه متوجه بشود و یا هر غرض دیگری که بوده، تا حاال حاصل 
امکانات.  نه  و  دارند  کم  بودجه  نه  امور  اندرکاران  دست  االن  است.  شده 
دارد،  عیوبی  فعلی  کتب  اگر  بگذارند؛  سمینار  را؛  حوزه  بزرگان  کنند  جمع 
این ها  از  بهتر  اگر کسانی هم احساس می کنند که می توانند  بررسی کنند. 
را بنویسند، توسط مراجع محترم، مدیریت و ... تشویق شوند. بعد که نوشته 
شد، قضاوت می کنیم. االن یک قضاوت علی العمیاء است. این نوع سؤال ها 
را اگر پاسخ های کلیشه ای بدهم و در صحن حوزه پخش بشود، معنی اش 
این است که کتاب های موجود، به درد نمی خورد و از طرفی، چیزی نداریم 
بنده بیست و  ناامیدی است که در حوزه داریم.  نتیجه اش  جایش بگذاریم. 
پنج سال است که دارم درس می دهم. یأسی که در سال های اخیر در میان 
طلبه ها مشاهده می کنم، روز به روز بیشتر شده است. سال های اول این یأس 
می کنند؟  مطالعه  و  مباحثه  طلبه ها  از  درصدی  چه  ببینید  بیایید  شما  نبود. 
اینها طلبه هایی هستند که ما شش سال تحت برنامه و فشار نگه داشتیم. 
علی القاعده آن برنامه ها باید اینها را شش سال شکل داده باشد. به محض 
می شوند.  فراری  دست اندرکاران،  از  برخی  ادعای  به  مي شوند،  آزاد  این که 
اینها همه مال این است که یک بحث علمی در فضای غیر علمی طرح شده 
است. من نمی خواهم توهین کنم به طلبه های جوان، فضالی جوانی هستند 
که امیدهای آینده حوزه هستند؛ ولی فعال با خصوصیات فضالی مبتدی. به 
نظرم این نوع مصاحبه هایی که می شود خیلی خوب است؛ ولی اینها شبیه 
بولتن است، نه یک نشریه عمومی حوزوی. بنده پیشنهادم این است که با 
بنده و آقایان دیگر که مصاحبه کردید، نتیجه را فقط در اختیار فضال قرار 
دهید. چند وقت قبل از همین خشت اّول به من زنگ زدند و گفتند سمیناری 
را می خواهیم برگزار کنیم و شما به عنوان یکی از موافق و مخالف سخنرانی 
کنید. حاال شنونده این گونه محافل و جلسات کیست؟ آیا می شود با طالب 
طرح  بحث  این جوری  چرا  پس  نمی شود،  اگر  کرد؟  کامل صحبت  مبتدی 
این   چرا  اصاًل  می کنم؛  سؤال  اّول  خشت  عنوان  به  شما  از  االن  می شود؟ 

موضوع را طرح کرده اید؟
خشت اّول: اگر از طالب بخواهید دغدغه های آموزشی شان را 
آموزشی  متون  می کنند،  طرح  که  مسائلی  اولین  از  يکی  بگويند، 
است. البته در اين که ريشۀ جدی شدن اين مسئله چه بوده است، 

بنده با حضرتعالی اختالف نظر دارم. از طرفی ديگر، در جلسه ای که 
در سال هشتاد و شش، حضرت آقا با فضالی حوزه داشتند، بیانات 
کلیدی و کالنی فرمودند و فقط يک بخش کوچکی از صحبت های 
بود؛ ولی ديديم در اظهارات فضال و  پیرامون متن درسی  ايشان 
خیلی  مسئله  اين  روی  شد،  برگزار  که  سمینارهايی  در  و  اساتید 
تاکید شد. پس معلوم شد که اين مسئله، برای فضال نیز جدی و 
حساسیت برانگیز است؛ لذا خشت اول که مسائل طالب را بررسی 
می کند، تصمیم گرفت اين مسئله را که دغدغۀ طالب و فضال و 
اساتید است، مورد بررسی قرار دهد. يکی از مهم ترين سؤاالت ما 

نیز اين است که طالب در اين وضعیت، چه کار بايد کنند؟
باید شود؟  مسأله کجا حل  اصل  که  فرمودید  قبول  از من  را  این  شما 

چندين سال است آنقدر در گوش طلبه ها خوانده 
آنها  که  نمی خورد  درد  به  کتاب  اين  که  می شود 

احساس می کنند خواندنش کار سفهاست.

در  بايد  بحث،  اين  که  کنید  قانع  را  جوان  طالب 
فضای تخصصی حل شود.
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است. عذر می خواهم؛ ولی در یک مسئله تخصصی، متخصص با متخصص 
دکتر،  ببرید  تشریف  شما  که  می ماند  این  عین  می کند.  پیدا  نظر  اختالف 
دکتر به شما سه تا قرص و شربت بدهد، بگویید که من با شما اختالف نظر 
دارم، من می خواهم درست جلوی همین گرفته شود. و اتفاقا این که از شما 
پرسیدم، می خواستم مدخلي شود. با شخص شما کار ندارم. این نوع کارها 

باید حتمًا توسط فضالی شناخته شده حوزه کنترل شود.
به قدری  از مجرای طبیعی خودش  این بحث  این است که  بحث من 
خارج شده که طلبۀ کفایه گو و کفایه خوان، اختالف نظر پیدا کنند. این یک 
چیز منطقی نیست. بحث، از صدرش تا ذیلش بحِث تخصصی است. همه 
آن چه که شما فرمودید بحث های تخصصی است. یک کلمه از مباحثی که 
فرمودید خیلی عذر میخواهم بحثی نیست که یک کفایه خوان واردش بشود. 
من ارج می نهم این دغدغه را، ولی عرضم این است که این دغدغه باید 
در مجرای معقول خودش بیفتد. حتمًا می باید کسانی که متصدی این کارها 
از مدرسین خوش فکر شناخته باشند. کم داریم در حوزه  هستند یک عده 
بحثها  این  است  باشد. چند سال  آنها  باید دست  کار  مدرسین خوش فکر؟ 

مطرح است؟ سال هاست این بحثها مطرح است.
اولین کسی که به تغییر کتب درسی اقدام کرد بنده و دو سه تا از رفقا 
بودیم؛ یعنی در یک فضای علمی، ما هم یک چیزهایی را قبول داریم. مغنی 
االدیب کار ما است و اولین کتابي است که باقي ماند. قبلش چیزهایی بود 
باقی نماند. ما نشستیم قبل از کار برنامه ریزی کردیم. البته این را هم کتاب 
کاملی نمی دانم. ما از مدیریت خواستیم نقد بشود و امکانات و فرصت بازبینی 

در اختیار ما قرار بدهند، هیچی اش نشد.
این که شما می فرمایید عمومی شده است، ما موجش شده ایم و مدام به 
آن دامن می زنیم. بحث، در حالی مطرح می شود که زیرساخت های الزمش 
فراهم نشده است. بنده معتقدم و تقاضا می کنم از شما اینها را اصاًل به صورت 
عمومی نشر ندهید. اینها را در اختیار فضال و مدیریت که امکانات دستش 
است قرار دهید. این همه کرسی نظریه پردازی در حوزه برگزار می شود. یک 
کرسی نظریه پردازی هم برای این مسئله برگزار شود. در صورت وقوع این 

کار فقط کسانی با یک شاخصه هایی بتوانند شرکت کنند نه هر کسی.
نه  بود  مسئله  اجتماعی  تحلیل  در  من  عرض  اّول:  خشت 

تخصصی.
ذیل  تا  صدر  از  کردم  عرض  فضالست،  کاِر  هم  اجتماعی اش  تحلیل 
فعال  باید  فقط  خوان  لمعه  و  کفایه خوان  طلبه  معتقدم  است.  چنین  مسئله 
تشویق شود به این که این کتاب را خوب بخواند. باید طالب جوان تشویق 
شوند که روزي ده دوازده ساعت روی متون موجود کار کنند. اگر بنا باشد 
از مجراي طبیعي اش  انجام دهند. کار وقتي  باید  انجام شود فضالء  تغییر 
خارج شود، یک از هم گسیختگي اتفاق مي افتد که آن وقت فضال هم حاضر 

نیستند دست به کار بزنند.  احساس مي کنند که مسئله، لوث شده است. 
پس ببینید من نه با تغییر مخالفم نه با بهتر شدن کار. نظرم این نیست 

که کتب موجود بهترین است و نمي توان بهتر از این نوشت.
خشت اول: اين که فرموديد اين مسئله، تخصصی است و افراد 
غیرمتخصص، حق ورود در آن را ندارند و بايد در فضای تخصصی 
آيندة  برای  طالب  است.  نیفتاده  جا  بنده  برای  هنوز  شود،  طرح 
علمی خود نگرانند و طبیعتاً کتاب هايی که قرار است آموزش ببینند 
را مرتب مورد ارزيابی قرار می دهند. اين طور نیست که طلبه چون 
متخصص نیست، پس هیچ انتقادی بر کتاب درسی خود ندارد يا 
در  طبیعی  سیر  يک  در  هم  انتقادات  اين  باشد.  داشته  نمی تواند 
و  نیستند  ذهن طلبه شکل می گیرند و معطل فضاسازی نشريات 
بالتبع در فضای غیر تخصصی به صورت يک دغدغۀ عمومی در 

خواهد آمد. 
بد  یعنی  می کنید؛  عوض  را  من  حرف های  مرتب  شما  می خواهم  عذر 

حاال این مشکل که به نحو غیر معقول طرح شده است، شما سعی کنید از 
عمومی بودن در بیاورید. شما طالب جوان را باید قانع کنید که اینها باید در 
فضای تخصصی حل شود؛ تا این کتاب ها وجود دارد، باید خوب بخوانید. ولی 

کارهاي شما، به این مشکالت دامن مي زند.
موجب  و  آمده  حوزه  عمومی  به صحن  غلط  نحو  به  چیزی  یک  االن 
دل سردی طلبه ها شده است و شما به عنوان کسی که ابزار در دست دارید، 

بایدکاری کنید که این مساله برگردد و در جای خودش بررسی شود.
خشت اّول: اين مسئله، ديگر از فضای علمی خارج شده و تبديل 
به يک دغدغه اجتماعی شده است و فکر نمی کنم برگرداندنش، 

کار يک نشريه باشد.
که  نکردنش  اضافه  است.  کردنش  اضافه  می کنید  شما  که  کاری  این 
می  تواند کار یک نشریه باشد! بازتاب کارهایتان را کم نبینید، نشریه شما به 
اقصی نقاط کشور می رود، می توانید که از اشاعه اش جلوگیری کنید. جنابعالی 

چه می خوانید؟
ـ )کفایه(

کنیم.  دربایستی صحبت  بی رو  بناست  می گویم.  کفایه  دارم  هم  من  ـ 
با  می گویید  شما  می دهم  نظر  تخصصی  مسئله  یک  دربارۀ  که  همین  من 
من اختالف نظر دارید، این یک نمود از بیماری است که در حوزه پیدا شده 

عمومی  صحن  به  غلط  نحو  به  چیزی  يک  االن 
حوزه آمده و موجب دلسردی طلبه ها شده است 
داريد  دست  در  ابزار  که  کسی  عنوان  به  شما  و 
بايدکاری کنید که اين مساله برگردد تا در جای 

خودش بررسی شود.
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متوجه می شوید. من کی گفتم طلبه حق اظهار نظر ندارد؟ من گفتم بستر 
تخصصی بحث را ببرید بین متخصصین. االن بستر تخصصی اش دچار عوام 
این بود که  باید اصالح شود. نکته دومی که گفتم،  این  زدگی شده است. 
فعال تا جایگزینی صورت نگرفته، طلبه ها تشویق شوند از اوقاتشان نسبت 
نگوید.  دارد  انتقادی  اگر  نگفتم طلبه  بهینه کنند. من  استفاده  این کتب  به 

آنها  است.  مدیریت  اختیار  در  امکانی  همه  دهند.  قرار  پستی  صندوق های 
هم بدون این که فضاسازی در حوزه صورت بگیرد، باید در حد خودشان نظر 
بدهند و در فضای تخصصی برود و تصمیم گیری بشود. هر مقداری از پاسخ 
این سؤال ها در آن فضا تشخیص داده شد، در فضای عموم قرار بگیرد. من 
نکنیم.  در فضای غیر تخصصی مطرح  را  تأکید می کنم؛ مسائل تخصصی 

کجای حرف من این بود که طلبه ها اظهار نظر نکنند؟ 
خشت اول: اين که فرموديد اختالف نظر يک کفايه خوان با يک 
کفايه گو، نمود يک بیماری در حوزه است؛ يعنی يک کفايه خوان 
که متخصص نیست، اصال حق ندارد نظر داشته باشد. چه برسد به 

اين که بخواهد اظهار نظر کند.
کمک  شما  بکند.  باید  را  کار  این  نکند،  انتقاد  و  فکر  طلبه  نمی گویم 
کنید این امر تخصصی که دچار عوام زدگی شده، برگردد سر جای اولیه اش. 
طلبه ها هم خودشان را موّظف بدانند کتب را درست بخوانند؛ اگر نقدی دارند 
سر جای خاصی قرار بگیرد. اگر طلبه ها نقدی انتقادی دارند، بگویند؛ ولی با 

کسانی که متخصص اند. این فضای مسموم را آرام آرام عوض کنیم.
اصال من با آزاداندیشی و اینها نمی توانم مخالف باشم، ولی با آزاداندیشی 
معقول و منطقی. )فرق است بین آزاداندیشی و لجام گسیختگی( ما االن دچار 
لجام گسیختگی شده ایم. ما هم وقتی شرح امثله می خواندیم، در ذهن مان 
می آمد که اینها چیست؟ ولی این طور نبود که به صرف این سؤال، دیگر 
درست درس نخوانیم. دامن زدن به اینها، سطح علمی حوزه را پایین می آورد. 
اگر بنا است تغییری صورت گیرد بسیار خوب، آقایان بنشینند زیر نظر مراجع 
معظم و بزرگان حوزه، فکرکنند. اصاًل ممکن است به این نتیجه برسند که 

همین کتب مناسب و یا مثال با یک تغییرهاي خوب است.
آن وقت اگر در آن جمع تخصصی به این نتیجه رسیدند که مثال همین 
مکاسب خوب است؛ با این فضای غیر علمی که درست شده، نمی توانیم آن 

را نگه داریم.
جدی  حرکتی  ببینند  که  همین  طلبه ها  باالخره  اول:  خشت 
صورت گرفته و اين حرکت مورد توّجه بزرگان قرار گرفته، دلگرم 

می شوند و همین برايشان کافی است.
این حرکت جدی از طرف چه کسی باید صورت بگیرد؟

کاری  مديريت  از  کنونی،  فضای  در  بنده،  نظر  به  اول:  خشت 
برنمي آيد، اساتید بايد شروع بکنند.

چرا از مدیریت کاری برنمی آید؟
شورای  از  و  کنند  شروع  را  حرکت  اساتید  بايد  اول:  خشت 

مديريت امکانات بخواهند...
شورای عالی برای چی است؟ مگر شوراي عالي براي برنامه ریزي کالن 

حوزه نیست؟

و  برنامه ريز  ساختار  از  غیر  حوزه،  سنتی  بدنۀ  اول:  خشت 
اجرايی حوزه است و تا اين بدنه که بیشتر آن را اساتید سطوح 
برنامه ای  عالی  نه شورای  نباشند،  همراه  می دهند،  تشکیل  عالی 

می تواند بريزد و نه مديريت می تواند آن را اجرا کند.
چرا این طور است؟

بدنۀ سنتی،  که  است  کنونی چنین  اول: چون وضعیت  خشت 
انتقاداتی به عملکرد نهادهای متولی دارند و حرکت در زمینۀ تحول 

کتب درسی، با موضع گیری ايشان روبه رو خواهد شد.
چرا آنها انتقاد دارند؟ لطفًا سخنان مرا بی کم و زیاد چاپ کنید.

خشت اول: به نظر می رسد تغییراتی که تا کنون در برخی کتب 
نگرانی هايی  و  بدبینی ها  و  نکرده  تامین  را  آنان  نظر  ايجاد شده، 

برای تغییرات بعدی ايجاد شده است.
پس چرا با من مصاحبه می کنید؟ شما باید بروید از شوراي عالي سؤال 
کنید. هر کس کار را انجام نداده باید رفت سراغ او، زیرا توانش را هم دارند؛ 
هستند.  عالی  شورای  در  فضالیی  است.  اختیارشان  در  هم  امکانات  همه 
باالخره اینها هم که در شورای عالی هستند، برخي سوابق طوالنی دارند. اگر 
کار درست انجام نشده و جّو بدبینی ایجاد کرده، از آنها سؤال کنید )جایش 

آنجاست(.
خشت اول: البته لزوما اين انتقاد متوّجه شورای عالی نیست. 
ممکن است متوجه متولیان تألیف کتب باشد. بحث ما اين است 
که شورای عالی يا مرکز تدوين يا هر نهاد ديگری بخواهد شروع 
کند، کار از دستش بیرون است. چون کسانی که بايد اين کار را 

کنند، اساتید هستند که همراه نمی شوند.
خوب از شورای عالی بپرسید که اساتید چرا همراه نمی شوند؟ 

خشت اول: اساتید می فرمايند اين کتاب ها تا حدودی نیازهای 
ما را برآورده می کنند و يا اگر بخواهیم تغییری هم بدهیم، کسی 
مثل جناب شیخ را نداريم و از اين گونه استدالل ها. اين فضا، فضای 

ناامید کننده ای است که احاله به معدوم می شود.
اینها یک اظهار نظر است که یا جواب دارد یا ندارد.

خشت اول: فرض بفرمايید شورای عالی به اين نتیجه می رسد 

که اين تغییر بايد صورت پذيردکارمند شورای عالی که نمی تواند 
کتاب تألیف کند. اساتید بايد اين کار را کنند، اساتید هم از اين 
طرف قائل به آنند که نبايد به اين کتب دست زد. پس بايد اين باور 
ابتدا در میان اساتید شکل بگیرد؛ بعد شورای عالی با امکاناتش 

وارد میدان شود. 
از صدر تا ذیل فرمایش شما مخدوش است. اساتید، هرکاری از دست شان 
امتحانات که  این شبکه عظیم  تمام  نگاه کنید  انجام می دهند. شما  آید  بر 
که  داشتند  موضع  اگر  اینها  می شود.  اداره  حوزه  اساتید  توسط  افتاده،  راه 
نمی آمدند. امتحانات شفاهي را چه کسي انجام مي هد؟ مدارج علمی را کی 
دارد می چرخاند؟ اساتید محترم، می خواهند کمک کنند و کسی موضع منفی 
کسی  هم  بشود  مطرح  خودش  جای  در  تخصصی  بحث  این که  با  ندارد. 
مخالفت ندارد. فقط نتیجه از پیش نباید معلوم باشد. نباید یک نتیجه ای را 
معین بکنیم بگوییم این نشد، ناامید کننده است. اصاًل تا طرح بحث در فضای 

اين که گفته می شود کتب درسی موجود به عنوان 
کتاب درسی نوشته نشده اند کلیت ندارد. مرحوم 
درسی  کتاب  عنوان  به  را  کفايه  کفايه،  صاحب 

نوشته اند.

در  می خوانديم،  امثله  شرح  وقتی  هم  -ما 
ذهن مان می آمد که اينها چیست؟ ولی اين طور 
نبود که به صرف اين سؤال، ديگر درس خوب 
نخوانیم. دامن زدن به اين مسائل، سطح علمی 

حوزه را پايین می آورد.
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علمی نشده، چگونه به این نتیجه رسیده ایم همینی که هست، خوب است یا 
بد؟ این نتیجه گیري ها درست نیست.

متخصصین  از  خاصی  جلسه  يک  نبايد  که  حتماً  اول:  خشت 
تشکیل بشود. اجماال قدر متیقن نظرات مراجع معظم و کارشناسان 
که تا کنون شنیده ايم، اين است که کتب کنونی مطلوب نیست و 

تغییراتی الزم است.
را  آن  شماری  و  الزم  را  تغییر  عده ای  شماست.  بی اطالعی  مال  این 
غیرالزم می دانند. تا این سخنان می افتد در صحن علنی حوزه و عده ای که 
امکانات و نشریه دارند، نظرشان نظر غالب حوزه می شود. این مغالطه لفظی 
می شود: »هیچ کس مخالف نیست با این که کتاب بهتر نوشته بشود.« »هیچ 
کس مخالف با تغییر کتب درسی نیست.« اینها مغالطه لفظي است. بروید با 
حضرت آیت اهلل العظمی وحید و یا حضرت آیت اهلل العظمی صافی، مصاحبه 

کنید. ببینید نظرشان چیست؟ آیا ایشان هم با این نظر موافقند؟
خشت اول: ما که دست مان به ايشان نمی رسد.

باالخره باید پرسید. مراجع تقلید در این زمینه صاحب نظر هستند، آنها 
هم حرف دارند در این زمینه ها. وقتی بحث در جای تخصصی مطرح شد، آن 
وقت دو تا شاگرد حضرت آیت اهلل العظمی وحید و حضرت آیت اهلل العظمی 
بحث  وقتی  ولی  مي کنند.  بحث  هم  با  و  هم  روبه روی  می نشینند  مکارم 
تخصصی نشد و در مجرای خود منتقل نشد عمومی می شود )همین می شود 

که االن شده(.
خشت اول: اين استنباط ما بر اساس نقل قول های شاگردان 
از ايشان در جرايد به چاپ رسیده  ايشان و يا مطالبی است که 
همراهی  تغییرات  اين  با  نحوی  به  اعاظم،  از  يک  هر  است. 

کرده اند.
این روال را منطقی نمی دانم. این گونه کارها طوری نیست که از آن و 

این مصاحبه بگیریم و بگوییم نظر این است. جو عمومی را باید یک جوری 
آرام نگه داشت که طالب خوب بخوانند و مال شوند. این کتب، دست کم 
در حدی هستند که فعاًل تا تغییری حاصل نشده، بتواند از آن آدم های مال 

بیرون بیاید.
من کسان زیادي را می شناسم که می گویند، مکاسب و کفایه بهترین 
است. من هم باالخره در حوزه ام و نمي گویم بهتر است یا خیر! من این جور 
حرف زدن ها را اشتباه می دانم. در مصاحبه ای بگویم مکاسب غیر قابل تغییر 
است. من معتقدم ده، بیست نفری، در یک جلسه بنشینیم و زوایای گوناگون 
بحث را بررسی کنیم و در جمع بزرگتری از فضال، نتایج را ارائه بنماییم و 
را  نتیجۀ مشخصی  از بحث  این است که شما قبل  بگیریم. مشکل  نتیجه 

می خواهید.
خشت اول: چرا از جانب شما به عنوان مجموعه اساتید، مطالبه 

نشده است؟
 شما از کجا مي دانید نشده است؟

انعکاس  هم  ما  بفرمايید،  را  شده  که  کارهايی  اول:  خشت 
می دهیم.

يک  نبايد  باشد.  معلوم  نبايد  پیش  از  -نتیجه 
ناامید  نشد،  اين  بگويیم  بکنیم  معین  را  نتیجه ای 
علمی  فضای  در  بحث  تا طرح  اصاًل  است.  کننده 
که  نتیجه رسیده ايم همینی  اين  به  نشده، چگونه 

هست، خوب است يا بد؟

از  دارید؟  خبر  خارج  و  عالی  سطوح  اساتید  دوره ای  نشست  از  شما 
موضوعاتی که آنجا مطرح می شود خبر دارید؟ ریز این مسائل در آنجا مطرح 
شده. )آسیب شناسی مسائلی که مربوط به حوزه بوده است(؛ که کتاب درسی 
رشته هاي تخصصي بحث  مورد  در  در جایی مفصل  ما  است.  آنها  از  یکی 
کردیم و نظر خودمان را هم به مسئولین انعکاس دادیم؛ ولی چون معتقدیم 
در جمع های تخصصی باید بحث بشود، انعکاس رسانه ای به آنها نمی دهیم. 
گاهی در جمع های صد نفری و پانصد نفری ـ اساتید ـ مشکل مطرح و راه 
حل هایی ارائه می شودـ  راهش هم همان استـ  این گونه جمع ها باید تقویت 
شود، مدیریت حوزه باید جمع های خودجوش و دلسوز اساتید را تقویت کند. 
من معتقدم نشست اساتید خاستگاه بسیار خوبی برای طرح این بحث هاست. 
این یک فرصت طالیی است که یک عده مدرس حوزه، بدون این که کسي 
به ایشان بگوید، دور هم جمع شده اند. این فرصت را باید مدیریت حوزه قدر 

بداند و از آن استفاده کند.
کسانی  که  ببینند  طلبه ها  که  بود  اين  ما  عرض  اول:  خشت 
و مشکالت  می کنند  آنها رسیدگی  دغدغه های  به  که  دارند  وجود 
همین طوری رها نشده اند. در اين صورت دل گرمی بیشتری برای 

درس خواندن پیدا می کنند.
حدود شش هفت سال است که اساتید شروع کرده  اند و مسائل را دنبال 
می کنند طالب بدانند که اساتید، به فکر آنها هستند. دغدغه هایی که شما 
دارید در ذهن آنها نیز وجود دارد. ولی بگذارید در فضای آرام، آنها کارهای 

الزم را انجام دهند.
-من با تغییر معقول و منطقی موافق هستم، اگر 
نتیجه يک بحث علمی باشد. با عدم تغییر معقول 
و منطقی هم موافقم، اگر نتیجه يک بحث علمی 

باشد. با عوامی شدن بحث هم مخالفم.
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تحول درکتب درسی 
حـوزه هـای علـمیه

با رويکرد به آثار استاد شهید مطهری)ره(
در آينه نگاه مقام معظم رهبری)حفظه اهلل(*

عباس رضوانی نسب)هژبر(**

مقدمه
تبلیغی- دینی  رفیع علمی،  پایگاه  حوزه های علمیه، 
است که در طول تاریخ عالوه بر پاسخگویی به نیازهای 
زمان، همیشه توانسته با فراست و شجاعت نیاز لحظه ها 

را برآورده نماید.
در  حوزه ها  پیشرفت  به  توجه  با  میان،  این  در 
آن  در  نیز  نارسایی هایی  شاهد  ما  گوناگون،  عرصه های 
اجتناب  ضرورتی  حوزه  در  اصالح  بدین روی  هستیم. 
حوزه،  آموزش  اصالح  راهکارهای  از  یکی  است.  ناپذیر 
تحول جدی کتب درسی است که باعث صرفه  جویی در 
دربارۀ محتوای کتب درسی  وقت عزیز طالب می شود. 
و تنظیم مطالب آن، می توان از راهکارهای اندیشمندان 

حوزوی متأخر بهره برد.
جامعه،  نیازهای  به  آگاه  فقیهی  مطهری  استاد 

اسالم شناسی بی نظیر و فیلسوفی متعهد بود.
آثار این شهید عزیز در زمینه های اجتماعی، فلسفی، 
اخالقی، فقهی و تاریخی بصورت مجموعه ای است که 
تغییر  در  و  باشد  سودمند  عامی  و  عارف  برای  می تواند 
ایفا کند. مقام  و اصالح کتب درسی حوزه نقش مهمی 
و  می دانند  شاگرد شهید مطهری  را  خود  رهبری  معظم 

می فرمایند:
به  می دانم.  مطهری  آقای  شاگرد  را  خودم  »من 
ایشان گفتم: من شاگرد شما هستم، تعّجب کرد و گفت: 
پیش  بنده  نخوانده اید. حقیقتًا هم  بنده درس  پیش  شما 
استاد مطهری درس نخوانده ام؛ اما یکی از عناصری که 
است،  کرده  پایه گذاری  را  من  اسالمی  فکر  اصلی  بنیۀ 

سخنرانی های بیست سال پیش آقای مطهری است.«
آثار  و  زمینه شخصیت  آیت اهلل خامنه ای در  حضرت 
گذشته  سال  چند  در  را  مهمی  نکات  مطهری،  شهید 
دادن  قرار  محور  با  نوشتار  این  در  فرموده اند.  گوشزد 
فرمایشات ایشان، بر ضرورت مطالعۀ آثار شهید تأکید و 
راهکارها و برنامه هایی در جهت مطالعه آثار شهید و بویژه 
فراهم آوری زمینه ای برای تدوین و تدریس کتب شهید 

در حوزه های علمیه، ارائه می شود.
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ويژگی های آثار شهید مطهری
1. مبنای فکری انقالب

شخصیت جوانان در سنین 15 الی 25 سالگی در حال نوسان است. سیکل روانی انسان مدام در این دورۀ عمر در حال 
تغییر است. در این مّدت، برای تحکیم اندیشه و فکر این افراد، باید درست برنامه ریزی شود تا او بتواند به یک مبنای فکری 

صحیح و جامع دست یابد.
مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: »اعتقاد بنده این است که آثار شهید مطهری، مبنای فکری این جمهوری 

کنونی است.« و در جای دیگر فرمودند: »مبنای فکری انقالب، تفکرات شهید مطهری است و الغیر.«
2. يک دورة معارف عمیق اسالمی

آثار علمی شهید مطهری همان طور که حضرت امام نیز مورد تأکید قرار داد، دارای محتوای غنی و قابل استفاده برای 
همه است. رهبر معظم انقالب نیز در این راستا می فرمایند: »چند سال پیش به دوستان طلبه توصیه می کردم و می گفتم 
که اگر کسی فقط همین آثار ایشان را از اول تا آخر، یک دور با دّقت بخواند، این کافی است که او را به یک سطح عمیق 

از معارف اسالمی برساند.«
»تنها کسی که هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت، خوب ترین فراورده ها را تقدیم محیط اندیشۀ اسالمی کرده، 

آقای مطهری است.«
3. منبع پاسخ به سؤاالت جامعۀ جوان و تحصیل کرده

شهید مطهری، نمونۀ یک شخصیت روحانی متناسب با زمان است که می تواند در چالش اول، کاِر درست و اقدام به 
جا انجام دهد. مقام معظم رهبری دراین باره می فرمایند: »شهید مطهری به عرصۀ ذهنیت جامعه نگاه کرد و عمده ترین 
سؤاالت ذهنیت جامعۀ جوان، تحصیل کرده و روشن فکر کشور را بیرون کشید و آنها را با تفکر اسالمی و فلسفۀ اسالمی 
و منطق قرآنی منطبق کرد. پاسخ آنها را در سطوح مختلف در مقابل افراد گذاشت.«، »امروز جوانان ما، دانشجویان ما، 
معلمان ما، کارگران ما، اگر می خواهند در زمینۀ افکار اسالمی عمق پیدا کنند و پاسخ سؤاالت خود را پیدا نمایند، باید به 

کتاب های شهید مطهری مراجعه کنند.«
4. کلید گنجینه و سیاست گذار فرهنگ اسالمی

مقام معظم رهبری می فرمایند:
اگر ایشان)شهید مطهری( می بودند، یک کلیدی از گنجینه های فرهنگ اسالمی بودند و می توانستند سیاست گذار، خط 

دهنده و مسئول بخش های عظیمی از فرهنگ اسالمی جامعه باشند.
5. تصفیۀ ديدگاه ها از افکار منحرف

باورهای دینی و آموزه های مذهبی، مانند آب روان و شفافی است که از سرچشمۀ زالل، منشأ گرفته؛ ولی در گذر زمان 
به انواع آلودگی ها برخورد کرده و از آن شفافی اولیه، دور افتاده است.

عالمان دین همواره در برابر تحریف و انحراف در اصول و مبانی دین و آلودگی های آن حساس بوده و با تالش علمی، 
فرهنگی و عملی، جامعه را از هجوم موج های سهمگین تحریف گران دور داشته اند.

شهید مطهری نیز در برابر هجوم کجروی ها، تحریف ها و التقاط های فکری ایستاد و به پاسداری از مرزهای عقیدتی 
همت گماشت.

رهبر معظم انقالب در این راستا می فرمایند:
»عالمۀ شهید مطهری پایه گذار فکری نظام جمهوری اسالمی ایران است. خط فکری استاد مطهری، خط حساسیت 
در مقابل حرکات نفوذی در داخل اندیشه های اصیل اسالمی است. خطی که می تواند انقالب را از نظر فکری حفظ کند، 
همان خط مطهری است)یعنی اسالم ناب و بدون التقاط(. حرکت در راه پی گیری و تحقق افکار بلند این شهید بزرگوار، از 

نیازهای اساسی جامعه و انقالب اسالمی است.«

ضرورت مطالعۀ آثار شهید مطهری در حوزه های علمیه
امروز جامعۀ ما و نسل جوان و جامعۀ فرهنگی و علمی ما، به مراجعه و دانستن همان مطالبی که شهید مطهری در 
اختیار اّمت اسالمی گذاشته است، محتاج اند. در این میان، طالب و دانشجویان برای عمق بیشتر در زمینۀ معارف اسالمی 
و پاسخ به سؤاالت و شبهات احتمالی ضرورت دارد به آثار شهید مطهری مراجعه نمایند. مقام معظم رهبری راه گسترش، 

پیشرفت و شکوفایی فرهنگی جامعه را بر مبنای آثار این شهید عزیز، می دانند و می فرمایند:
»یکی از کارهای الزم در حوزه ها، مطالعۀ آثار ایشان است. جوانان عزیز ما باید با آثار شهید مطهری آشنا شوند.«، »من 

الزم می دانم و بارها هم این نکته را گفته ام که همۀ طالب و همۀ اهل منبر، یک دوره آثار آقای مطهری را بخوانند.«
»باید با برنامه ریزی زمینه ای فراهم شود که طالب، دانشجویان و نسل جوان، دورۀ کتاب های شهید مطهری را مطالعه 

نمایند.«
»اعتقاد من این است که طالب باید کتاب جهان بینی شهید مطهری را مباحثه کنند.«

در واقع آثار شهید مطهری می تواند برای افکار جوانان خصوصًا طالب علوم دینی زمینه ای باشد در جهت بارور کردن 
استعدادهای درونی. تا بتوانند راه درست را در آینده انتخاب کنند. روی آوردن به این آثار همیشه مورد تأکید حضرت امام 
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خمینی و رهبر معظم انقالب بوده و فرموده اند:
امام هم فرمودند،  بارها هم گفته شده و شخص  »موضوع دیگری که 
بنده هم مفید می دانم که بارها تأکید کنم و تکرار کنم، ترغیب و روی آوردن 

به آثار شهید مطهری است.«
کتابها، مباحث و سخنان آن عالم دلسوز، در حوزه های مباحث اجتماعی، 
افراد جامعه الزم  فکری، عمومی و حتی مباحث فلسفی خاّص، بر یکایک 

و حیاتی است.
یکی از مسائلی که طالب در روند کار تبلیغی دنبال می کنند، ژرفابخشی 
رهبری  معظم  مقام  است.  مردم  عمومی  اذهان  در  انقالب  و  نظام  به 
و  بشود  تعمیق  مردم  ذهن  در  نظام  این  که  بخواهیم  ما  »اگر  می فرمایند: 
حرکت انقالبی این مردم همچنان ادامه پیدا کند، باید افکار مطهری در بین 

مردم رواج پیدا کند.«
طلبه ها باید این کتابها را مطالعه، مباحثه و تدریس نمایند. مقام معظم 
رهبری در این زمینه می فرمایند: »کتاب روش رئالیسم، یعنی آن پاورقی های 
بایستی علما و متفکرین  بر کتاب مرحوم عالمه طباطبایی)رض(  را  ایشان 
مباحثه کنند، تدریس کنند، به طلبه ها و شاگردهایشان یاد بدهند. یک چنین 

کار گستردۀ حوزه ای بر روی آثار شهید مطهری باید انجام گیرد.«
معارف  از  به یک سطح مطلوب  ایشان جهت رسیدن  نظریۀ  اساس  بر 
عمیق اسالمی می توان یک دوره آثار شهید مطهری را هر طلبه ای، در طول 

دوران طلبگی مطالعه نماید.
رهبری  معظم  مقام  می کنند،  فعالیت  دانشگاه ها  در  که  طالب  دربارۀ 

فرمودند:
در  را  روحانیت  حضور  و  بروند  دانشگاه ها  در  بناست  که  »روحانیونی 
دانشگاه تأمین کنند...، به آنها گفتم شماها باید در داخل دانشگاه یک روحانی 
باشید ... اگر همین کتابهای آقای مطهری را دانسته باشید و خوانده باشید 
و بلد باشید، برای شما کافی است؛ یعنی اگر کسی همین کتابهای ایشان را 
بخواند و بداند، می تواند یک عنصر روحانی در دانشگاه باشد؛ با آن طرازی 
که بنده غالبًا برای روحانی دانشگاه معتقدم؛ یعنی طراز روحانی است، نه طراز 
عضوی در سلسله مراتب ادارۀ دانشگاه؛ ولو از جنبۀ معنویش. آن طوری من 

قائل نیستم.«

شهید  آثار  رويکرد  با  درسی  کتب  در  تحَول  ضرورت 
مطهری

برنامۀ  می خواستم  بنده  »اگر  می فرمایند:  صراحتًا  رهبری  معظم  مقام 
این می گذاشتم  را  برنامه  از مواد  بنویسم، بالشک یکی  را  حوزۀ علمیۀ قم 
که کتابهای آقای مطهری خوانده شود، خالصه نویسی شود و امتحان داده 

شود.«
شاید امروز در برنامۀ درسی حوزه های علمیه خصوصًا مباحث اعتقادی، 
شاهد تدریس کتبی هستیم که شاگردان آقای مطهری تدوین کرده اند. خیلی 
هم خوب است؛ ولی جا دارد طبق فرمایش رهبر معظم انقالب، شورای عالی 
حوزۀ علمیه برنامۀ درسی را بر محور این کتب قرار دهد؛ یا حداقل برخی 
از دروس را بر این اساس قرار دهد. در این زمینه باید طوری برنامه ریزی 
شود تا همه از آن بهره مند شوند. وقتی مباحثۀ کتاب هایی چون جهان بینی، 
روش رئالیسم و امثال اینها، در سخنرانی های متعدد از جانب رهبری مطرح 
می شود، جای هیچ شکی باقی نمی گذارد که این آثار معیار مناسبی در تدوین 

کتب درسی می تواند قرار گیرد.

ضرورت تدوين هندسۀ فکری شهید مطهری
امروزه باید هندسۀ فکری شهید مطهری تدوین گردد و این کار را حوزۀ 
در جهت رشد  این هندسه فکری می تواند  از  و  انجام دهد  علمیه می تواند 

فکری و معنوی طالب بهره بگیرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای می فرمایند:
»اآلن اگر کسی بپرسد پیام و حرف آقای مطهری چه بود، یا به تعبیر 
بود، شما  آقای مطهری چه  اجتماعی  یا  امروزی ها دکترین فکری، فلسفی 
تفکر  و  کند  نگاه  او  که  داد  خواهید  او  به  را  کتاب  کدام  چیست؟  جوابتان 
آقای مطهری را پیدا نماید؟ چنین کتابی را نداریم. کتابی را که یک چنین 
و  خالصه گیری  بر  هم  اصراری  هیچ  نداریم.  شده باشد،  آن  در  جمع بندی 
فراهم کنید،  پانصد صفحه ای  مثاًل یک کتاب  نداشته باشید؛  خالصه کردن 
فشرده، سنجیده، دقیق و آن نظام و هندسۀ فکری آقای مطهری را در آن 

ترسیم کنید؛ این از آن کارهای واجب است.«
کتابهای  را  مطهری  شهید  استاد  »کتابهای  می فرمایند:  دیگر  جای  در 
درسی خود قرار دهید و آنها را به درستی تدریس کنید و پیرامون آن بحث 

و تبادل نظر کنید.«

طرح مطالعاتی پیشنهادی رهبر معظم انقالب
از برنامه هایی که در میان جوانان می توان راه اندازی کرد و البته تجربۀ 
معظم  مقام  است.  مطالعاتی  دارد، طرح  وجود  اخیر  در چند سال  نیز  خوبی 

رهبری دراین باره می فرمایند:
کنید  انتخاب  را  کتاب  یک  کنید،  مراجعه  مطهری  آقای  کتابهای  »به 
و در همان مسجد و در همان محیطی که شما می توانید ـ اگر در مجامع 
عمومی تر نمی شود ـ در آن کالس دانشگاه و در آن مدرسه و خالصه در هر 
جا که می شود، آن را بحث کنید، مطرح کنید و مباحثه و مذاکرۀ دسته جمعی 
بگذارید؛ به خصوص متفکران روی این بحث ها فکر کنند و همان طور که 
گفتم از این سکوی پرش برای حرکت کردن به جلو و استفاده های بیشتر و 

محوطۀ فکری وسیع تری را گرفتن و پوشاندن، استفاده کنند.«
این پیشنهاد، این نکته را یادآوری می کند که مطالعۀ آثار ایشان، ضمن 
شود،  آماده  همۀ طالب  برای  منظم  برنامۀ  به صورت  اگر  فراوان،  اهمیت 
می تواند ثمرات زیادی را در بر داشته باشد. در این میان، البته عده ای مخالف 
پیدا می شوند که دائم زمزمه مخالفت سر مي دهند. مقام معظم رهبری در 

این راستا می فرمایند:
»مبادا وسوسۀ خّناسان و زمزمۀ دشمنان که با فکر شهید مطهری مخالف 
بودند و به همین خاطر هم او را از دست ما گرفتند، موجب شود که کتابهای 

آن بزرگوار از رواج بیفتد، که البته نخواهد افتاد.«
براساس مبانی عمیق اسالم و  استاد شهید مطهری، چون  اندیشه های 
تشیع است، هیچ گاه کهنه نمی شود. چنانچه در این سال های گذشته مشخص 

شده که بارها چاپ شده و هنوز عدۀ زیادی مشتاق مطالعۀ این آثار هستند.
مقام معظم رهبری می فرمایند:

»آن چه کهنه نمی شود، معارف و حقایقی است که هنوز جامعۀ ما محتاج 
از بر کردن آنهاست و آن همان محتوای کتابهای  دانستن، تکرار کردن و 

شهید مطهری است.«
»البته آثار آن بزرگوار، مثل یاد او زنده است. کتابهای شهید مطهری قابل 

مردن و تمام شدن نیست.«
نظر  به  و  هست  هم  اآلن  و  می شد  منتشر  و  چاپ  سخنرانی ها  »این 
در  بخواهند  که  کسانی  برای  مطهری  استاد  سخنرانی های  هم  اآلن  من 

زمینه های اسالمی چیزی بیاموزند، مانند یک معلم کاربرد دارد.«
»مبادا کسی خیال کند که ما بعد از انقالب که مرتب کتاب های شهید 
مطهری را جمع و منتشر می کنیم، تکراری است؛ نه در سخن حق و نه در 

کالم حکمت، تکراری نیست.«
امید است روزی برسد تا شاهد مطالعه، تدریس، مباحثه و خالصه نویسی 
این آثار ارزشمند در میان همۀ طالب و روحانیون و فضالی ارجمند حوزه های 

علمیه باشیم.
* منابع این متن در دفتر نشریه موجود است.

** طلبه سطح دوم حوزه.



63 شمارة 13و14 ، تحرير محل نزاع       خشت اّول    

حجت االسالم  با  مصاحبه  قصد  اول  خشت  نشریه 
داشت؛  را  علمیه(  حوزۀ  آموزش  عباسي)معاونت  والمسلمین 
اما پس از ارسال نامه، چنین توفیقي حاصل نشد؛ ولي ایشان 
براي پاسخ به پرسش هاي ارسالي، به صورت مکتوب اعالم 
آمادگي کردند و متني را در زمینۀ تحول متون درسي حوزه 

آماده نموده و ارسال کردند. متن نامه بدین شرح است: 

الف. بیان مشکالت
از تأسیس حوزه علمیه نجف اشرف توسط شیخ الطائفه 
اسالمی  علوم  تاکنون  زمان  آن  از  می گذرد.  قرن  ده  حدود 
تألیفات سلف  به خود دیده است.  فراز و فرودهای بسیاری 
صالح، میراث گرانبهایی است که با وجود قرن ها فاصله باید 
از آن افکار بلند در تمامی زمینه ها خصوصًا در حوزه فقه و 
اصول بهره مند شد. بسیاری از علمای سلف در فقه، اصول، 
ریاضیات،  مانند  دیگر  علوم  در  نیز  و  ادبیات  تفسیر،  کالم، 
اهداف  با  تألیفات  این  معمواًل  اما  زده اند؛  قلم  نجوم  و  طب 
مشکالتی  اساس  همین  بر  و  است  نشده  نگاشته  آموزشی 

برای متعلمین ایجاد می نماید که اهم آن بدین شرح است:
1. پیچیده و غامض بودن برخی مطالب: به طوری که 
استاد نیز هر چند زبردست و ماهر باشد فهم کامل و دقیق 
از  معانی  فهم  بنابراین  می شود.  مشکل  طلبه  برای  مطالب 
عبارات این گونه متون نیازمند به صرف وقت زیادی است که 
ثمره چندانی ندارد. زیرا متون با عبارات سنگین نه ذهن را 

ورزیده می کند و نه بر توان علمی طلبه می افزاید.
به طوری که  2. مطالب غیر ضروری در متون درسی: 
حذف این مطالب از متن لطمه ای به محتوای علمی آن وارد 

نمی کند.
عصر  در  مطالب  این  اگرچه  مبتالبه:  غیر  مطالب   .3
برخی  امروزه  اما  است،  بوده  نیاز  و  ابتالء  مورد  تدوین خود 
از آن مطالب، از جمله بسیاری از فروع فقهی، از محل ابتالء 

خارج شده است و پرداختن به آن الزم نیست.
4. خالء برخی از مطالب: نیازهای امروز جامعه اسالمی 
مباحث  و  مسائل  پاسخ گوی  علمیه  حوزه  می کند  اقتضاء 
مستحدثه در زمینه های گوناگون باشد که علی رغم پرداختن 
به برخی از آنها، هنوز در بسیاری از زمینه ها کار الزم صورت 
نگرفته است. زیرا نیازهای دینی، منحصر در مسائل فقهی 
نبوده و جامعه نیاز به کارشناسان دینی در زمینه های مسائل 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... نیز دارد که باید برای تربیت 

آنان اقدامات جدی تری صورت گیرد. بنابراین با حفظ فقه و 
اصول سنتی، باید خالء هم پر شود.

آموزشی: مدت زمانی که  5. ضرورت کوتاه بودن دوره 
طالب برای طی مدارج علمی صرف می کنند، طوالنی است 
ارائه  و  پژوهش  چون  دیگری  فرصت های  که  گونه ای  به 
تدابیری  باید  لذا  می شود.  کمتر  اسالمی  جامعه  به  خدمت 
بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن،  اندیشیده شود تا طالب 
به بهترین نتایج علمی دست یابند، البته این سخن به معنای 

کاستن از عمق مطالب نیست.

ب. طرح پیشنهادی
به  حوزه  علمی  نظام  در  آموزشی  متون  ساختار  اگرچه 
گونه ای است که تغییر آن دشوار می نماید خصوصًا با وجود 
سلیقه ها، معیارهای گوناگون در کارشناسی و داوری، اما به 
نظر می رسد برای این کار اقداماتی در سه مرحله باید صورت 

پذیرد:
1. برنامه ريزی

نظام  درباره  جامع  طرحی  است  الزم  مرحله  این  در 
آموزش حوزه تهیه شود و در آن، اهداف آموزشی، سرفصل ها 
)محتوا( و مشخصات هر درس از نظر تعداد واحد و ... باید 

مشخص شود.
2. اجرا

ستادی از اساتید و صاحب نظران تشکیل شود تا با اطالع 
متون  کاری،  موازی  از  پرهیز  برای  شده  انجام  کارهای  از 

آموزشی متناسب با طرح جامع را تهیه نمایند.
3. نظارت

نظارت  تحت  متون  تدوین  اجرای  مرحله  است  الزم 
به  بخش  هر  ارزیابی  با  و  گام  به  گام  آموزشی  متولیان 
کار جلوگیری  فرآیند  در  احتمالی  از خطاهای  تا  برود  پیش 
و در نتیجه خروجی کارها با اهداف آموزشی مطابقت داشته 

باشد.
از همین جا می توان به نحوه ارتباط مطلوب میان معاونت 
آموزش و مرکز تدوین متون دست یافت که یا مرکز تدوین 
به عنوان یکی از واحدهای تابعه معاونت محسوب گردد و یا 
نقش برنامه ریزی و سفارش و نیز نظارت نهایی بر محصول 

توسط معاونت آموزش ایفا شود.

متون با عبارات سنگین نه ذهن را 
ورزیده می کند و نه بر توان علمی 

طالب می افزاید.
پاسخ حجت االسالم والمسلمین عباسي) معاون آموزش حوزه هاي علمیه( به پرسش هاي خشت اول(
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نقطۀ 
شروع

علی اکبرزاده*
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مسئولین  دغدغه های  حوزه،  فضالی  و  بزرگان  اتفاق  به  قریب  بیانات 
از ضرورت تحول در کتب درسی حوزه  و شکوه های طالب، همه حکایت 
این  نیز  از دست می رود  دارد. هرچه زمان می گذرد و فرصت های بیشتری 
مشبع  فصلی  بنشینی،  که  هرکس  سخن  پای  می شود.  آشکارتر  ضرورت، 
نظر  رد  در  الزامات تحول متون و مشکالت موجود خواهد گفت و هم  در 
مخالفان. در طیف مخالف این تغییرات نیز اشکاالت، صغروی است. یعنی 
نگرانی هایی که فرض  دارد.  تغییرات وجود  این  نگرانی هایی در نحوۀ  فقط 
شده برآورده نخواهد شد و کار را به مخالفت کشیده است. به هر حال همه 

در یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن، لزوم تغییر است. 
اما آنچه در این فرآیند تغییر بسیار مهم است، این است که شروع این 
حرکت باید از نقطۀ درستی صورت پذیرد. بی شک، ثمرۀ این شروع صحیح، 
امتداد حرکت تا نتیجۀ مطلوب خواهد بود؛ آن  هم با کمترین هزینه. البته این 
حرکت وقتی به ثمر می رسد که با همراهی حداکثری حوزویان در جایگاه های 
گوناگون انجام پذیرد؛ اما آنچه مهم است، این است که از کجا باید شروع 

شود.   
حال، به بررسی و ارزیابی حالت های ممکن می پردازیم:

1.مراجع و بزرگان 
هیچ  و  حوزه اند  استوانه های  بی شک  اعالم،  علمای  و  معظم  مراجع 
حرکتی، بدون تأیید و همراهی ایشان صحیح نیست و اگر چنین حرکت هایی 
شکل بگیرد نیز، هرگز به نتیجه نخواهد رسید؛ اما این مهم، ایجاب نمی کند 
که نقطۀ آغازین این حرکت تحولی نیز ایشان باشند. مشغله های فراوان و 
وظایف کالن و عمده تر جایگاه مرجعیت، باعث می شود که توقعی از ایشان 

در شروع این حرکت پردامنه و پرمالحظه، نداشته باشیم.
 

2.طالب
طالب، به عنوان کسانی که با کتب موجود، به عنوان بستر رشد علمی 
خود مواجهند، حق دارند که در این زمینه نگران بوده و از بزرگان و مسئولین، 
رویشان  پیش  محکم  و  صحیح  مسیری  این که  باشند.  داشته  جدی  توقع 
ترسیم شود تا با آرامش خاطر در آن گام نهند و آمادگی انجام رسالت های 

بزرگ روحانیت در عصر خویش را بیابند.
باید طالب  نقطۀ شروع حرکت،  پیشنهاد شود که  این اساس، شاید  بر 
جهت  را  جانبه  همه  و  خودجوش  حرکتی  که طالب،  بدین صورت  باشند. 
متقاعد کردن بزرگان و اساتید شروع کنند تا تحقق این دغدغۀ مشترک و 

همگانی به مرحلۀ عملیاتی وارد شود.
به  و  دهد  قرار  ما  فراروی  روشنی  افق  نمی تواند  نیز،  پیشنهاد  این  اما 
میان  در  مطالبه  این  به  زدن  دامن  که  چرا  شود.  نائل  مطلوب  دستاوردی 
طالب و وارد کردن آنان به میدان مطالبه، ایشان را از وضعیت کنونی دل زده 
و دل سرد خواهد کرد و معلوم نیست تا رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت 
این  اگر  به چه معضالتی دچار شود. خصوصا که  آموزشی طالب  و  علمی 
حرکت به هر دلیل به سر منزل مقصود منتهی نشود، این آسیب ها مضاعف 

خواهند شد.

3ـ مسئولین و متولیان رسمی
خوش بختانه در ساختار حوزه، تالیف متون درسی متولی رسمی دارد و 
تاکنون اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است؛ اما به نظر می رسد که 

متولیان رسمی نیز نمی توانند شروع کنندۀ مناسبی برای این حرکت باشند. 
از  چرا که برخی شواهد و قرآئن نشان می دهد که مراجع معظم و اساتید، 
برخی تغییرات قبلی در متون درسی، رضایت چندانی ندارند و این مسئله تا 
حدودی جایگاه این متولیان را نزد ایشان متزلزل نموده است؛ پس برنامه های 
آتی و حرکت های تحولی آنان، ممکن است با حسن نظر و همراهی مراجع 
با  حوزه صرفًا  در  مطلوب  متون  جایگزیني  و  تدوین  نشود  همراه  اساتید  و 

الزام هاي قانوني حاصل نمي شود.
 

4ـ اساتید و فضال 
مدعای این یادداشت این است که یگانه آغاز کنندۀ این حرکت تحولی، 
جز اساتید معظم و باسابقۀ سطوح عالی و خارج حوزه، نیستند. به نظر می رسد 
که تنها در صورتی می توان به شروع و استمرار این حرکت امیدوار بود که 
این بزرگواران، خود داعیه دار تحول متون درسی شوند. برخی دالیل مدعای 

ما از این قرار است:
ـ شأن استادی، یکی از مهم ترین شئون و جایگاه ها در حوزه است و بعد 

از مراجع معظم، باالترین مقام، از آن ایشان است.
ـ همواره و به طور طبیعی، اساتید مهم حوزه، شاگردان برجستۀ مراجع 
تقلید و مورد اعتماد و اطمینان ایشان بوده اند. مسلما این امتیاز مهم، بسیاری 
از نگرانی ها و دغدغه های مراجع معظم در امر تغییر و تحول کتب درسی را 
برطرف خواهد نمود. همچنین می توانند پل ارتباطی خوبی میان متولیان و 

مراجع معظم باشند.
ـ اگر قرار شود که کتاب درسی جدیدی در حوزه تدوین گردد، علی القاعده 
باید توسط همین اساتید نوشته شود. پس اگر خود آغازگر این حرکت باشند، 
طبعا همراهی کمی و کیفی بیشتری در بدنۀ اساتید، پشت این حرکت قرار 

خواهد گرفت و کتب قوی تری به نظام آموزشی حوزه تقدیم خواهد شد.
ـ اساتید حوزه، به علت کثرت مواجهه و انس با این کتب، بیش از هر کس 
دیگری بر نقاط قوت و ضعف این کتب احاطه دارند؛ چرا که سال های سال 
از عمر شریف خود را البالی سطر سطر این کتب سپری کرده اند. همچنین 
در مقام تدریس، به تمام مشکالتی که ممکن است برای معلم و متعلم پیش 
آید، اشراف دارند. به عنوان مثال، کسی جز ایشان، نمی تواند مرجع اظهار نظر 

کیفی در باب میزان بازده علمی و آموزشی کتب موجود باشد. 
ـ واضح است که تا کتابی توجه اساتید را به خود جلب نکند و ایشان آن 
ندانند، آن کتاب هیچ توفیقی کسب نخواهد کرد.  را برای تدریس مناسب 
از طرفی دیگر، اگر کتابی توسط مجموعۀ مورد وثوقی از خود اساتید تالیف 
از احتمال بیشتری برای موفقیت، برخوردار خواهد بود. چرا که  شده باشد، 
این فرآیند در روال طبیعی خود شکل گرفته و با بخشنامه و تحمیل نخواهد 

بود. 
ـ حرکت اصالحی تغییر متون درسی، به هر حال ممکن است آفاتی را به 
همراه داشته باشد. مدیریت این دوران گذار و عبور به سالمت از این مرحله، 
ارتباط گسترده و  به خاطر  این نیست جز  برمی آید. و  اساتید  از عهدۀ  فقط 

اثرگذار با طالب. 
با این تفاصیل، امید می رود که این حرکت، هر چه سریع تر به مدد همت 
مستمر  روند  در  دیگری  بلند  گام  و  بگیرد  شکل  حوزه  محترم  اساتید  بلند 

بالندگی حوزه های مقدس علمیه برداشته شود. 

* از طالب سطح حوزه.
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الّرحمن * عّلم القرآن * خلق اإلنسان * عّلمه البيان1  
يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكٍر و أنثى و جعلناكم شعوبًا و قبائَل 

لتعاَرفوا؛ إّن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إّن اهلل عليٌم خبيٌر2  

مقّدمه
انسان - فطرتًا یا در اثر ضرورت های معیشتی- موجودی، اجتماعی است 
و زندگی در اجتماع، مقرون با روابط بین افراد جامعه است و انسان برای این 
ارتباط از راهکارهای مختلفی بهره می جوید که مهّمترین آنها »بیان« است 

که در قالب زبان های مختلف تبلور بیشتری پیدا کرده است.

اختالف زبان ها 
بود ه است.  چه  زبان ها  اختالف  منشأ  که  نمیدانیم  درستی  به  امروزه   
هنگامی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم که اختالف زبان ها یکی 
از نشانه ها و آیات الهی معرفی شده است و امری الزم و ضروری برای جوامع 

انسانی شمرده شده است.
»و من آیاته خلُق الّسموات و األرض و إختالف ألسنتکم و ألوانکم إّن 

في ذلک آَلیات لقوٍم یتفّکرون «) روم / 22 (.
یافته است،  گسترش  بسیار  امروزه  زبان  به  مربوط  مباحث  حال  هر  به 
از  بیشتر  و  متنوعتر  بسیار  جدید  عصر  در  ادبیات  و  زبان  با  مرتبط  علوم  و 
علوم قدیمی شده اند؛ برخی از این علوم عبارتند از: زبانشناسی، فلسفۀ زبان، 
زبان  دستور  زبان ها،  سیر  و  تاریخ  زبان،  جامعه شناسی  زبان،  روانشناسی 
جهانی) در قالب گونه های مشترک بیان معنی بین تمام انسان ها و یا تدوین 
زبان های بین المللی مثل اسپرانتو (، دانش های هرمنوتیکی و فلسفۀ تحلیل 
زبانی، ارتباطات، رسانه ها، فرهنگ، مطبوعات، طنز، آموزش زبان دوم، ترجمه 

و پژوهش در زبان دوم و....

 زبان های زنده 
 انسان های یک جامعه برای ارتباط و تبادل افکار و آراء با هم از زبان 
مادری خود بهره میجویند؛ اّما برای برقراری رابطه با سایر جوامع و ملّت ها 
ناچارند که زبان آنها را یاد بگیرند. در بین زبان های موجود، بعضی به دالیلی 
تعبیر میشود.  آنها به زبان های زنده  از  یافته اند که  رواج و اهمیت بیشتری 
این زبان ها از مرز های ابتدایی خود پا فراتر گذاشته اند و منطقه های عظیمی 
ارتباطی  پل  آنها،  فرهنگ  بر  تأثیر  با  و  میدهند  قرار  خود  پوشش  تحت  را 

مشترکی بین متکلّمین به آن زبان پدید میآورند.

 زبان عربی
از جمله زبان های زنده، زبان عربی است که عالوه بر پویایی و توانایی 
ذاتی خود، عامل دیگری باعث رواج و گسترش آن شده است، و آن این است 
که این زبان، زبان دین اسالم و لغت قرآن کریم است و تنها زبان جایز در 
و  علم  گنجینه های  و  تراث  حامل  دیگر،  سوی  از  میباشد.  توقیفی  عبادات 
ادب ملل پیشین مانند یونان و روم و هند و ایران باستان است که در جریان 
نهضت ترجمه، آنها را جذب و هضم نموده و در سینۀ خود نگه داشته است؛ و 

لذا عامل ارتباط مسلمین میباشد.

 ضرورت فراگیری زبان عربی برای يک طلبه
یک ابزار ضروری برای فراگیری هر رشته علمی، آشنایی کافی با زبان 
ادامه  برای  پزشکی  رشته  دانشجوی  زمان حاضر،  در  مثال  است؛  رشته  آن 
زبان  داشته باشد.  کافی  تسلّط  انگلیسی  زبان  بر  باید  حتمًا  موفق،  تحصیل 
اسالمی  علوم  لذا طالب  است؛  نیز عربی  و حوزوی  اسالمی  علوم  تحصیل 
زبان عربی  به  که همه   – متون مرجع  و  و سّنت  قرآن  با  باید همواره  که 
است – سر و کار داشته باشد، الزم است به خوبی و به اندازۀ الزم، با این ابزار 

و کلید ورود به علوم اسالمی آشنا باشد. عالوه بر این، قسمت عمدۀ مسلمین 
به این زبان تکلّم میکنند و برای آشنا ساختن آنان با معارف ناب شیعی نیز 

باید به فراگیری این زبان پرداخت.

بخش اّول: آسیب شناسی آموزش عربی در حوزة علمیّه
 معنا و ضرورت آسیب شناسی

کشف  جهت  پدیده  یک  هوشمندانۀ  رصد  معنای  به  آسیب شناسی 
آسیب های فعلی و یا احتمالی آن میباشد. آسیب شناسی یک ضرورت و بلکه 
یک فرصت است - نه یک تهدید –؛ به ویژه آسیبشناسی صنفی که پاره ای 
از خودشناسی صنفی است که خود مقّدمۀ خودسازی صنفی و رشد و بالندگی 

و شکوفایی و تحّول میباشد.

 برخی آسیبهای آموزش عربی در حوزه
1. به لحاظ اهداف آموزشی

1-1. هدفمند نبودن آموزش)ادبیات عرب يا زبان عربی(
با کمال تاّسف باید گفت که اهداف آموزشی روشنی در آموزش عربی 
در حوزه وجود ندارد! اغلب اساتید و طالب، هدف از آموزش عربی را درک 
منابع و متون دینی جهت استنباط تعالیم دین مبین اسالم میدانند؛ اّما این 
هدف گذاری، بسیار مبهم است و مشکل چندانی را حل نمیکند. پرسش های 

زیر، بخشی از ابهام های موجود در این زمینه را نشان میدهد:
- آیا رسالت حوزه های دینی در استنباط معارف دین خالصه میشود؟

- آیا همۀ طالب حوزه، باید مجتهد و مستنبط گزاره های دینی شوند؟
- آیا همۀ آنها این توانایی را دارند؟

- به فرض مثبت بودن پاسخ، آیا همۀ آنها این وظیفه را دارند؟
یا  - وظیفۀ نشر و تبلیغ گزاره های دینی بر عهدۀ کیست؟ حوزویان و 

غیر حوزویان؟
- آیا هدف، آموزش ادبیات عرب است یا زبان عربی؟

- آیا همه باید به یک میزان و در یک سطح و با یک شیوه، عربی را 
فرا گیرند؟

- آیا تربیت مجتهد در ادبیات عرب از وظایف حوزه است؟
- اساسًا حوزۀ علمیه باید چه نقشی در پیشبرد زبان عربی داشته باشد؟

عربی  آموزش  در  مهارتی  و  احساسی،  و  انگیزشی  بینشی،  اهداف   -
کدامند؟

- چه مهارت های زبانی و ادبی و تا چه سطحي باید به طالب آموزش 
داده شود؟

- چه بینش ها و یا روحیاتی را باید در محتوای آموزشی به جان فراگیران 
چشاند و در آنها ملکه کرد؟) لزومی ندارد که ایجاد همۀ بینش ها را به عهدۀ 
کالم گذاشت و ملکه کردن همۀ ُخلق ها را وظیفۀ اخالق دانست؛ بلکه میتوان 
در شاخه های مختلف علوم و با استفاده از ظرفّیت های آنها، به تربیت عقیدتی 

یا اخالقی و... طالب اقدام کرد(.
از مطالب ادبی مناسب است؛ به  - برای هر طیف از طالب چه دسته 
آموزشی  نظر  مورد  اهداف  به  روحیه،  و  سلیقه  تفاوت  وجود  با  که  گونه ای 

برسند؟
- آیا اهداف موجود، کاربردی، حقیقی، عینی و متناسب با نیازهای انقالب 
و نهضت اسالمی هستند؟ مثاًل اگر نیاز گسترده ای به تبلیغ اهداف و محتوای 
انقالب و بیداری اسالمی در پهنۀ گستردۀ کشورهای عرب زبان داشته باشیم، 
چه دسته اهداف و روش هایی اهمیت بیشتری پیدا میکنند؟ آیا آموزش ادبیات 

عرب در دستور کار قرار میگیرد یا آموزش زبان عربی؟
شاید بتوان گفت نابسامانی در اهداف آموزشی زبان عربی در حوزه، سبب 

و ریشۀ بسیاری از نابسامانیهای موجود در حیطه های دیگر است.
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1-2. اهداف موهوم و غیرواقعی
اهدافی هم که در ابتدای تحصیل حوزوی طالب به آنان تلقین میشود، 
یا  بلند مدت و  یا  نیازهای جاری  با  و  بوده  از موارد غیر واقعی  در بسیاری 
استعدادهای متفاوت مخاطبین آموزش ادبیات عرب، همخوانی و هماهنگی 
ندارد. برخی مجتهد شدن در ادبیات عرب را برای همه تجویز میکنند، عّده ای 
خواندن کتب خاّصی مانند مغني اللبیب، مطّول، شروح کافیه، شروح ایضاح 
یا... را فرجام تحصیل ادبیات عرب در حوزه میدانند. برخی تحصیل سریع و 
مختصر را توصیه میکنند و حّتی خوب خواندن کتاب هدایه را کافی میدانند. 

دسته ای دیگر....
طلبۀ مبتدی در میان این همه توصیه های متنوع و متضاد، سرگردان و 
حیران میماند و بسیاری هم تصادفًا و بسته به استاد یا همشاگردانی که با 

آنان برمیخورند، شیوه و روشی را پی گرفته و پیش میروند.

2. به لحاظ محتوای آموزشی 
1-1. کتاب محوری) نه علم محوری (

حوزوی   دروس  تمام  بلکه  )و  عرب  ادبیات  آموزش  در  نادرستی  شیوۀ 
اینکه  وجود  با  است.  معّین  کتاب  یک  محور  بر  آموزش  آن،  و  دارد  وجود 
این شیوه دارای مزایای خاّص خود میباشد، ولی افراط در آن، باعث جمود 
کمال  با  که  آنجا  تا  گشته است؛  جبران ناپذیری  ضررهای  و  عربی  آموزش 
تأّسف تعدادی از اساتید هم قادر به آموزش کتابی غیر از آنچه فرا گرفته اند، 
نمیباشند. نمونۀ تأّسف برانگیز دیگر این است که بسیاری از طاّلبی که دورۀ 
آموزشی ادبیات عرب را طی میکنند، یا قادر به استفاده از کتب ادبی دیگر 

نیستند و یا نمیتوانند به درستی از آنها بهره گیرند.
آنچه باید مّد نظر و مورد اهتمام نظام آموزشی باشد، آموزش یک علم 
است؛ نه آموزش یک کتاب خاص. غفلت از این امر، نظام آموزشی و علوم 
مورد آموزش را به سمت جمود و ناپویایی میکشاند و در درازمّدت، چیزی 
به جز الشۀ آن علوم -  که دیگر کارآیی مطلوب را ندارند - باقی نخواهد 

ماند.
   

2-2. فقدان و يا ضعف نگرش های درجه دوم 
منظور از نگرش های درجه دوم این است که یک علم را موضوع قرار 
دهیم و با نگاهی خارجی به بررسی آن بپردازیم. در این بررسی به اموری 
مانند فلسفۀ وجودی آن علم، موضوع، کاربرد و فایدۀ آن، اهداف آموزشی و 
یا تربیتی، ارتباط آن علم با علوم همسنخ و یا علوم دیگر، شیوه های آموزشی، 

روش تحقیق در آن علم و... پرداخته میشود.
ما)مدارس،  آموزشی  نظام  در  نگرش ها  اینگونه  ضعف  یا  و  فقدان 
دانشگاهها و حوزه ها(، باعث بروز مشکالت بسیاری گردیده است که پرداختن 

به آنها مجال دیگری مي طلبد.

2-3. انتزاعی بودن محتوای آموزشی) کاربردی نبودن آموزش (
یکی از مشکالت عمدۀ نظام آموزشی در کشور ما که گریبانگیر حوزه 
هم شده است، انتزاعی بودن آموزش هاست. انتزاعی بودن آموزش به معنای 
پرداختن به اموری است که از عرصۀ کاربرد و عمل گسسته است، دردی را 
درمان نمیکند و گر ه ای را نمیگشاید، و نهایت فایده ای که برای آن تصویر 

میشود اموری مانند تشحیذ ذهن، ثمره در نذر و... است!
این امر نامطلوب، نتایجی چون مثمر ثمر نبودن آموزش زبان دوم و سوم 
در مدارس، جدایی دانشگاه و صنعت، به کار مخاطبین نیامدن بخش زیادی 
از محتوای تبلیغی مبلّغین، و... به دنبال داشته است. این امر در نظام آموزشی 
حوزه از جمله آموزش زبان عربی به خوبی مشهود است. تعداد قابل توّجهی 
از کسانی که دورۀ سه سالۀ آموزش ادبیات را به پایان میبرند، قادر به خواندن 
صحیح یک متن سادۀ عربی نیستند. تعداد بسیار زیادی از آنها و حّتی بسیاری 

از اساتید عربی قادر به خواندن متون عربی معاصر، یا گفت گو با یک عرب 
زبان و یا چند دقیقه تکلّم به عربی نیستند. با این وضعّیت، چگونه میتوان به 

نشر و گسترش معارف ناب شیعی و یا تبلیغ در جهان عرب پرداخت؟

4-2. عدم رعايت مخاطبین
محتوای آموزشی موجود برای همۀ متعلّمین ـ با هر هدف و با هر سابقۀ 
باشند ـ یکسان است. عدم رعایت  با هر سّنی وارد حوزه شده  تحصیلی و 
سبب  و  آموزشی  نظام  یک  ضعف  نشانۀ  مخاطبین،  نیازهای  و  مقتضیات 

خمودگی و در نهایت ناکارآمدی آن است.

5-2. جای خالی ادبیات عرب!
اگر بعد از تعلّم عربی، متعلّم با ادبیات عرب)متون نظم و نثر قدیمی و 
معاصر جهان عرب( آشنا نباشد و نتواند با ذخایر ادبی و شاهکارهای جهانی 
ارتباط برقرار کند، چه باید گفت؟ از این ها بگذریم، طلبه ای که نتواند با متون 
ادبی دینی مانند نهج البالغه انس داشته باشد و عبارات آن را نفهمد و نتواند 
از  برداشت های درستی  میتواند  زندگی کند، چگونه  و  تنّفس  آن  در فضای 

سیره و افکار پیشوایان خود داشته باشد؟!

6-2. نقص های محتوايی کتب آموزشی
علوم ادبی دامنۀ بسیار گسترده و متنوعی دارند؛ مانند علم لغت )فقه الّلغة، 
اللغة، فلسفة اللغة، ریشه شناسی یا اتیمولوژی(، علم اشتقاق، صرف،  فروق 
نحو، أصول النحو، معانی، بیان، بدیع، إنشاء، نقد النثر )نثرشناسی که از فروع 
الشعر،  قرُض  قافیه،  علم  علم عروض،  الشعر،  نقد  است(،  آن سبک شناسی 

خطابه و سخنوری، خط) امالء و رسم الخط(، تاریخ ادبیات و....
ساِل  سه  در طی  عرب  ادبیات  دروس  علمّیه،  حوزۀ  در  حاضر  حال  در 
تحصیلی و تنها در حّد سه علم ادبی» صرف، نحو و بالغت « ارائه میشود که 

متون درسی آن در بیشتر اوقات الزامی و تعیین شده میباشد.
علم صرف، فقط در سال اّول ورود به حوزه و در خالل یک مادۀ درسی 
)صرف ساده یا صرف روان یا... ( ارائه میشود. آموزش علم نحو از همان سال 
اّول شروع شده و تا سال سوم ادامه می یابد و در یک نظام حلقاتی- در سه 
حلقۀ غیرکامل و ناهمپوش، ارائه میشود. این برنامۀ آموزشی در عین اینکه 
فوایدی قابل توّجه دارد؛ اما دارای اشکاالت متعددی است که برخی از آنها 

را  برمی شماریم:
1. محتوای بسیاری از این کتاب ها بر اساس مباحث و دیدگاه های کالمی 
و روش های تفسیری اهل سّنت تدوین شده است؛ مانند مباحث ادبی تفسیر 

کّشاف و یا زمخشری و یا بیضاوی.
2. در تدوین آنها به منابع ادبی بسیار غنی و معتبر شیعه، مانند سخنان 
گهربار ائّمه)ع( و کالم بی نظیر و گهربار امیر بیان، حضرت علی)ع(، توّجهی 

نشده است.
3. مطالب بی محتوا و حّتی گمراه کننده و فاسد در این متون بسیار است؛ 
با پیچ و  باید پی در پی  خصوصًا در متون آموزشی بالغت که طلبۀ جوان 
یا  و  رود،  کلنجار  دلدار...  ابروی  تاب  و  نگار  و خم گیسوی  یار  زلف  شکن 
با  یا  و  باال تحلیل کند،  با دّقت  را  توصیفات و حاالت معشوقه های خیالی 
را  خود  روز  و  شب  دانی،  یا  و  ناپسند  خوی های  از  مشحون  جاهلی  اشعار 

سپری کند.
 در حالی که میتوان با توشه گیری از قرآن کریم که باالتر از هر سخن 
خاّصي  توّجه  هنری  جنبۀ  به  که  روایی  متون  از  بخش  آن  و  است  بشری 
دارند- مانند نهج البالغه و صحیفۀ سّجادیه-، و شاهکارهای ادبی شیعی – 
نثر کمیت بن زید اسدی، فرزدق، دعبل خزاعی،  مانند نگاشته های نظم و 
سّید مرتضی و سّید رضی- عمیقترین ظرائف توحیدی و واالترین اوصاف 
و  تشنه  به جان  اندک  اندک  را  و خوی ها  روحّیات  و ممدوحترین  آفرینش 
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جویای حقیقت طلبۀ جوان چشاند و او را انسانی موّحد و غیور و در خدمت 
اهداف متعالی اسالمی پروراند.

4. مطالب به شیوۀ آموزشی ارائه نمیشوند؛ بسیاری از مطالب بدون طرح 
کتاب  پایانی  فصول  در  که  مطالبی  از  مثال  میشوند؛  مطرح  الزم،  مقّدمات 
اینکه طلبه  ابتدای کتاب استفاده میشود؛ بدون  بررسی میشوند، در مباحث 

تصویری از آنها داشته باشد.
5. تعداد سرفصل های ارائه شده در هر حلقه با حلقۀ بعد متناسب نیست.
6. مثال های کاربردی و تمرین های متناسب با هر مبحث ارائه نمیشود.

7. مقدار عمقی که در ارائۀ مباحث لحاظ میشود، در این حلقات به صورت 
تدریجی پیش نرفته است.

8. ماهّیت مباحث مطرح شده در این سه حلقه، هرگز هماهنگ نیست.
اشکاالتی که شهید صدر)ره( در مقّدمۀ کتاب دروٌس فی علم األصول به 
متن های درسی حوزوی در علم اصول وارد میکنند، به طور کامل در اینجا 

هم وارد هستند.
توانایی  ایجاد  آموزشی،  مرحلۀ  این  در  دروس  این  قراردادن  دلیل  غالبًا 
درک متن آیات و روایات و مکتوبات عربی علمای اسالم بیان میشود؛ ولی با 
این برنامه، نمیتوان به هدف های مورد نظر رسید. چه تعداد با اکتفا به همین 
مردودیهای  باالی  حجم  یافته اند؟!  دست  توانایی  این  به  آموزشی،  دروس 

امتحانات شفاهی، خود شاهدی بر این اّدعاست.
محتوای  بهبود  برای  تقدیری  قابل  تالش های  اخیر  سال های  در  البته 
آموزشی صورت گرفته که تنقیح کتاب مغني اللبیب و تبدیل آن به مغنی األدیب، 
نگارش کتاب صرف ساده و أخیرا کتابی جدیدتر در صرف)درسنامۀ صرف(، 
تألیف کتاب وزین بدايةالنحو، القواعد الّنحوّية و.... از آن جمله است، و جای 
تا هدف گذاری جامع و صحیح و سطح بندی شده ای  اّما  دارد؛  بسیار  تقدیر 
برای آموزش زبان عربی) و سایر علوم حوزوی( صورتنگیرد، تألیف اینگونه 

متون درسی، ثمرۀ الزم را نخواهد داشت.
3. به لحاظ روش تدريس و اساتید

3-1. روشمند نبودن آموزش
روش رایج و غالب ارائۀ دروس ادبیات عرب از این قرار است که استاد 
درس را که محدود به بیان قواعد ادبی است، ارائه نموده و  متن مربوطه را 
شرح و توضیح میدهد و مطالعه و مباحثۀ آن درس را به طالب واگذار میکند، 
و معمواًل تمرینی در نظر گرفته نشده است و ارزیابی درس نیز با توجه به 
معمواًل  که  می گیرد  صورت  کرده اند،  حفظ  طاّلب  که  نحوی  قواعد  مقدار 

حجمی بسیار زیاد داشته و بسیار فّرار از ذهن هستند.
آموخته  سپردن،  خاطر  به  و  کردن  حفظ  برای  فقط  ادبی  علوم  گویی 
میشوند؛ در حالی که خود واضعین این علوم، آنها را علومی آلی و نه اصالی 
میدانند و هدف از تنظیم این مباحث را »کاربرد« آنها در کالم و نوشتار و 
»حفظ زبان، از خطای در گفتار« میدانند. اصواًل از دیدگاه اسالم، علم، شنیدن 
مطالب و به خاطر سپردن آن نیست؛ بلکه شکافتن مطالب و تشخیص ارتباط 

آن با زندگی و نحوۀ استفاده از آن در عمل است.
فقدان عنصر مهّم آموزشی» تطبیق و کاربرد«، به وضوح قابل مشاهده 
وارد  به طور محدود،  و  ترکیب«  و  عنوان »تجزیه  با  که  درسی هم  است. 
به هیچ وجه  نامناسب،  ارائۀ  بر  ادبیات عرب شده است، عالوه  برنامۀ درسی 
بسیار  چه  نیست؛  دوره  این  در  نظری  آموخته های  حجم  با  مقایسه  قابل 
قواعدی که در طول این سه سال آموخته میشوند و در این درس، حتی یک 

بار هم به مرحلۀ عمل و تطبیق و کاربرد نمیرسند!
3-2. کمبود اساتید مجّرب و آموزش ديده

اساتید محترم ادبیات عرب نیز غالبًا برای این کار، آموزش های الزم را 
نمی بینند و آموخته ها و تجارب شخصی و سالیق خود را به طاّلب منتقل 

میکنند.
نهایی و  را به سرمنزل  نیز، طاّلب  این روش تدریس  بدیهی است که 

مقصد مقصودشان نمیرساند.

4. به لحاظ مهارت هایی که آموزش داده میشود
هر فرآیند زبان آموزی، نیازمند فراگیری و تسلّط بر چهار مهارت است:

آن  به  ناطقین  شفاهی  کالم  فهم  توانایی  داشتن  شنیداری:  مهارت   .1
زبان.

2. مهارت گفتاری: توانایی ابراز مفاهیم مورد نظر به آن زبان.
3. مهارت خواندن: توانایی درست خواندن نوشتارهایی که به آن زبان 

است و درک مفاهیم آنها.
4. مهارت نوشتن: توانایی بیان مقاصد خود به صورت نوشتاری به آن 

زبان.
حال سؤال این است که کدام یک از مهارتهای زیر در شیوه های رایج در 

مدارس حوزه آموزش داده میشوند؟ پاسخ روشن است.
نتیجۀ آموزش زبان عربی به شیوه های فوق) حّتی کاملترین آنها (، کسب 
مهارت خواندن متونی است که به زبان عربی قدیم نوشته شده است؛ یعنی 

حصول یک چهارم؛ بلکه یک هشتم کارایی مورد انتظار از آموزش زبان.
امروزه بسیاری از اساتید در سطوح عالی و حّتی اساتید مبّرز ادبیات عرب، 
قادر به نوشتن یک متن به زبان عربی معاصر یا 5 دقیقه سخنرانی  یا حّتی 
از  با استفاده  یک ارتباط شفاهی ساده با یک عرب زبان نیستند و اگر هم 
آموخته ها و مهارت های خود چیزی بسازند، بسیار ناموزون و نامأنوس است 
و شنیدن آن برای یک عرب زبان مانند این است که کسی با ما به زبان 

فارسی دری صحبت کند.
عالوه بر این امور، امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از آثار غنی و 
ارزندۀ علماء کنونی ما در محدوده های فرهنگی خاّصی محصور مانده است 
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و بازتاب مناسبی در جهان عرب و اسالم نیافته است. علّت این امر این است 
که این آثار یا به زبان فارسی است و یا اگر به زبان عربی است، به زبان عربی 
قدیم است که در مجامع علمی امروز، نامأنوس و غریب است. آیا این امر 

تضییع سرمایه های انسانی حوزه و در نتیجه اسالم عزیز نیست؟

بخش دوم: 
حداقل میزان فراگیری زبان عربی برای يک طلبه

اّما یک طالب علم حوزوی، به چه میزان و در چه سطحی باید با زبان 
عربی آشنا شود؟ این پرسش با توّجه به هر فرد و هدف وی از تحصیالت 
دارد.  متفاوتی  پاسخ های  گیرد،  عهده  بر  میخواهد  که  رسالتی  و  حوزوی 
زمینه  این  در  آموزشی  اهداف  و  روش  محتوا،  نظر  از  نیز  بین صاحبنظران 
تفاوت نظر وجود دارد، لذا در این نوشتار مختصر در ابتدا به تفکیک گروه هایی 
که با تعلیم و تعلّم عربی سر و کار دارند پرداخته و سپس به بیان کمترین 
دارد  ضرورت  آن  فراگیری  طلبه  هر  برای  که  عربی  زبان  فراگیری  میزان 

می پردازیم.

- علوم ادبیات عرب 
در این مجال اندک فرصت بررسی معنای ادب و علوم ادبی و... را نداریم؛ 
لذا به ذکر علوم ادب عرب بسنده می کنیم که در تعداد آن، بین صاحبنظران 
از پرداختن به آن، میتوان شمار مهّمترین علوم  با پرهیز  اختالف است که 

ادبی را 16 علم دانست:
 

الّلغة،  فلسفة  اللغة،  فروق  اللغة،  فقه  مانند:  آن  فروع  و  لغت  علم   .1
ریشه شناسی) اتیمولوژی(.

2. علم اشتقاق
3. علم صرف

4. علم نحو )اإلعراب(
5. علم معاني
6. علم بیان
7. علم بدیع

8. علم إنشاء) إنشاء النثر(
9. علم نقد نثر

10. علم الَعروض
11. علم قافیه

12. علم َقرض الشعر
13. علم  نقد الشعر

14. علم خطابه
15. علم خّط و إمالء)رسم الخّط(

16. علم تاریخ أدب

- در حوزه به چه مقدار از اين علوم نیاز داريم؟
 
 

سؤال اساسی این است که با توّجه به گسترۀ گستردۀ علوم ادب عربی، 
به چه مقدار از این علوم در حوزه های علمیه نیاز داریم؟ آیا فراگیری همۀ 
این  آیا امکان آن برای یک طلبه وجود دارد؟ پاسخ  این علوم الزم است؟ 

است: آری و خیر!
توضیح بیشتر این است که نمی توان برای همۀ طالب یک نسخه پیچید؛ 
برای  لذا  فراموشکرد؛  نباید  نیز  را  حوزه  کالن  رسالت های  دیگر،  سوی  از 
و  دو سطح) سطح کالن  به  را  عربی  زبان  فراگیری  بیشتر مطلب،  بررسی 

سطح آموزشی( تقسیم  نموده و هر یک را جداگانه بررسی می کنیم.

 
الف. سطح کالن و تخّصصی 

و  دینی  علوم  تولید  رهبری  باید  علمیه  حوزۀ  که  کنیم  فراموش  نباید 
تربیت  به  نیاز  امر  این  بدیهی  لوازم  از  داشتهباشد.  برعهده  را  آن  مقّدمات 
مجتهدینی در این علوم و از جمله ادبیات عرب است. حوزه های علمیه در 
سطح کالن و بین المللی باید سردمدار تولید علوم ادبی و جهتدهنده به آنها 
باشند) به ویژه حوزه علمیه شیعه که عالوه بر قرآن، برخوردار از منابع غنی 
حضرت  درربار  کلمات  و  علی)ع(  بیان  امیر  گهربار  سخنان  همچون  ادبی 
در  آموزش  نشاط  و  ادبی  علوم  در  پژوهش  پویایی  میباشد(.  و...  سّجاد)ع( 
این  متأسفانه کوتاهی در  امر است.  این  به  وابسته  پایینتر تحصیلی  سطوح 
امر در گذشته، خسارات جبران ناپذیری به روند تحصیلی و محتوای آموزشی 
زبان عربی در حوزه های علمیه وارد ساخته است که در بخش آسیب شناسی 

به پاره ای از آن اشاره نمودیم.
با توجه به گستردگی علوم ادبی، شاید نیاز به افرادی داشته باشیم که در 
یک یا چند شاخه از این علوم مجتهد باشند. مراد از مجتهد در ادبیات عرب، 
کسی است که در مرزهای این علوم حرکت میکند و دغدغۀ اساسی او تولید 
علم، تحقیق تخّصصی در این علوم، تدوین متون علمی و آموزشی، و تربیت 

اساتید ادبیات عرب و... است.

ب. سطح آموزشی 
1. اساتید ادبیات عرب

سطح فهم

تصّور اّولیه
)سطح حافظه اي(

فهم اولیه
)سطح ادراکي(

فهم کاربردي
) سطح کاربردي(

فهم تحلیلي
)سطح تجزیه و 

ترکیب(

فهم استداللي
)سطح نقد و ارزیابي(

فهم شهودي
) سطح تولید و 

خلق (

1
 

2

3

4

5

6

نمادهاي تشخیص و اندازه گیري

علم آموز بتواند به یاد بیاورد، مشخص 
کند، تمیز بدهد، نشان بدهد، تعیین کند، 

تعریف کند.

بتواند به بیان خود مطلب را بازگو کند، 
ترجمه کند، تنظیم کند، نتیجه بگیرد،  

شکل آن را بکشد، توضیح دهد.

بتواند استفاده کند، رابطه برقرار کند، 
انتقال بدهد، تعمیم بدهد،

طبقه بندي کند، توصیه کند.

بتواند مقایسه کند، حذف و اضافه کند، 
کشف کند، تحقیق کند،

سازماندهي کند، طراحي کند.

بتواند استدالل کند، تصمیم بگیرد،
نقد کند، قضاوت کند، ارزیابي نماید.

حدس بزند، نظریه بدهد، تولید کند، 
استنباط کند، ابداع نماید.
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نگاره - 5

ذره بین
و  حوزه  عمومی  فضای  به  وقتی  گفتم: 
کالس ها و پژوهشگاهها نگاه می کنم، 
به آیندۀ فقاهت در حوزه امیدوار می شم.

گفت: بله؛ به حمداهلل فقه و فقاهت خیلی 
باید در  اما متاسفانه  در حوزه رواج داره. 
دنبال مفسر و کالس  بین  با ذره  حوزه، 

تفسیر بگردی.

اگر چه بهترین حالت این است که فردی که خود در ادبیات عرب مجتهد است به تدریس 
آن بپردازد، ولی با توّجه به واقعّیات کنونی، این امر ناممکن است؛ لذا با رتبه ای پایینتر، مدّرس 
ادبیات عرب باید در این علم ورزیدگی کافی داشته و در آستانۀ صاحبنظری باشد؛ مثاًل بر منابع 
اصلی آن، تاریخ علوم ادبی، مکاتب مهّم ادبی گذشته و معاصر، اصول نحو، علوم لغوی، مباحث 
زبانشناسی، علم تجوید، علوم بالغی، روابط بین ادبیات عرب و علوم دیگر مانند اصول فقه و 
مهّمتر  آنچه  استفاده کند.  آنها  از  راحتی  به  نیاز،  مواقع  در  و  باشد  داشته  تسلّط  و...  زبانشناسی 
است این است که با شیوه های تدریس و زبان آموزی آشنایی کافی داشته باشد و در این زمینه، 

آموزشهای الزم را دیده باشد.

2. عموم طالب)حداقل میزان ضروری فراگیری زبان عربی برای همۀ طالب(:
 گفته شد که بین صاحب نظران از نظر محتوا، روش و اهداف آموزشی زبان عربی، تفاوت 
نظر وجود دارد، لذا در این نوشتار مختصر به بیان کمترین میزانی که برای هر طلبه فراگیری آن 
ضرورت دارد میپردازیم؛ البته باید توجه داشت که ریشۀ بسیاری از این اختالف نظرها به آنچه در 
بحث آسیب شناسی گفتیم بر میگردد؛ از جمله روشن نبودن اهداف و شیوه های آموزشی، نادیده 
گرفتن تفاوت موجود بین طالب از نظر هدف و استعداد و... و در نتیجه برای همه یک نسخه 

پیچیدن و....
ولی با وجود همه اختالف نظرها نسبت به نیازها و اهداف دورۀ زبان آموزي، بین صاحبنظران 

در یک نقطه اتّفاق نظر وجود دارد: ضرورت فهم منابع و متون دین.
و در چهار نقطه اختالف نظر وجود دارد:

1. سطح متون
2. سطح فهم

3. محتواي آموزش
4. روش آموزش

بنابراین براي شفاف کردن اهداف، نیاز به شفاف کردن مقصود در 4 محور فوق میباشد.
1. سطح متون

حداقل مورد توافق در متوني که فهم عبارات آنها ضروري دیده شده است، عبارتند از:
- آیات األحکام 

- روایات فقهي مربوط به حرام و واجب 
- متون فقهي توضیحي

فارغ از نقد و تحلیل اینگونه تفّکر و نتایج تأّسف باري که در جامعه شیعه به جاي گذاشته 
است، گمان میرود صاحبنظران آشنا با وضعیت عمومي جامعه و بحران هاي آن بر موارد زیر نیز 

توافق نمایند:
نگرش ها،  آیات)مجموعۀ  تمام  به  األحکام  آیات  از  فهمي  قرآن  به  نیاز  حداقل  تبدیل   -

فرهنگ ها و قوانین الهي(
- تبدیل حداقل نیاز به روایت فهمي از روایات فقهي به تمام گفتارهاي صادر از معصوم) از 

سطح گفتاري سؤال و جواب هاي عمومي گرفته تا عبارات بالغي نهج البالغه(
اگر ادبیات خود را به سوي چنین سطحي هدفگذاري کنیم، قابلّیت دستیابي به یک بینش 

اولیه از مجموعۀ دین را مي توانیم به دست آوریم.
2. سطح فهم

شش سطح براي فهم و یادگیري وجود دارد:
فهم عبارات متون دیني و انتقال مفاهیم آنها به دیگران، حداقل انتظار از حوزه هاي علمیه 

بوده و هست. 
پس سطح فهم متون باید حداقل سطح دوم از سطوح فهم ویادگیري باشد؛ یعني یک طلبه 
ترجمه کند؛ پس  نماید،  براي دیگران  قابل درک  بفهمد،  را  روایات  و  قرآن  بتواند مفاهیم  باید 
حداقل سطح فهم الزم، فهمي است که زمینه ترجمه موّفق متن را براي طالب علم فراهم کند.

3. محتواي آموزش
از:  بود  باشد. هدفي که توافق شد عبارت  برنامه  تأمین کنندۀ اهداف  باید  محتواي آموزشي 
»رسیدن به قابلّیت ترجمۀ موّفق متن«؛ پس باید محتواي مناسب با آن تدوین گردد. محتوایي که 
بتواند طلبۀ ادبیاتخوان را به سطح ترجمه موّفق برساند، باید بتواند قابلیت هاي زیر را ایجاد کند:

1. تشخیص انگیزۀ انتخاب یک کلمۀ خاص از بین کلمات مشابه
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2. تشخیص انگیزۀ انتخاب یک ترکیب خاص از بین ترکیبات مشابه 
میان  از  جمالت  بین  خاص  ارتباط  یک  انتخاب  انگیزۀ  تشخیص   .3

ارتباطات مشابه
4. انتخاب مناسبترین معادل)در زبان مقصد( از بین موارد قابل جایگزین

قابلیت هاي فوق با واحدهاي آموزشي زیر تناسب دارند:
1. زبانشناسي عمومي/ هدف: شناخت اصول حاکم بر زبان و فرآیند تولید 

و بازیافت زبان هم از جهت صوتي هم از جهت معنائي.
ریشه هاي  بین  فرق  تشخیص  هدف:  لغت شناسي/  و  فقه اللغة   .2

متشابه المعني و فرق بین لهجه ها.
زمینه هاي  در  وزن ها  بین  فرق  تشخیص  هدف:  کاربردي/  صرف   .3

متشابه المعني.
4. نحو کاربردي و مکاتب نحوي/ هدف: تشخیص فرق بین ترکیبات در 

زمینه هاي متشابه المعني.
زمینه هاي  در  گفتارها  بین  فرق  تشخیص  هدف:  کاربردي/  بالغت   .5

متشابه المعني.
6. نقد ادبي/ هدف: تشخیص تفاوت اسلوب هاي گفتاري و ایجاد قدرت 

تفسیر متن.
تا  از اسالم  تاریخ ادب عربي دورۀ فصاحت و بالغت)50 سال قبل   .7
150 سال بعد ازاسالم(/ هدف: تشخیص کاربرد اسلوب هاي مختلف گفتاري 

و پیگیري تحوالت آنها و....
8. ادبیات فارسي تطبیقي/ هدف: تشخیص معادل مناسب براي کلمات، 

جمالت، گفتارها.
اشعار  فهم  مهارت  ایجاد  هدف:  کاربردي/  شعر  قافیه،  و  عروض   .9

عربي.
10. کارگاه ترجمه و فن ترجمه/ هدف: ایجاد قدرت انتقال مقصود متکلم 

به مخاطب.

4. روش آموزش
با توجه به سطح فهم ترسیم شده در هدف و توجه به ماهیت زبان آموزی 
که یک فعالیت عملي است و جز با تالش براي تولید آن نمي توان به سطح 
مطلوب از تشخیص و لمس فضاي ادراکي متکلم رسید، باید شیوۀ آموزش 
به روش تدریس فّعال باشد) روش حّل مسئله(. یعني روشي که طالب علم، 
خود، اطالعات را تولید کند و مهارت ها را عماًل به دست آورد و نقش استاد، 
به  رسیدن عملي شاگرد  براي  راهنمایي  و  فکري  سازمان دهنده هاي  ایجاد 

مقصود باشد.
- مراحل آموزش: در سه مرحله
1. ایجاد نگرش صحیح به زبان

2. ایجاد قدرت تشخیص الیه هاي ششگانۀ زبان عرب
3. ایجاد مهارت در ترجمه

اّولیه  پایۀ  ادبیات،  زبان و  از  به یک تصّور صحیح و کاربردي  دستیابي 
باید  اّول  مرحلۀ  در  است؛ پس  ترجمه  فن  و  زباني  قابلیت هاي  ایجاد  براي 

متمرکز بر شناخت زبان و اصول تولید و انتقال مفاهیم به وسیله الفاظ بود.
و  تولید  فرآیند  و  زبان  به  نسبت  بینانه  واقع  نگرش  ایجاد یک  از  پس 
انتقال آن، با توّجه به ساختارهاي تشکیل دهندۀ زبان)ساختار لغوي، ساختار 
آوائي، ساختار صرفي، ساختار نحوي، ساختار بالغي، ساختار معنائي و اسلوب 
کالم( ایجاد مهارت در تشخیص نوع ساختار در هر یک از الیه هاي ششگانۀ 
ضروري است. زماني که ذهن در حال ایجاد یک طبقه بندي و شکل گیري 
به تمرکزي که بر موضوع  با توجه  از ساختارها میباشد،  نسبت به هر یک 
دارد، بهترین موقعیت را براي ارائه معادل ها در زبان مقصد )مثاًل زبان فارسي( 
داراست. پس پرداختن به دروس صرف و نحو و بالغت و فارسي تطبیقي در 
مرحلۀ بعدی قرار میگیرد. و در نهایت، جمع بندي و نتیجه گیري از دانش ها و 

مهارت هاي فوق در یک کارگاه ترجمه میّسر خواهد شد.
الزم به تذکر است که مراد از مهارت ترجمه این نیست که شخص به 
مرحله ای برسد که به صورت بالفعل و في البداهه بتواند هر متنی را ترجمه 
کند، بلکه مراد این است که برای ترجمه یک متن، منابع )صرفی، نحوی، 
بالغی و...( الزم برای ترجمه آن متن را بشناسد و بتواند مراجعه ای کاربردی 
به آنها داشته باشد و در استفاده از قواعد الزم برای ترجمه به دیگران محتاج 

نباشد.

- گام های فراتر 
مرحلۀ بعدی- که دیگر برای همه طاّلب ضروری نمی باشد ـ ، دستیابی 
به قدرت انتقال مقصود خود به مخاطبان زبان مقصد است که در مهارت های 

مختلفی تجلّی مییابد:
- مکالمه و گفت وگو

- مهارت نوشتن و کتابت در دو هدف  سطح ابتدایی و تخّصصی
- خطابه و سخنرانی

و  آینده  در  و طرح خدمت خود  به هدف تحصیلی  بسته  باید  هر طلبه 
نیاز خود  حّد  در  فوق  مهارت های  فراگیری  به  مناسب  تحصیلی  مشاوره  با 

بپردازد.
- مرور چند نکته مهم و کلیدی

منابع  به  که  است  عربی، ضروری  زبان  آموزش  و  متون  تدوین  در   .1
اصیل خود رجوع کنیم، و هراسی از روی گرداندن از منابع ناسازگار با اصول 

و مبانی خود نداشته باشیم.
2. برای تحّول در تعلیم و تعلّم زبان عربی باید دید صحیحی نسبت به آن 

داشت، همه مهارت های زبان را به رسمّیت شناخت و آن را پاره پاره نکرد.
3. در طراحی همه فرآیندهای آموزشی، و از جمله در زمینه زبان آموزی 
بودن و  یعنی کاربردی  آموزی،  به دغدغه اصلی اسالم در علم  الزم است 
عینی و واقعی بودن توّجه کامل شود. اسالم علمي را واقعي و نافع میداند 
که با زندگي و عمل مرتبط باشد  ، آن هم نه فقط زندگي ظاهري ماّدي، 
بلکه زندگي با تمام جوانب و الیه هاي مّتصل به ابدّیِت آن. بنابراین الگوي 
با عمل و  را  آموزش  الگویي است که  تربیتي مورد نظر اسالم،  آموزشي و 

زندگي پیوند دهد.
4. تحّول جّدی در این مقوله، نیاز به کار جمعی خبرگانی آشنا به تمام 
جوانب و مهارت های زبان و زبان آموزی دارد. مثاًل استاد برجسته ای که خود 

قادر به تکلّم به زبان عربی نیست مناسب این کار نمی باشد.
همه  رعایت  با  و  دّقت  به  حوزه  در  آموزی  زبان  اهداف  است  الزم   .5
راهکار  یافتن  از  پس  و  شود،  تدوین  طاّلب،  متفاوت  طیف های  و  جوانب 

مناسب وارد عرصه متون و شیوه های تعلیم شد.
6. الزم است در زمینه آموزش از اعمال نظرهای شخصی و غیر هم سو با 
اهداف کالن زبان آموزی در حوزه، استفاده از اساتید غیر خبره، و سیاست های 

واگرا اجتناب جّدی شود.
7. تربیت استاد در این عرصه ضروری است، و باالتر از آن همواره باید به 
تعداد کافی) ادیب ( در حوزه وجود داشته باشد که به طور تخّصصی مشغول به 
تحقیق در عرصۀ زبان عربی و به پیش بردن آن و تربیت نیروی مناسب و... 
باشند. فراموش نکنیم که حوزه و خصوصًا حوزه شیعی ـ با توانایی های بالقوۀ 
عظیمی که دارد ـ باید سکاندار نهضت های ادبی که نقش بسیار مهّمی در 

پیدایش و تداوم نهضت های اجتماعی دارند باشد، نه دنباله رو دیگران.
8. طالب عزیزی که دوره ادبیات عرب حوزه را طی نموده اند، در صورتی 
تحصیل موفقی داشته اند که به هدف حداقلی ذکر شده دست یافته باشند، 
و گرنه باید به گونه ای به این سطح برسند)مانند مباحثه مجّدد بعضی مواّد 

درسی، درس گرفتن، شرکت در دوره های فشرده، جلسات کاربردی و... (
9. طاّلب عزیزی که در حال فراگیری زبان عربی می باشند، با توّجه به 
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آنچه که در متن ذکر شد تحصیالت خود را جهت رسیدن 
به هدف حداقلّی ذکر شده سامان دهند تا در آینده مجبور 

به دوباره کاری نشوند.
پا  العلُم وحشٌي. علم گریز  10. همانطور که گفته اند: 
به  اموزش یک علم  دوره  در  آنچه  برای حفظ  لذا  است. 
تدریس،   : جمله  از  اندیشید،  تدابیری  باید  می آید  دست 
دوره  علم،  آن  عالقه  مورد  مباحث  در  تحقیق  مباحثه، 

سریع، تطبیق با وقایع زندگی خود،....
11. آنچه در این مختصر عرضه شد، هر چند در مورد 
زبان عربی بود ولی بخش های زیادی از آن قابل تطبیق 
انجام  توفیق  از خداوند  باشد.  علوم حوزوی می  در سایر 

این کار را خواستاریم.
- آنچه باقی مانده است

برای تکمیل این بحث به چند موضوع دیگر نیز باید 
پرداخت که مجالی دیگر می طلبد. و در اینجا تنها اشاره ای 

به بعضی از سرفصل های باقی مانده می نماییم:
- فواید فراگیری زبان دوم و یا سوم 

- معرفی شاخه های مختلف ادبیات عرب
- جداول هدف گذاری آموزشی دروس ادبیات عرب

- معّرفی کتاب های مهم ادبیات عرب در شاخه های 
مختلف آن 

... -
مقاله  این  که  است  الزم  یادآوری  این  پایان  در 
جنبه های  بیشتر  که  اصلی  مقالۀ  از  است  خالصه ای 
تئوری  )پشتوانه های  است  شده  گزینش  آن  کاربردی 

بحث، جهت رعایت اختصار حذف شده است(

پي نوشت ها:
* از طالب سطح 2 حوزه.

1. الرحمن/ 1،2،3
2 . حجرات/ 13.
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عبــا ی 
سوخـتة
 امـــام 

حسینی  سیدمحمد  آيت اهلل  شهید  سیرة 
بهشتی)ره( در نگاه خانوادة و دوستان ايشان

آیت اهلل  شهید(:  )خواهر  بهشتی  زينت السادات   .1
مدرس خاتون آبادی تعبیر خوابش را در دوم آبان 1307 دید. 
چند سال قبل، بعد از جواب رد، به دنبال خواستگار دخترش 
معصومه فرستاد. خواب دیده بود از این وصلت، صاحب نوۀ 
با برکتی خواهد شد. موقع ارتحال هم به معصومه سفارش 
کرد مراقب این فرزند باشد که در آینده، اسالم و دنیا به او 

افتخار خواهند کرد.
حجت االسالم  و  بهشتی  السادات  ملوک   .2
سیدحسین بهشتی نژاد: مادر سیدمحمد، هم حافظ قرآن 
در  بود.  خوانده  پدر  پیش  را  فقه  اصلی  دروس  هم  و  بود 
ضمن برای خانم ها کالس آموزش قرآن و احکام هم داشت. 
را  قرآن  بار  نه  محمد،  بارداری  طول  در  می گفت:  خودش 
ختم کرده است. وقت شیر دادن قرآن می خوانده و هر وقت 

تالوت قطع می شده، سیدمحمد شیر نمی خورده است.
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3. حجت االسالم مهدی اژه ای: کاغذی به دیوار حجره اش نصب بود 
بود. ساعت ورود به حجره، وقت  را ثبت کرده  برنامه روزانه اش  که در آن 
صبحانه، مطالعه، مباحثه و حتی گپ زدن با دوستان. ربع ساعت وقت گپ 

که تمام می شد به دوستانش می گفت: 
این کلید؛  باید بروم؛ شما اگر می خواهید بمانید،  وقت من تمام شده و 

موقع رفتن درب را قفل کنید.
در  ادامه تحصیل  امکان  حدود سال 1330  4. سیدعلی رضا بهشتی: 
به  مطهری،  شهید  اصرار  به  زمان  همین  در  شد.  فراهم  برایش  انگلستان 
ایشان  بحث  نحوۀ  عالمه،  شخصیت  رفت.  طباطبایی  عالمه  فلسفه  درس 
و صبر و حوصله استاد در شنیدن سؤاالت چنان او را مجذوب کرد که نه 
تنها ادامه تحصیل در خارج را فراموش کرد؛ بلکه پنج ساِل مداوم، به درس 

ایشان رفت.
5. شهید بهشتی: سال 1330ـ بیست و سه سالگی ـ لیسانس گرفتم و 
برای ادامه تحصیل و تدریس در دبیرستان ، به قم بازگشتم. به عنوان دبیر 
زبان انگلیسی در دبیرستان حکیم نظامی قم، مشغول شدم. روزی سه ساعت 
را به تدریس و بقیه وقت برای تحصیل سپري مي کردم. از سال 1330 تا 
1335، بیشتر به کار فلسفی پرداختم و نزد استاد عالمه طباطبایی برای درس 
اسفار و شفا می رفتم که ماحصل آن، کتاب روش رئالیسم بود. در سال های 
1335 تا 1338، دوره دکترای فلسفه و معقول را در دانشکدۀ الهیات گذراندم، 

در حالی که در قم بودم و برای درس و کار به تهران می آمدم. 
و  و حمام می کرد  نظافت  روز  تقریبًا هر  السادات بهشتی:  6. ملوک 

در  باید  روحانی  یک  بود،  معتقد  می داد.  به خشک شویی  مرتب  را  لباس ها 
انظار عمومی در نهایت پاکیزگی و آراستگی باشد، همیشه عطر یاس استفاده 

می کرد و حتی از آن در شیشه های کوچک می ریخت و هدیه می داد.
7. حجت االسالم مهدی اژه ای: همیشه به خانه که می رسید، نخست 
بعد  به خاطر زحماتش تشکر می کرد.  او  از  و  را می گرفت  سراغ همسرش 
از سر کار می آمد، در  نیز سراغ بچه ها می رفت. پنج شنبه ها هم که زودتر 
کارهای منزل به خانم کمک می کرد و با وجود خستگی زیاد و اصرار خانم، 
دست بردار نبود و می گفت: من هم باید کاری بکنم؛ همه کارها را که نباید 

شما انجام بدهید.
و  کنم  کم  خانه  وقت  از  می خواهم  گفتم،  او  به  رثايي:  حسین   .10

تحقیق قرآنی کنم، گفت: 
شما می خواهید تحقیق قرآنی کنید تا چیزی یاد بگیرید و به آن عمل 
کنید. االن این حد که به خانواده می رسید عمل به قرآن است. آیا می خواهید 

از عمل به قرآن بزنید که کار قرآنی کرده باشید!؟
11. حسین نجفی: تقریبًا همیشه جمعه ها به طور کامل برای خانواده 
بود و حتی سیم تلفن را از پریز می کشیدند. یک جمعه که یک مقام سیاسی 

خارجی، تقاضای دیدار کرده بود، گفت: 
فرزندانم  به  گفتن  دیکته  وقت  االن  وگرنه  می آیم  بفرمایند  امام  اگر 

است...
را  المپ  این که  از  شد،  که  خانه  وارد  بهشتی:  محمدرضا  13. سید 
عوض کردم خیلی خوشحال شد؛ اما وقتی فهمید از تعاونی دادگستری المپ 

را آورده اند، صورتش سرخ شد. المپ را باز کرد و گفت: 
شما فکر می کنید که پدرتان بعد از انقالب با قبل آن تفاوت کرده که 

گفته اید برایتان المپ بخرند؟ چرا خودتان نرفتید و از مغازه نخریدید؟
ابعاد  بیشتر  باید  که  است  این  تصورم  من  رهبری:  معظم  مقام   .14
شخصیت ایشان را توصیف کنم و یقین دارم که نمی توانم. علتش هم این 
است که شهید بهشتی، به معنای حقیقی کلمه یکی از شخصیت های نادر ما 
بود. شهید بهشتی مجموعه ای از خصلت های پسندیده و نیک بود. من شخصًا 
ندیده ام. شهادت  آقای بهشتی در گذشته و در حال  به حال فردی مثل  تا 
آقای بهشتی واقعًا مکمل شخصیت ایشان بود و مرگ طبیعی مسلمًا برای 
ایشان ناچیز بود... به نظر من اگر در حال حاضر طلبه ها، فضال، شخصیت ها 
و عناصر سیاسی بخواهند موفقیت هایی را که شهید بهشتی به دست آورد، 
به  را  مسائل  و  باشند  دوراندیش  و  آینده نگر  ایشان  مانند  باید  کنند  حاصل 

صورت کالن ببینند، نه این که با مسائل به صورت روزانه برخورد کنند.  
صورت  به  انقالب  شورای  که  زمانی  تا  کنی:  مهدوی  آيت اهلل   .18
رسمی در نیامده بود، رئیس نداشت. نه انتخابی و نه انتصابی؛ ولی کسی که 
قهراً رهبری می کرد، شهید بهشتی بود، چون ایشان یک ویژگی فوق العاده 
داشت که هر جا بود، نه با زور که با توانایی شگفتی که داشت، زمام امور را 
به دست می گرفت. او فردی بود که می توانست جمع را اداره کند و قهراً جلو 

می افتاد و همه هم رهبری او را می پذیرفتند.
26. حجت االسالم مسیح مهاجری: روزی به من فرمود: »من از راه 
تدریس درس های دینی حقوق نمی گیرم چون در این کار که مربوط به دین 
است شبهه دارم و احتیاط می کنم. در عوض از حقوق تدریس انگلیسی امرار 
معاش می کنم.« به استقالل فردی روحانیون عقیده راسخ داشت. آزاداندیشی 
و آزادگی روحانیون را در گرو بی نیازی آنها از وجوه شرعیه می دید و به همین 
دلیل، هرگز از این وجوه ارتزاق نکرد و توصیه می کرد طالب دیگر هم اگر 

می توانند از راه دیگری امرار معاش کنند.
27. حجت االسالم حسن کمالی: تکیه کالمش این بود که »اگر به 

کسی اعتراض دارید با شهامت آن اعتراض را جلوی روی او مطرح کنید.«
28. حسین رثایی: ماشین دکتر بهشتی یک رامبلر بزرگ بود. در راه وقتی 
و دوچرخه می رسید  موتور  یا  فولکس  و  ژیان  ماشین های کوچکتر مثل  به 
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به آنها راه می داد، می گفت: » این که در آداب اسالمی آمده سواره باید به 
پیاده سالم کند، معنی اش این نیست که من سرم را از پنجره بیرون ببرم و 
مرتب به همه سالم کنم؛ سالم عالمت تواضع است و تواضع ما راه دادن 

به کوچک ترهاست.«
29. حجت االسالم روح اهلل حسینیان: در فضای داغ شایعات پس از 
انقالب، به همراه شهید قدوسی و آقای موسوی اردبیلی پیش یکی از علما 
رفتند و پیرامون قانونی توضیح دادند و گفتند که این قانون را از نظر فقهی، 
آقای بهشتی تنظیم کرده است. آن عالم بي درنگ گفت: مگر بهشتی دین هم 

دارد؟ بهشتی چهره اش سرخ شد، اما تا آخر جلسه کلمه ای حرف نزد.
30. سید علیرضا بهشتی: همیشه می گفت: تلخی برخورد صادقانه را 

به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم. 
تاکید داشت که: همین که هستید باشید و همین که هستید را بگویید و 
نشان مردم بدهید و نترسید، ادب را رعایت کنید، ولی مالحظۀ مردم باعث 

نشود صداقت تان را از دست بدهید.
31. شهید محراب) آيت اهلل دستغیب(: در مجلس خبرگان می دیدم 
آیت اهلل بهشتی چگونه شب و روز زحمت می کشید)خالصًا لوجه اهلل(، اگر او 
نبود مشکالت بسیاری دامن گیر این ملت شده بود. دولت موقت می خواست 
مجلس خبرگان را به هم بزند؛ اما این استوانه اسالم نگذاشت و برای تصویب 

والیت فقیه، پافشاری فرمود.
برای  تبلیغ  در  پرسیدم  وقتی  قرائتی:  محسن  حجت االسالم   .36
جوان ها چه بگویم، فرمود: »بسیاری که به اسالم گرایش ندارند یا به خاطر 
خرافاتی است که به اسالم منسوب شده و یا به خاطر عملکرد بد مسلمانان. 
اگر بتوانید در تبلیغ خود، خرافات و عمل مسلمانان را برای مردم از اسالم 

جدا کنید، اسالم به خودی خود، پیش می رود.«
37. حجت االسالم سیداحمد هاشمی نژاد: به من می فرمود: »اگر دو، 
ده یا چند هزار نفر پای منبرتان بود، در هر حال مطالب را قبلش دسته بندی 

و یادداشت کنید که سه فایده دارد: 
چیزی  می کند  احساس  آخر  در  منظم  مطالب  شنیدن  با  مخاطب   .1

عایدش شده؛
 2. مطالب ضروری فراموش نمی شود؛

 3. مطالبی که به طور طبیعی در حین سخنرانی به زبان می آید و گفتنش 
صالح نیست هم گفته نمی شود.

حقانی،  شهید  مدرسه  در  نواب:  سیدابوالحسن  حجت االسالم   .38
ایشان فرهنگ مباحثه حوزه را با فرهنگ امتحانات مکرر و درس پرسیدن و 

جزوه نوشتن از دانشگاه، ادغام کرد، می فرمود:
 وقتی ما نمی توانیم همه حوزه علمیه را اصالح کنیم ناچار هستیم یک 
و  بپذیرد  تأثیر  آن  از  بتواند،  حوزه  که  کنیم  درست  نمونه  جامعه  و  حوزه 

الگوگیری کند.
41. همسر شهید: قبل از شهادت آقای بهشتی، امام خوابی دیده و به 
ایشان هشدار داده بودند. هر چه پرسیدم- خواب امام چه بوده- به من جواب 
نداد. تا روز ختم او که خانم امام به منزل ما آمدند و من دربارۀ خواب امام، 
سؤال کردم. ایشان گفتند: امام خواب دیده بودند که عبایشان سوخته است و 

به آقای بهشتی گفته بودند: شما عبای من هستید، مراقب خود باشید.
42. جلسه دربارۀ تعیین و معرفی حزب بود. ده دقیقه ای بود که ایشان 
و  کرده  مکثی  ایشان  که  می داد  نشان  را   20:20 ساعت  می گفت.  سخن 
یکباره آخرین جمله اش را فرمود: »بچه ها بوی بهشت می آید. شما هم این 
بو را استشمام می کنید؟« و انفجار بهشتی و یارانش را به بها و نه به بهانه، 

بهشتی کرد. 
43. سید محمدرضا بهشتی: به خاطر عالقه وافر بین عالمه طباطبایی 
و شهید بهشتي، قرار شد به عالمه چیزی نگویند؛ اما عالمه پس از مدت 
کوتاهی به ما فرمود: »الزم نیست چیزی را از من پنهان کنید؛ چون من آقای 

بهشتی را جلوی چشمانم می بینم که دارد اوج می گیرد.«
پیشتر  سال  بیست  من  را  ایشان  فرمودند:  ایشان  درباره  امام   .44
می شناختم. مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و مراتب تعبد ایشان 
بر من معلوم بود، آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت ایشان در 

مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان، در این انقالب است.

يادگارها
1. من باید با صراحت عرض کنم، یکی از آفت های زندگی اجتماعی ما 

رواج دعوت زبانی و اخیراً قلمی و کساد بازار دعوت عملی است.
بگویم خب،  و  باشم  نشسته  آن  در  که  نگذرانده ام  را  ساعتی  هرگز   .2
کارها الحمدهلل تمام شد. تاریخ اسالم و تاریخ انقالب های دنیا برای ما روشن 

می کند که دشمنان حق و عدل، هیچ وقت آرام نخواهند گرفت.
این  از  خدا  دشمنان  چرا  زیبایی،  بیان  برای  هنر  و  زیباست  اسالم   .3
مفاهیم  ارائه  برای  خدا  دوستان  ولی  می کنند؛  استفاده  هنر(  حربه)حربه 

اسالمی از هنر استفاده نمی کنند؟
و  قضاوت  خطیر  مسئولیت  از  تقوا،  بر  تکیه  دلیل  به  نباید  مسلمان   .4
اجرای عدل و داد، سرباز زند، بلکه باید همواره با تقوای پرهیز، تقوای ستیز 

نیز داشت و با بی عدالتی ها جنگید.
5. برای یک مسلمان متعهد به خصوص یک عالم و روحانی، قدم اول، 
اسالم  بیانگر  و  باشد  اسالم  روشنگر  می خواهد  اگر  روحانیت  است.  جاذبه 
آنها  می خواهد  اگر  باشد.  داشته  جای  مردم  دل  در  باید  مردم(  باشد)برای 
اگر  مردم.  متن  در  و  باشد  داشته  جای  مردم  قلب  در  باید  کند،  موعظه  را 
می خواهد آنها را ارشاد کند، اگر می خواهد آنها را از نظر اخالقی اصالح و 

تهذیب کند این باید در متن مردم باشد.
نافذتر،  و  بهتر  گفتن  سخن  گرفتن،  یاد  برای  عزیز!  جوان  طالب   .  6
نوشتن رساتر و بلیغ تر، باید وقت صرف کنید. بالغت به این است که، شما 
باید دائمًا در فرهنگ معنوی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی روز، حضور داشته 
را می خوانند، چه سؤاالتی  کتاب هایی  امروز جوان ها چه  بدانید  باید  باشید. 
نقش  در  می خواهد  اگر  روحانی  حتی  است.  مطرح  مردم  توده  و  آنها  برای 
امامت و پیشوایی نقش ایفا کند، باید از جامعه اش جلوتر باشد که مسئله ای 
را  او  امروز جواب  ما  است که  ما مطرح می شود کدام   برای مردم  فردا  که 
آماده کنیم. مسئله دینی، اعتقادی، عملی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی، تربیتی، 

اقتصادی و هرگونه مسئله دیگر.

7. روحانیت عزیز! تو هم چنان عزیزی. نگران نباش. می کوشند تا تو را از 
آن مقام رفیعی که با تواضع و فروتنی، خدمت، ایمان و عمل صالح به دست 
آورده ای فرو آورندت، ولی بدان، اگر در راه خدا باشی و با خدا باشی و در 
خط خدمت صادقانه به خلق خدا بمانی خدا این منزلت را برای تو تضمین 
کرده است. تو هم چنان الگوی ایمان و عمل صالح بمان، تو هم چنان نمونه 
تواضع، فروتنی و خدمت به مردم بمان، تو هم چنان دارای سرمایه شناخت 
عالی و مؤثر از اسالم بمان، تو هم چنان رابطه مردمّیت را با متن مردم نگهدار 
و تقویت کن، تو هم چنان با نسل جوان حتی جوان اغفال شده اش هم چون 
یک برادر یا پدر مهربان و روشن گر برخورد کن؛ مطمئن باش فردا از آن تو، 

شعار تو و راه توست.

منابع
1. مجله یاران شاهد، شمارۀ  8

2. سیره شهید دکتر بهشتی، غالمعلی رجایی، نشر شاهد
3. صد دقیقه تا بهشت،  نشر مستند.

4. سید محمد حسینی بهشتی، ناشر کتاب دانشجویی
5. نقش روحانیت در جامعه امروز، )سخنرانی(
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نظام  با  وثیقی  ارتباط  که  است  حوزه  نظام  از  بخشی  درسی  متون 
نیازها و  راه و روش تدریس متن،  اساتید،  تربیتی، مدرسین و  آموزشی، 

توّجه  به متون بدون  پرداختن  بدین روی  دارد.  اهداف طالب و جامعه 
به طراحی نظام حوزه، جایگاه استاد و ارتباط متن با آنها، قابل تصّور 
در  و  می پردازیم  درسی  متن  ویژگی های  به  نوشته  این  در  نیست. 

ضمن به نکاتی در ارتباط با نظام حوزه اشاراتی می کنیم و نیز در 
هر بخش، نقل قول هایی را از بزرگان حوزه، به عنوان مؤید ذکر 

خواهیم کرد. هر چند باید توجه داشت که رابطه نظام حوزه با 
متن درسی، رابطه اصل و فرع است و اگر نظام مطلوبی طرح 
شود ناگزیر متن جایگاه خود را پیدا می کند. بدون شک متن 

درسی حوزه باید تابع نیازهای زمان و عاری از ضعف های 
علمی و دشواریهای روشی باشد. با توجه به گذشت سه 
دهه از انقالب اسالمی، نیازهای نو پیدا در عرصه داخلی 

و جهانی، وجود پرسش های جدید و فراوان از مسائل 
در  دین  حضور  فقهی،  کالمی،  فلسفی،  اخالقی، 

پاسخ گوی  باید  حوزه  حکومت،  و  سیاست  عرصه 
نیازهای موجود به گونۀ همه جانبه باشد. با وجود 
هنوز  می رسد،  نظر  به  حوزه  توانمندی های 

روحانیت شیعه توانایی الزم را برای مهندسی 
از  یکی  ندارد.  خود  فرهنگی  و  اجتماعی 
توان مندی،  این  به  دست یابی  راه های 

تحول در عرصۀ آموزش و متون درسی 
است. مشکالت که در این راستا وجود 

روشی،  مشکالت  به  مي توان  را  دارد 
حوزه،  نظام  ساختاری  و  محتوایی 
یک  هر  به  ادامه  در  کرد،  تقسیم 

خواهیم  اشاره  معضالت  این  از 
کرد. 

تأّملی در متون آموزشی حوزه
)متون درسی حوزه از نگاه مراجع و فضالی حوزه(

سیدحسین موسويان*
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1. مشکالت روشی
فعلیت  مورد  در  همچنین  می شود..  برنامه ریزی  یکسان  استعدادها  همۀ  برای  حوزه  متون  در   . الف 
استعدادها نیز یکسان نگری وجود دارد، در حالی که فعلیت ها متفاوت است. با توجه به اینکه افراد از مقاطع 
سیکل، دیپلم، کارشناسی و ... وارد حوزه می شوند، توانایی علمی آنها متفاوت است، لکن تمام آنها متن 
درسی واحدی دارند. در این متون، نسبت به نیازها و اهداف نیز یکسان نگری وجود دارد با اینکه نیازها و 

اهداف متفاوت است.
با توجه به موارد مذکور، الزم است تقسیم بندی صورت پذیرد. کسانی که استعداد یا فعلیت آنها بیشتر 
است متنی داشته باشند و آنها که از استعداد و فعلیت متوسط یا پایین تر برخوردارند، متن دیگری داشته 
باشند. کسانی که هدف کوتاه تری پیش رو دارند، متن خاصی داشته باشند و برای آنان که هدف بلندمدت 
دارند، متنی دیگر در نظر گرفته شود. الزمه این دسته بندی داشتن یک دوره کوتاه و عمومی، برای همه 
باشد.  متفاوت  نیازها  و  اهداف  بنابر  آن متون هر گروهی  از  متفاوت است و پس  و گرایش های  رشته ها 
تبلیغی و اجرایی تفاوت گذاشته شود و برای هر یک متنی تدوین  باید بین نیروهای تحقیقی،  همچنین 

گردد.
در نظام درسی موجود، متن ها برای کسانی نوشته شده اند که هدف اجتهاد را در نظر دارند. به همین 
دلیل از ورودی های فراوان حوزه، فقط چند نفری با این کتاب ها به کماالت الزم علمی دست می یابند و 
بقیه ناکام می مانند. حاصل نگاه مرسوم بازدهی بسیار کم است، در حالی که اهداف گوناگونی از تحصیل 
وجود دارد. بهتر است براساس هدف و رشته تخصصی، متن درسی تدوین شود. عالوه بر این در گذشته 
افراد با سن کم و بدون سواد قبلی، وارد حوزه می شدند؛ لذا برخی از متون برای سنین کم و وسعت اوقات 
این افراد نوشته شده است؛ اّما اکنون، غالب طلبه ها بعد از دیپلم وارد حوزه می شوند و با برخی از دروس در 
دبیرستان آشنا شده اند و فرصت زمانی گذشتگان را نیز ندارند. سطح متون و عریض و طویل بودن آنها با 

سن ورودی های حوزه، ناهماهنگ است.
آیت اهلل مهدوی کنی: در دورۀ عمومی، عربی، منطق، اصول و مقداری فقه باید خوانده شود، ولی در 
کنار همین دورۀ عمومی باید استعداد و ذوق طلبه شناخته شود تا اگر بعد از چهار پنج سال از حوزه بیرون 

رفت، به درد کاری بخورد!
آیت اهلل سبحانی: مشکل دیگر، تدریس عمومی کتاب های سطح عالی برای همۀ طالب است. عده ای 
می خواهند تحصیالت کوتاه مدتی داشته باشند و عده دیگر می خواهند، سال های زیادی در حوزه بمانند و 
محقق و مجتهد شوند، عالوه بر آن، همۀ طالب ظرفیت ادامه تحصیل تا نهایت علوم حوزوی را ندارند لذا 
باید برای گروه اول کتاب های جداگانه ای در فقه و اصول تألیف شود و یا از کتب موجود، مثل مختصرالنافع 
و نظایر آن استفاده کرد. برای این کار باید براساس استعدادها، برای طالب دو سطح قرار دهیم: کوتاه مدت 
و درازمدت. برای دوره کوتاه مدت حتی شرح لمعه هم زیاد است؛ اما برای آنها که می خواهند محقق و 

مجتهد شوند، آموزش کتاب های موجود بسیار مفیدتر است.1
آیت اهلل سیدکاظم حائری: اشکال دیگر این است که در حوزه، موظفند همه یک نوع کتاب را بخوانند و 

حال آنکه با توجه به اهداف مختلف، باید هر کس کتابی را بخواند.2
آیت اهلل سبحانی: ما باید پس از دورۀ سطح رشته های تخصصی را در حوزه ایجاد کنیم، کسانی بوده اند 
که خود به خود متخّصص در یکی از علوم اسالمی شده اند؛ اما حوزه آنها را متخصص نکرده است، بلکه 
با ذوق سرشار خود دنبال تخّصصی رفته اند. ما باید رشته های تخّصصی را ایجاد نماییم تا عالقه مندان به 
فلسفه و کالم، سراغ کالم و فلسفه بروند. کسانی که ذوق تاریخ و ادبیات و علوم انسانی دارند دنبال آن 

علوم بروند و کسانی که ذوق فقاهت و اجتهاد و حقوق دانی و حکم شناسی دارند، آن را تعقیب کنند.3
ب . برخی از متون برای آموزش در مرحله سطح نوشته نشده و غرض نویسندۀ آن نوشتن متن درسی 
نبوده است، رسائل شیخ انصاری و یا شرح لمعه برای آموزش نوشته نشده اند؛ لذا طلبه در مواجهه با برخی از 
متون که برای درس خارج و یا هدف دیگری نوشته شده اند، و با مشکل روبه رو می شود. روش متن آموزشی، 

باید به گونه ای باشد که ارائه مطلب به مبتدی را در نظر داشته باشد.
آیت اهلل بهجت: رسائل و مکاسب کتاب درسی سطح حوزه نیست، خارج شیخ است، برای سطح باید 
تهذیب شود. باید هیأتی تشکیل گردد تا کتاب های درسی حوزه مخصوصًا سطوح باال را تهذیب کنند. شیخ 
آخرین قوۀ علمی خود را در رسائل و مکاسب، اعمال کرده است و آن دو را سر درس می آورده و از روی 
آنها می خوانده است و ما آنها را در سطح قرار داده ایم؛ لذا به حسب ظاهر خیلی محتاج به تهذیب هستند 
و رسائل و مکاسب و کفایه هیچ یک برای سطح مناسب نیستند. اینها سابقًا در حوزه های علمیه معمول 

نبوده است!4
آیت اهلل مهدوی کنی: باید دانست که کتاب درسی غیر از منبع مطالعاتی است. این چیزی است که 
آیا کتاب درسی  از ما خلط می کنیم مثاًل شرح لمعه، منبع مطالعاتی و تحقیقاتی خوبی است ولی  برخی 
خوبی هم هست؟ مشخصه کتاب درسی را دارد؟ اگر در زمانی کتاب درسی خوبی بوده، آیا اکنون برای 
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تدریس، کتاب خوبی است و بهتر از آن نمی توان ارائه کرد؟ این طرز تفکر در حوزه، به نظر حقیر موجب 
رکود شده است.5

آیت اهلل سبحانی: همین طور کتب فقهی و اصولی که نویسندگان و مولفان آنها، این کتاب ها را برای 
تدریس ننوشته اند، این کتاب ها جنبه مصدری و مرجعی دارد و کتاب درسی نیست. با توجه به اینکه این 

کتاب ها فعاًل اصلح اند و در حوزه جایگاهی دارند، تحریر آنها از تعویض مناسب تر است.6
آیت اهلل شهید صدر: کتب چهارگانه ای که از آنها یاد کردیم، »قوانین، معالم، رسائل، کفایه« با اینکه 
بیش از پنجاه سال است که به عنوان متون درسی، مورد استفاده قرار می گیرد؛ اّما از طرف مؤلفین آنها 
به این هدف تألیف نشده است، بلکه تألیف هر یک به آهنگ آن بوده که آراء و افکار مؤلف را در مسائل 
مختلف اصولی نشان دهد. چه بسیار فرق است میان اینکه کتابی را مؤلف به عنوان کتاب درسی تألیف کند 
و کتابی را به قصد بیان آخرین نظریات و تحقیقات و عمیق ترین و استوارترین آنها بنویسد. مؤلف در حالت 
اّول، طلبه مبتدی را مخاطب خود می انگارد که می خواهد گام به گام در راه آشنایی با اسرار و گنجینه های 
این علم به پیش رود؛ اما در حالت دوم شخصی مانند خود را در نظر می گیرد که به لحاظ علمی مایه دار 
است و مولف می خواهد برای او نظریاتش را شرح دهد و به مقدار توان خود از ادله و شواهد علمی سود 

جوید، تا او را قانع کند.
ج. با توجه به اینکه سطح علمی طلبه در دوره های گوناگون متفاوت است متون باید خاصیت مرحله ای 
داشته باشد و در دو یا سه مرحله تولید شود. هر مرحله براساس اطالعات مرحله قبلی در نظر گرفته شود. 
در حالی که این خاصیت در بسیاری از متون، رعایت نشده است. در برخی از متون مسائلی مطرح می شود 
که آشنایی طلبه با آنها متوّقف بر مباحث بعدی یا خواندن دانش دیگر است یا گاهی مطالب در جای خود 
نیامده اند و این مطلب با اصول آموزش، سازگاری ندارد. عالوه بر این محتوا در دورۀ عمومی و تخصصی 

باید شرایط مرحله ای داشته باشد.
آیت اهلل سبحانی: در بازنگری اصولی باید رعایت شود، مسائل و مطالب کتاب شکل هندسی و هرمی 
پیدا کند؛ یعنی مسأله اول پایۀ برای دومی، و دومی پایۀ برای سومی باشد؛ اما متأسفانه این نه در اصول 

رعایت شده نه در فقه.7
آیت اهلل سیدکاظم حائری: از نظر تبویب و ترتیب مسائل: بعضی مباحث در جای خودش نیست، باید 

یک تبویب جدیدی را اتّخاذ کرد و مباحث را براساس آن، تنظیم و تألیف کرد.8
د. نبودن روش واحد در متون دوره های مختلف: با مراجعه به کتاب ها می بینیم که در هر کتاب، روشی 
در نظر گرفته شده است که در کتاب بعدی، مورد مالحظه نیست و نبودن روش واحد، یک گونه از تشّتت 
را در ذهن متعلّم ایجاد می کند. در یک کتاب تقدم و تأّخر و تبویب بر اساس یک نظر است و در کتاب 
بعدی به گونه ای دیگر. در کتاب اول در مورد یک مطلب، پیچیدگی زیاد است در کتاب بعدی همان مطلب 
آسان تر بیان شده است؛ مثاًل در دوره کتاب های اصول »الموجز، اصول فقه، رسائل و کفایه« روش واحدی 
وجود ندارد. سبک نگارش کتاب ها متفاوت است. مثاًل باب بندی اصول فقه بر اساس سبک تقسیم مرحوم 
اصفهانی است که این سبک، جلوتر و پیشرفته تر از سبک کفایه است. در کتاب اول نظریات جدید آمده 
است، ولی در کتاب بعدی در مورد همان مطلب نظریات منسوخ آورده شده است. برای توضیح بیشتر این 

مطلب به گفتار شهید صدر در کتاب مقدمه قواعد کلی استنباط مراجعه نمایید.

2. مشکالت محتوايی
الف. برخی از متون تطویل بدون فایده دارند و مختصر و مفید مباحث را بیان نکرده اند، حاشیه روی 
و ذکر نظرات منسوخ عمر عزیز طالب را تضییع می کند. نکته دیگر اینکه در متون آموزشی سطح الزم 

نیست همه شواهد و ادله برای اثبات حجیت یک مطلب، آورده شود.
یاد خواهد  این مدت ]طلبه[ چیزهای دیگری هم  بعد در  اگر زمان را کوتاه کنیم  آیت اهلل خامنه ای: 
گرفت. االن اگر بگوییم طلبه، زبان خارجی الزم دارد و امروز در دنیایی که این همه به علم وصل است، 
اگر کسی بخواهد کاماًل مفید باشد، باید زبان خارجی را بداند، می گویند طلبه وقت ندارد، ولی اگر در وقت 
طلبه صرفه جویی کنیم، او می تواند به تعلیم زبان خارجی هم بپردازد. مگر می شود این مجموعه انسانی با 

این عظمت، با این همه استعداد، در کتاب نوآوری نداشته باشد؟! نمی شود.9
آیت اهلل شهید صدر: ما ضرورتی نمی بینیم که کلیه ادله ای که به کمک آنها بر این قول یا آن قول 
آیات و  احتیاط، کلیه  برائت و  استدالل می شود، حتی در سطح حلقه سوم گردآوری شود مثاًل در اصل 
روایاتی که با آنها می توان بر این اصل یا آن اصل استدالل کرد، مورد توجه قرار نگرفته است؛ زیرا احاطه 
بر کلیه ادله در مرحله بحث خارج یا در تألیفی که مخاطبین آن علماء و اهل فن هستند، به جهت بیان نظر 
نهایی و جا انداختن آن نوشته می شود الزم است، براین اساس ما در هر مسأله ای آن ادله را که از نظر فنی 

محتوای خاص داشته است انتخاب کرده ایم و آنچه را از نظر فنی نکته ای نداشته است، رها کردیم.
آیت اهلل سبحانی: اواًل کتاب درسی باید موجز باشد ثانیًا از اغالق و تعقید بیرون بیاید.10
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زبانی  پیچیدگی  لفظی و  تعقید  دارای  مانند کفایه،  از متون  ب. بعضی 
است. و این مطلب برای متعلّم دشواری در فهم و برای استاد صعوبت در 
تدریس و تطبیق ایجاد می کند. قسمت عمده ای از توان متعلّم و استاد، صرف 
بررسی و تطبیق متن می گردد و چنان که متن روان باشد فهم مطلب آسان تر 
و تدریس آن روان تر میگردد و در عین حال همان مطلب قوی، متقن و در 
قالب الفاظ ساده در خور انتقال است. استدالل برخی برای این شیوه مهارت 
در ادبیات عرب می باشد؛ لکن دلیلی نداریم که متعلّم به جای آنکه این علوم 
احادیث  و  قرآن  ادبیات در  در  برای مهارت  و  بیاموزد  آسان تر  و  را سریع تر 
باز  به تالش بپردازد به متونی بپردازد که در نهایت او را از کتاب و سّنت 

می دارند.
مشکل ترین  که  می کنند  تمرین  دارند  دنیا  در  امروز  خامنه ای:  آیت اهلل 
با  تا  می گذارند  رمز  کنند،  فرموله  و  بیان  زبان ها  آسان ترین  به  را  مطالب 
گفتن یک کلمه مخاطب ده کلمه را بفهمد، اما ما بیاییم عبارت مشکلی را 
برای بیان مطلبی انتخاب کنیم، چه استداللی پشت سر این قضیه است که 

کتاب ها را عوض نکنیم؟!
آیت اهلل سیدمحسن امین: از امور زیانبار در حوزه ها عدم تهذیب و تنقیح 
متون درسی و پیچیدگی عبارتی آن هاست، عبارت هایی که بسیاری از استادان 
هم در فهم آن ها درمی مانند. نیز عدم حذف زواید و حذف مطلبی که مربوط 

به علوم دیگری است که هنوز طلبه نیاموخته یا اصاًل نمی آموزد.11
عالمه جعفری: برای ورزیدگی ذهن، معانی باید متین و وزین باشد، نه 
عبارات سنگین و ناموزون. به میزانی که فکر و انرژی ما در فهم لغات غریب، 
باید در  را  ناموزون صرف شود، خسارت کرده ایم. وقت  ترکیبات  یا  وحشی 

گسترش معانی گذراند.12
باید  کتاب  که  است  این  نظرشان  حوزه  در  بعضی ها  عسگری:  عالمۀ 
مشکل باشد، تا توانایی فکری شاگرد را بیشتر کند، این درست خالف آن 
است که در زمان ائمه )ع( بوده است. ما می بینیم روایاتی که از ائمه نقل 
شده آن کسی که عربی فهم بوده می فهمیده است. با مطالعاتی که کردم 
است.  بوده  یونان  تربیت  و  تعلیم  نظام  از  متأثر  فکر  طرز  این  که  دریافتم 
دانشمندان یونان نظرشان این بوده که نباید علم را همگانی کرد، علم باید 
برای یک طبقه اشرافی باشد؛ لذا عبارات مغلق به کار می بردند در صورتی 
که اسالم این گونه نیست. این نظر مخالف همه عقالی عالم و مخالف همه 
دانشگاه های دنیاست. پس نتیجه می گیریم که باید کتاب ها را در حد فهم 

متوسط افراد تنظیم کنیم.13
معاصر  ادبیات  با  تألیف می شود  و  تدریس  در حوزه  کتاب هایی که  ج. 
عرب پیوند زبانی ندارد. الزم است متون به صورتی نگارش یابند که جهت 

نوشتن، تبلیغ، مکالمه به عربی امروز مدنظر قرار گیرد.
نوشته  روز  لغات  با  و  نیست  روز  به  کتاب ها  حائری:  آیت اهلل سیدکاظم 
نشده است؛ لذا طلبه ایرانی نمی تواند در میان عرب زبان ها تبلیغ کند و یا از 

کتاب های علمی کشورهای عربی استفاده کافی ببرد.14
خوانده  ادبیات عرب  دینی،  علوم  حوزه های  در  آیت اهلل شهید مطهری: 
از سال ها تحصیل  نتیجتًا طالب علوم دینی پس  با متد غلط.  اما  می شود؛ 
یاد  را  زبان عرب  یاد می گیرند خود  را  زبان عرب  قواعد  که  آن  با  ادبیات، 
نمی گیرند. نه می توانند با آن تکلم کنند و نه می توانند عربی فصیح استفاده 

کنند، یا به عربی فصیح بنویسند.
د. محتوای تدریس در علوم مختلف اقتضاءات گوناگونی دارد. در علوم 
دارای  باید  کتاب  محتوای   ... و  بیان  معانی،  نحو،  صرف،  مانند  کاربردی 
تمرین هایی باشد و به صورت کاربردی تدریس شود، در صورتی که متون 
فعلی حالت قاعده خوانی صرف دارد. کاربردی نبودن متن در یادگیری محتوا، 
مشکل ایجاد می کند. با اینکه وقت زیادی صرف می شود؛ ولی بازدهی ندارد. 

کتاب ها به طور کلی دارای تمرین علمی و تحقیقی کمی هستند.
نحو،  صرف،  شامل  که  ادبی  کتاب های  دربارۀ  اما  سبحانی:  آیت اهلل 

در  ما  آنچه  زیرا  است؛  تحولی الزم  مسلمًا  بیان می شود،  و  معانی  اشتقاق، 
کتب می آموزیم، قواعد است؛ ولی آنچه در این کتاب ها نیست، تطبیق است. 
اشکال دیگر این کتب آن است که تنها قواعد می آموزد و قواعد غیر از سخن 
گفتن است. ما باید ادبیات را طوری بخوانیم که بتوانیم هم خوب بخوانیم و 

هم خوب بنویسیم و هم خوب حرف بزنیم.15
هـ . برخی متون برای اجتهاد در آن فن نوشته شده اند در صورتی که 
اجتهاد در فن مورد نیاز طلبه نیست و به تبع آن کتاب موجود مناسب نیست؛ 

مثاًل اجتهاد در نحو الزم نیست.
مغنی،  مختصر  یا  مغنی  کتاب  در  ما  که  ادبیاتی  رهبری:  معظم  مقام 
مطول یا مختصر مطول می خوانیم، ادبیات استداللی است؛ یعنی راهی برای 
مجتهد شدن در ادبیات است. طلبه این را الزم ندارد. فقیه احتیاج نیست که 
در ادبیات مجتهد شود. این که گفته اند در همه مقدمات اجتهاد، اجتهاد الزم 

است حرف محکمی نیست.16
و. متون حوزوی به گونه ای تنظیم شده است که متعلم با قرآن و عترت 
انسی حاصل نمی کند و خود را از مراجعه به قرآن و احادیث اهل بیت )ع( بی 
نیاز می داند. و این استقالل کتب از منابع دینی، آسیب های  فراوانی دارد. 
هدف اصلی ما در حوزه، مراجعه و بهره برداری از قرآن و سّنت است، ولی 

روند حاضر با این هدف سازگاری ندارد.
امام خمینی)ره(: و شما ای فرزندان برومند اسالم! حوزه ها و دانشگاه ها را 
از توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید، تدریس قرآن در 

هر رشته ای از آن را محّط نظر و مقصد اعالی خود قرار دهید.17
مقام معظم رهبری: در نظام حوزه ای، این طور نیست که هیچ درسی از 
درس های ما ـ درس های رسمی حوزه ـ متوّقف بر مراجعه به قرآن و حدیث 
باشد. اگر شما ادبیات و سطوح و درس خارج را بخوانید، اتفاق نمی افتد که 
برای فهمیدن یک مسأله درسی مورد نیازتان، احتیاج پیدا کنید که بلند شوید 
قرآن بردارید، باز کنید و آیه ای را پیدا کنید. اصاًل نظام درسی ما احتیاج به 

قرآن ندارد و بی نیاز از قرآن و جدای از آن طراحی شده است.18
ض. تاریخ بعضی از این متون حوزوی برای حدود صد سال پیش و یا 
بیشتر است. در طول این صد سال، تحّوالتی در علوم پدید آمده است؛ بعضی 
یا  و  بعضی موضوعات، جدید و مستحدث است  و  نظریات منسوخ شده  از 
این که نظریات جدیدی در اصول طرح شده است که متعلّم در دورۀ سطح با 
این مطالب آشنا نمی شود و با ورود به درس خارج با نظریاتی روبه رو می شود 
که کاماًل بیگانه و ناآشنا است؛ به عنوان نمونه بعد از نگارش متون فقهی 
سطح و یا مثاًل کفایه االصول، مطالب اصولی و فقهی متعّددی مطرح شده 
است که در آن زمان مطرح نبوده است و طلبه در درس خارج و دروس بعد از 

سطح، باید باری اضافه بر دوش بکشد و زحمتی دو چندان متحّمل شود.
آیت اهلل سیدکاظم حائری: از نظر آراء و نظریات االن در حوزه طلبه آرای 
علمای گذشته را می خواند در حالی که انظار و دیدگاه ها، عوض شده است... 
این کتاب ها و این انظار مربوط به زمان خودشان است. آیت اهلل شهید صدر 
معتقد بودند از معالم تا کفایه باید عوض شود؛ اما در حوزه های علمیه ابتدا 
معالم تدریس می شود چند سال بعد نقائص نظریات او مطرح و نظریات شیخ 
انصاری به طالب عرضه می شود. چند سال دیگر نظریات او مورد نقض و 
ابرام قرار گرفته و نظریات صاحب کفایه، به طالب عرضه می گردد و مجدداً 
فقهای  نظریات  و  می شود  رد  کفایه  خارج، سخنان صاحب  درس  دورۀ  در 
متأخر بیان می شود. این چه روشی است؟ ایشان معتقد بودند که در هر زمانی 
و  تهیه  عالی  و  متوسطه  مقدماتی،  مختلف  در سطوح  نظریات  آخرین  باید 
تدوین شود و در اختیار طالب قرار گیرد، بیست یا سی سال بعد که نظریات 
تغییر کرد، مجدداً باید کتب جدیدی تألیف شود؛ لذا خود به تألیف حلقات سه 
بداند  باید اصول  ایشان معتقد بودند طلبه  اقدام کردند.  گانه در علم اصول 
آن هم با روشی که عرض کردم، حتی اگر الزمه این روش تغییر و تحول 

در حوزه باشد.19
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به آن ها  اما در دورۀ سطح  هـ ـ برخی سرفصل ها و متون الزم است 
اهمیت داده نمی شود.

پرداختن به اخالق و تهذیب نفس به عنوان یک ضرورت و یک علم، 
باید مورد توّجه باشد، نحوۀ ارتباط با جامعه و مردم احتیاج به متون اخالقی 
و روان شناسی دارد تا در ضمن این متون، اخالق عملی و روش های تبلیغی 
و جایگاه و منزلت اجتماعی طلبه، آموزش داده شود. بدیهی است در حال 
حاضر نحوۀ تعامل روحانیون و جامعه به نحو مطلوبی نیست و رفع این نقیصه 

نیازمند آموزش است.
انقالب  رهبر  و  علماء  تأکید  مورد  )که  مطهری  شهید  آثار  به  پرداختن 
است( طلبه را با مبانی عمیق انقالب اسالمی و شرایط امروز آشنا می کند و 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی دیگر از مطالبی که در حوزه به آن 
پرداخته نمی شود مباحث کالم جدید است. در فلسفه و کالم قدیم به صورت 
مستقیم، موضوعات کالم جدید، طرح نگردیده است. اگرچه با مبانی فلسفی 
و مباحث معرفتی می توان به آنها پاسخ داد، با وجود شبهات جدید کالمی، 
الزم به نظر می رسد که در سطح عمومی و تخصصی در رابطه با آن متونی 
تنظیم و تدریس شود. با توجه به گسترش فعالیت برخی ادیان یا فرق نظیر 

مسیحیت، وهابیت، بهائیت و .... رشته های تخصصی ادیان، ضرورت دارد.
وجود یک دورۀ فقه استداللی با زبان ساده و قواعد فقهیه در حوزه الزم 
است. پرداختن به قرآن، نهج البالغه و حدیث در حوزه بسیار کمرنگ است و 

متونی الزم است تا اهتمام بیشتری به نصوص حاصل شود.
علم  تدریس  دیگر، کمبود  زیانبار  از مسائل  امین:  آیت اهلل سید محسن 
ویژه  حساسیت  از  که  علمی  حوزه هاست.  در  ]آن[  تعلّم  و  تعلیم  و  اخالق 
برخوردار است و بدون آن هیچ علمی از علوم دین نافع نیست هر چند انسان 

به مراتب باالی علمی برسد.20
برنامه  اخالق،  اصالح  و  نفس  تزکیۀ  و  تهذیب  زمینۀ  در  خمینی:  امام 

تنظیم کنید.
تفسیر،  بگذریم،  که  اصول  و  فقه  از  شیرازی:  سیدابوالحسن  آیت اهلل 
نهج البالغه، اخالق و آشنایی با یک سری علوم روز، برای طلبه ها ضرورت 
اقتضایی  چنین  اسالمی،  جمهوری  نظام  حفظ  که  امروز  خصوص  به  دارد 

دارد.
مقام معظم رهبری: عدم گسترش کافی و الزم علم کالم حقیقتًا فاجعه 
است، از این باالتر و تلخ تر فراموش شدن علم کالم است. حوزه اسالم و 
حوزه علمیه اهل بیت )ع( در درجه اول، حوزه کالم و بعد حوزه فقه بود و 
بزرگان فقهای ما جزو متکلمان بودند. شما نگاه کنید در حوزه های ما کالم 
مباحث کالمی  از سمت  تهاجم،  بیشترین  امروز  که  حالی  در  است  منسوخ 

است.21
ط. قطع ارتباط متون درسی و نظام حوزه با نیازهای جهانی و اجتماعی 
و یا نیازهای جدید و مستحدث موجب شده است تا محتوای متون درسی 
با فضای موجود زندگی بشر کم ارتباط باشد و مواد درسی از نیازهای امروز 
خالی باشد و آنچه طلبه می آموزد پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و طالب 
جواب  و  ندارند  آشنایی  آن  با  که  می شوند  روبه رو  موضوعاتی  با  جامعه  در 
مناسبی برای آن ندارند. این دوگانگی باید آسیب شناسی و با اصالح متون 

جبران شود.
آیت اهلل شهید مطهری: وقتی که ما از قم به تهران رفتیم، احساس کردیم 
که مردم به چیزهایی نیاز دارند که ما نمی دانیم و ما مطالبی یاد گرفته ایم که 

مورد نیاز مردم نیست.22
باید توجه کرد که این سخنان شهید مطهری مربوط به 50 سال پیش 

است در صورتی که کتاب های کنونی با آن زمان تغییری نداشته اند.
آیت اهلل سبحانی: اما کتب فقه، اصول، فلسفه، کالم و ... در عین حالی 
که ما برای مؤلفان این کتب کمال احترام را قائلیم و معتقدیم که آنها رسالت 
خود را در عصر خویش به نحو احسن ادا کرده اند، ولی پاسخ گوی نیازهای 

امروز ما نیستند.23
ی. برخی مسائل فایدۀ علمی و عملی ندارد در صورتی که مّدت زیادی 
به آنها پرداخته می شود. بعضی باید حذف و برخی باید اصالح شوند. به ویژه 
این مشکل در برخی از مسائل دانش اصول دیده می شود. بسیاری از مطالب 
در فقه کارایی ندارد و ثمرۀ عملی بر آن مترتب نیست. برخی مباحث فقه در 
دنیای امروز مبتالبه نیستند و می توانند با مسائل مستحدث، جایگزین شوند.

برخی از علماء از جمله امام خمینی، شهید صدر، عالمه طباطبایی سخنانی 
در زمینه توّرم علم اصول و بی فایدگی برخی مسائل آن بیان کرده اند.

امام خمینی: »والمرجّو من طالب العلم و علماء االصول ـ ايدهم اهلل 
ـ ان يضّنوا على اوقاتهم و اعمارهم الشريفه و يتركوا ماال فائده فقهية 

فيه من المباحث و يصرفوا هّمهم العالى فى المباحث المفيدة الناتجة.
ذلك  فان  علميه،  فوائد  المباحث  تلك  فى  ان  متوهّم  يتوهم  ال  و 
فاسد؛ ضرورة اّن علم االصول علم آلّى الستنتاج الفقه؛ فاذا لم يترّتب 
عليه هذه النتيجة ـ فاّية فائدة علمية فيه ـ والعلم ما يكشف لك حقيقة 
من الحقائق ـ دينية او دنياوية ـ و اال فاالشتغال به اشتغال بمااليعنى 

واهلل ولى التوفيق.24
تثمير  فى  يحتاج  اوال  لها؛  الثمرة  التى  المسائل  اّما  و  خمینی:  امام 
ترک  فاالولى  المتداولة،  والتفاصيل  التدقيقات  تلك  الى  منها  الثمرة 
بان  والعذر  اثمر.  و  اهم  بما  واالشتغال  مباحثها  تقصير  او  لها  التعّرض 
االشتغال بتلك المسائل يوجب تشييذ الذهن واالنس بدقائق الفن غير 
بنقد عمره، البّد من ترک صرفه فيما اليعنى و  وجيه. فالعاقل الضنين 
بذل جهده فيما هو محتاج اليه فى معاشه و معاده و هو: نفس مسائل علم 
الفقه الذی هو قانون المعاش والمعاد و طريق الوصول الى قرب الرب 
يعدالعلم بالمعارف. فطالب العلم والسعادة البّد و ان يشتغل بعلم االصول 
بمقدار محتاج اليه و هو ما يتوّقف عليه االستنباط و يترک فضول مباحثه 
او يقّلله و يصرف الهّم والوقت فى مباحث الفقه خصوصًا فيما يحتاج اليه 

فى عمله ليال و نهاراً.25
مرحوم استاد احمدی میانجی می فرمود: روزی به اتفاق برخی از دوستان 
را  انسداد کفایه  از محضر مرحوم عالمۀ طباطبایی خواهش کردیم مبحث 
برای ما تدریس کنند. ایشان فرمودند: تدریس آن و صرف عمر در راه آن را، 

تضییع عمر و حرام می دانم، چون ثمره ای بر آن مترتّب نیست.
آیت اهلل شهید مطهری: انصراف از سایر شعب علوم اسالمی از یک طرف 
و جذابّیت و سرگرم کنندگی علم اصول از طرف دیگر، منشاء پیدایش عادتی 
نام آن را عادت مسأله سازی  در میان فضالء و اهل نظر شده که می توان 
گذاشت؛ به این معنا که مسائلی را فرض و تخّیل می کنند و در اطراف آن 
مسأله فرضی به بحث و مناظره می پردازند. البته ممکن است در همۀ عمر 

بشر چنین فرضی واقع نشود.26
آیت اهلل جناتی: این بحث شرط متأخر و نیز بحث هایی چون موضوع علم 
اصول، جامع صحیحی و اعمی، طلب و اراده، مشتق بسیط است یا مرکب و 
ده نمونه از این قبیل؛ باید به کلی از علم اصول حذف شود؛ زیرا در بحث های 

فقه اجتهادی و در مقام استنباط احکام حوادث واقعه، هیچ تأثیری ندارد.27
از پایه های اساسی اجتهاد و  آیت اهلل مکارم شیرازی: در اصول فقه که 
استخراج احکام شرعی است، بحث های کم ثمر و بی ثمر فراوان می بینیم که 
معنای حرفی،  از  مانند بحث  نیست،  این همه سرمایه گذاری علمی  سزاوار 
انسداد و  اکثر بحث های  از مقدمه واجب،  از مباحث مشتق، بخشی  پاره ای 

نقدنظرهایی که دربارۀ تعریف ها صورت می گیرد...

3. مشکالت نظام حوزه ـ عدم هماهنگی نظام با متون و ...
الف . نظام حوزه، نظام ساالنه است. در هر سال تحصیلی، کتابی برای 
با نظام ساالنه و  تدریس تعیین می گردد. مقدار و محتوای متون آموزشی، 
و  کتاب ها  اتفاق  به  قریب  است.  ناهماهنگ  سطح  درسی  برنامۀ  سال  ده 



82خشت اّول      شمارة 13و14 ،  تحرير محل نزاع 

اساتید  از مشکالت طالب و  ناهماهنگی، یکی  این  ناتمام می ماند و  متون 
است. اگر هدف نظام حوزه رسیدن به اجتهاد است و خواندن همۀ این متون 
برای رسیدن به آن اهداف الزم است، نیمه کاره رهاکردن کتب چه معنایی 

می تواند داشته باشد؟!
یک  با  اما  می پسندم؛  را  واحدی  نظام  من  کنی:  مهدوی  آیت اهلل 
خصوصیتی. سیستم واحدی در یک زمان محدودی است که دانشجو را از 
تعّمق باز می دارد. در سیستم واحدی باید درس ها را مشخص کنیم و زمانش 

را مقداری وسیع تر کنیم.
در گذشته این حجم از کتاب را در بیست سال و با فراغ بال می خواندند. 

در حال حاضر هم دروس ناتمام می ماند و هم از عمق کم می شود.28
ب. روش تدریس حوزه با دانشگاه متفاوت است. خلط این دو روش و 
دو نظام آموزشی و جایگزینی مالک نمره و مدرک، به جای مالک آموزشی 
شیوه های  نشوند.  خوانده  دقیق،  و  عمیق  متون  تا  است  شده  باعث  حوزه 
برآورده  را  حوزه  اهداف  و  هستند  کاربردی  علوم  برای  دانشگاهی  تدریس 

نمی کند.
نزدیک  از  را  آن  که  ـ  مدارس  درسی  برنامه های  در  سبحانی:  آیت اهلل 
بررسی کرده ام ـ مقداری از مدارس و دانشگاه تقلید شده است. در دبیرستان 
آن  در  دانش  نوع  همه  و  می کنند  حساب  بزرگی  کاسه  را  محّصل  ذهن 
است،  متنّوع  برنامه  قدری  به  است،  ناقص  همه اش  آخر  در  که  می ریزند 
درس های عمومی زیاد است که درس های اصلی پا نمی گیرد. با این روش 
طلبه قواعد صرف و نحو عربی را نمی داند و عبارات متون عربی را خوب 
نمی تواند بخواند، باالخص از آن زمان که مسأله ترم یا نیم ترم رایج شده، 
معلم ناچار است که کتاب ها را تا آخر سال تمام کند؛ حاال شاگرد بفهمد یا 

نفهمد!29
ج. نظام آموزشی حوزه و مرکز تدوین متون، جایگاه مناسبی براي تدوین 
متون در اختیار ندارد. نظام اداری حوزه نمی تواند به تنهایی و با دستور متن 
مناسب تدوین و جایگزین کند، چون متون باید توسط مراجع، فضال، طالب 
و اساتید، مورد توجه قرار گیرد و در یک فرایند طبیعی جایگزین شود. برخی 
عدم  خاطر  به  متون،  تغییر  مسأله  با  بزرگان  مخالفت های  و  مقاومت ها  از 
هماهنگی نظام حوزه، با فضال و اساتید است. از طرفی، وجود نظام بسته راه 

را برای کسانی که دارای توانایی تدوین متن هستند می بندد.
د. جایگاه متن در نظام حوزه، دقیقًا معلوم نیست. نظام های مختلف متن 
محور، استاد محور، فراگیر محور و ... وجود دارد. در هر نظام استاد و متن 
جایگاه خاصی دارد. نظام حوزه، باید خود را براساس مولفه های نظام اسالمی 
باز تولید نماید تا به جای حاکمیت نمره و مدرک شرایطی حاکم گردد که 
جایگاه حقیقی استاد و متن روشن باشد. اساسی ترین مشکل امروز حوزه ها 
نظام نامطلوب و کپی گرفته شدۀ از غرب است. بدین دلیل محسنات سابق 
حوزه نیز از دست رفته است. اگر مشکل این نظام حل شود، این مشکالت 

نیز به تدریج، حل خواهد شد.
هـ. بروکراسی اداری حاکم بر حوزه، مانع تصویب متن مطلوب است و 
این که مرکز تدوین متون، جایگاه مشخصی ندارد. ابتدا در معاونت پژوهشی، 
سپس به معاونت آموزش و اخیراً به معاونت پژوهشی بازگشته است. برخی 
نیز معتقدند که باید یک معاونت مستقل باشد. با وجود این در راه تصویب، 

اعمال نفوذهایی نیز وجود دارد.
ط. معمواًل کتاب ها به صورت فردی نوشته شده است و به خاطر عمل 
فردی این گونه متنها دارای نقطه ضعف ها و نقص هایی بوده اند. بدین سبب 

بهتر است که کتاب ها به صورت گروهی و لجنه ای تهیه و تدوین شوند.
آیت اهلل سبحانی: باید کار اصالح، تغییر و یا تدوین کتاب توسط لجنه هایی 
باشد. باید توجه داشت که این کار را به صورت فردی نمی شود و نباید انجام 
داده شود؛ لذا باید لجنه ای که دارای صالحیت و اهل درد باشند، در این باره 

اقدام کنند.30

ی. تدوین متن درسی به عنوان یک کار دقیق و فوق تخّصصی تلقی 
نشده است؛ محتوای عمیق کتاب های درسی می طلبد که جوانب مسأله اعّم 
از مسائل روان شناسی، جامعه شناسی و گروه سنی و ... در نظر گرفته شود. 
افرادی که دارای چنین توانایی باشند اندک هستند. تنها استادی و تدریس 

متن برای تدوین متن درسی کفایت نمی کند.

راه حل عملی
بر  مبتنی  نظامی  تدوین  طالب،  و  اساتید  مسؤولین،  رسالت  مهم ترین 
باشد.  آن  مکّمل  نظام سنتی،  بر محسنات  تا عالوه  است  دینی  آموزه های 
در این فرایند بی گمان آزادی اساتید و طاّلب در انتخاب ها و نظام باز، نقش 
اساسی دارد. متأسفانه در نظام موجود، تا حد زیادی آزادی از اساتید و طالب، 
سلب شده است. در گذشته در یک شرایط آزاد متن تألیفی اگر مورد پذیرش 
اساتید و طالب قرار می گرفت، درسی می شد. تجربه گذشته نشان می دهد که 
جایگزینی باید در شرایط آزاد و طبیعی صورت پذیرد. از طرفی، مرکز تدوین 
متون مسئولیت تولید را بر عهده دارد. برای جمع دو مطلب مرکز تدوین باید 
شرایطی را مهیا کند تا در یک فضای باز، کار طراحی، تولید و توزیع کتاب 

صورت پذیرد.
تولید کتاب منحصر در مرکز متون نباید باشد، بلکه این مرکز باید زمینه 
را برای انجمن های علمی فراهم آورد، مراکز تخصصی تدوین متون وجود 
داشته باشد و متون به صورت سفارشی، رقابتی و غیر متمرکز اجازه تولید و 

تدریس داشته باشد.
شرایطی  باشند  داشته  تدریس  امکان  هم زمان  صورت  به  کتاب ها  اگر 
فراهم می شود تا کتاب های بهتر توسط اساتید و طالب گزینش و پذیرفته 
شوند. با این طرح، اختیارات اساتید در پرورش علمی شاگرد افزایش می یابد.
باالیی قرار داشته  از حیث علمی شناخته شده و در سطح  باید  مؤلفان 
باشند و کتاب های کنونی را بایستی تدریس کرده باشند و بر مبانی آن مسلط 
باشند. عالوه بر وجهۀ علمی، دوره های علمی و کارورزی تدوین متون درسی 
را بگذرانند. ترجیحًا فعالیت دیگری نداشته باشند؛ کار به صورت جمعی باشد 
نه فردی، رفع مشکالتی که در بحث های گذشته یادآوری شد مورد نظر آنها 
باشد. کتاب ها براساس آخرین دستاوردهای علمی آن رشته سامان یابند. به 
عنوان نمونه در اصول آخرین نظریات دروس خارج در آن درج شود. افراد 
و مراکزی نیازهای علمی ـ اجتماعی را به مرکز لجنۀ تدوین، منتقل کنند. 
بودجه این کار از طرف حوزه و یا از طریق خمس توسط مراجع، تأمین گردد. 
عهده دار مدیریت تحول کسی یا کسانی باشند که مورد تأیید مراجع و رهبری 
باشند. کتاب، بعد از تألیف برای ارزیابی و بررسی توسط مؤلفین به صورت 
محدود باید تدریس شود. اگر امتحان خود را پس داد به عنوان کتاب درسی، 

تبلیغ و تکثیر گردد.
تا زمانی که کاری صورت نگرفته نباید به گونه ای عمل کرد که طالب 

دل سرد شوند.
آیت اهلل دوانی: در صورتی که اگر مراجع شیعه و زعمای حوزه های علمیه، 
تصمیم عاجل و قطعی بگیرند و بودجه ای را به آن اختصاص بدهند، فضال 
و دانشمندان موجود حوزه های علمیه شیعه قادرند، از روی همین کتاب های 
موجود در مدت یکسال یا بیشتر، کلیه کتاب های درسی را به طرزی مطلوب 

و پیراسته از زیاده و نقصان عوض کنند.31
آیت اهلل سبحانی: باید یک هیأت عالی علمی بر کار همۀ گروه ها نظارت 
کند و آن شورای عالی حوزه است و افراد هر لجنه باید از مطالب آن کتاب و 
علم مربوط به آن کاماًل آگاه باشند، چند دوره آن را تدریس کرده و مطالب را 
حالجی کرده باشند. همچنین ذوق اصالح و بازنگری داشته و عالوه بر آن 

با نظام های آموزشی جهان آشنا باشند.32
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: من فکر می کنم راه حل عملی تر آن است که 
رهبری، با جمعی از مراجع توافق کنند. با هماهنگی آنها کار از جایی شروع 
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شود، افراد را انتخاب و به تأیید این اعاظم برسانند تا مورد اعتماد باشند. این جمع در عمل 
راهکارها را پیدا می کنند در صحبت های من دو جمع مطرح شد، یکی برای تشخیص مسائل 

و دانسته های مورد نیاز، دیگری برای طراحی اصالح تحصیالت حوزه های علوم دینی.
حجت االسالم والمسلمین رضا مختاری: از دیگر اموری که باعث کوتاه شدن مّدت تحصیل 
و تسریع در رسیدن به قله مقصود می شود، این که متخصصان فن و متضلّعان، نوآوری ها و 
آرای ویژه هر یک از اکابر مانند حضرات شیخ، میرزا، آخوند، اعالم ثالثه )اصفهانی، نائینی، 
عراقی( نیز حضرات حائری، بروجردی، امام خمینی، خوئی و شهید صدر ـ قدس اهلل اسرارهم 
ـ را استقصاء، دسته بندی، جرح و تعدیل و نقض و ابرام کنند و یکجا در اختیار شاگردان قرار 
دهند تا مثاًل آرای ویژۀ اصولی میرزای نائینی، در البه الی یک دورۀ تقریرات دروس او یا 
است  شایسته  همچنین  باشد.  بحث  و  دسترسی  قابل  راحتی  به  نباشد،  متفّرق  شاگردانش 
معاصرانی که آرای نو و تازه ای در اصول دارند به جای چاپ، تألیف یا تقریر یک دورۀ اصول ـ 
که گاهی در هر یک صد صفحه آن یک حرف تازه وجود دارد ـ نظریات ویژه خود را در جزوه 
یا کتابچه یا مجله ای منتشر کنند، تا حرف های تازه آن ها در البه الی سایر مطالب، گم نگردد 
و در وقت و فرصت فقه پژوهان و نیز امکانات، صرفه جویی شود. تبیین و روشن ساختن تطّور 
تاریخی هر مسأله اصولی، بیان خاستگاه آن، زمان و دلیل ورود آن به جرگه مسائل اصول 
فقه، فراز و نشیب هایی که در طول تاریخ داشته است، تأثیر به سزایی در فهم بهتر و دقیق تر 

آن مسأله دارد.33
آیت اهلل استادی: یکی از مسائلی که از گذشته در ذهن من بوده است، درباره طرح هایی 
است که برای اصالح حوزه ارائه می شود. به نظر من کیفیت ارائه این طرح ها، نباید به گونه ای 

باشد که تالی فاسد داشته باشد و طالب را از خوب درس خواندن، دل سرد کند.34

پي نوشت ها:

* از طاّلب سطح حوزه.
1 . نظام آموزشي حوزه از نگاه عالمان، مرکز نشر و تدوین متون درسي)1386(، ص 118.

2 . همان.
3 . ص 115، همان.

4 . همان.
5 . همان، ص 248.
6 . همان، ص 115.
7 . همان، ص 116.
8 . همان، ص 83.
9 . همان، ص 22.

10 . همان، ص 116.
11 . همان، ص 61.
12 . همان، ص 78.

13 . همان، ص 168.
14 . همان، ص 85.

15 . همان، ص 114.
16 . همان، ص 22.
17. همان ص 91.

18 . همان.
19 . همان، ص 83.
20 . همان، ص 61.
21 . همان، ص 22.

22 . روزنامه جمهوری، ش 3645، ص 12.
23 . همان، ص 115.

24 . انوار الهدایه، ج 1، ص 317 )پانوشت(
25 . رسائل ج 2 ص 97 و ص 98.

26 . نظام آموزشی حوزه از نگاه عالمان، ص 189.
27 . کیهان اندیشه، ش 27.

28 . نظام آموزشی، ص 249.
29 . همان، ص113.

30 . همان، ص 118.

31 . همان، ص 101.
32 . همان، ص116.
33 . همان، ص 197.
34 . همان، ص 52.
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آرزوها
در دلم بود که آدم شوم؛ اما نشدم

بی خبر از همه عالَم شوم؛ اما نشدم

بر در پیر خرابات نهم روی نیاز
تا به این طایفه محرم شوم؛ اما نشدم

هجرت از خویش کنم، خانه به محبوب دهم
تا به اسمـاء معلَّم شوم؛ اما نشدم

از کف دوست بنوشم همه شب بادۀ عشق
رسته از کوثر و زمزم شوم؛ اما نشدم

فارغ از خویشتن و والۀ رخسار حبیب
همچنان روِح مجّسم شوم؛ اما نشدم

سر و پا گوش شوم؛ پای به سر هوش شوم
کز دم گرم تو ملَهم شوم؛ اما نشدم

از صفا راه بیابم به سوی دار فنا
در وفا یار ُمسلّم شوم؛ اما نشدم

خواستم برکنم از کعبۀ دل هر چه بت است
تا بر دوست ُمکّرم شوم؛ اما نشدم

آرزوها همه در گور شد ای نفس خبیث!
در دلم بود که آدم شوم؛ اما نشدم

حضرت امام خمینی)قّدس السّره الشریف(
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چه کرديم؟ 
به جز غفلت در این دنیا چه کردیم؟
به غیر از گم شدن، پیدا چه کردیم؟

سوای دوستی با ماسوایت
خداوندا خداوندا! چه کردیم؟

امانت واره ای همراه ما بود
ز خاطر برده ایم؛ آن را چه کردیم؟

در این بی فرصتی غیر از تعلّل
دال با من بگو آیا چه کردیم؟

مپرس از من، سؤالت بی نتیجه است
که با صغرا و با کبرا چه کردیم؟

صفایی باستانی بود با ما
بگو تعویض آن را با چه کردیم؟

همه اجزای هستی گرم کارند
در این عالَم به این معنا چه کردیم؟

کتاب عشق یکسر خواندنی بود
ولی ما حال با دیباچه کردیم؟

چه آوردیم غیر از شرح مشکل
به جز طرح معّماها چه کردیم؟

شهیدان آنچه می بایست کردند
نمی دانیم اما ما چه کردیم؟!

سّیدحسن حسینی
 

ای که امکان بهاری
همزمان با صبح

چشم خورشیدی تو
        جهت پنجره را می کاود

دشت روشن  شده از روشنی رخسارت
        ابِر بیداری در غربت ما می بارد

بال اگر ذوق پریدن دارد
صبح اگر میل دمیدن دارد
باغ اگر سبزتر از سبز آمد

برکت آبی زاللی است
        که از چشم ترت می بارد

باغ بیدار است
باغبان با تپش قلب تو این مزرعه را

        سرخ تر می کارد
بی گمان ماه کف دست تو را می بوسد

ور نه در سایۀ طوالنی شب،
        شب چه وحشتناک است!

ای که امکان بهار و آبی
بی اشارات دو چشم تو زمین می پوسد!

تو چنانی که بهار
        از دم گرم تو بر می خیزد!

سلمان هراتی
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جوانی
قفس فرسوده ام؛ آه از تک و تاز جوانی ها

نفس می سوزم از ناپخته آواز جوانی ها

به جرأت بال بگشودم؛ ببخشا بر من ای پیری
به ترغیب جوانی بود پرواز جوانی ها

در این جوالْن نشان تیر ناکامی، از آن گشتم
که غافل از کمانکش بود شهباز جوانی ها

شبابی بود و در سر شور امیدی و احساسی
چه بد فرجام آمد سیر آغاز جوانی ها

چو من یارّب مبادا کس اسیر وهم خوش بینی
سرابی بود و خوابی، صحنه پرداز جوانی ها

ز پَر پَر گشتن گل در خزان، تحصیِل عبرت کن
که رنگ آمیز خواری هاست اعزاز جوانی ها

شکست زندگی نقش جوانی بر جبین دارد
در این آیینه خواندم رمزی از راز جوانی ها

خم پیری چو چنگم گوش می تابد به جرم آن
که شوری داشتم در پردۀ ساز جوانی ها

حمیدا طبع برنایان نصیحت در نمی گیرد
مگر دست نیازی بشکند ناز جوانی ها

حمید سبزواری

خاطرات 
ای ابرهای معجزه طوفان بیاورید

یک مشت خاطرات پریشان بیاورید

یک کاسه از طراوت آن دست های سبز
یا از گلوی تشنه باران بیاورید

ای بادهای غمزده دیگر دلم گرفت
بویی ز خاک پای شهیدان بیاورید

گفتید با تمام وقاحت به آسمان
بر سفره های خالی ما نان بیاورید

با آن همه ستارۀ روشن کسی نگفت

من سیب سرخ دارم و ایمان بیاورید

ای کوچه های سنگی بن بست، حالیا
چرخی زنید و رو به خیابان بیاورید

من می روم به سمت صمیمانۀ حیات
آیینه، شمعدانی و قرآن بیاورید

پس با تمام حنجره ام جار می زنم:
»ایمان به انتهای زمستان بیاورید«

صادق رحمانی
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چیستي و چرايي مطالعات آينده
جهان معاصر در آستانۀ تحوالت و دگرگوني  هاي شگرفي است؛ تحوالتي 
نمي توان گرفت؛  براي آن سراغ  بدیلي  بشر،  تاریخ  از  برهه اي  که در هیچ 
انقالبي جهاني و فراگیر بر تمامي عرصه  ها و زوایاي حیات بشر چیره شده 
است که گسلي ژرف میان گذشته و  آیندۀ جهان ایجاد خواهد کرد. جوامع 
بشري گذار بزرگ و تاریخ ساز خود به عصر حیرت را آغاز کرد ه اند؛ نظریه  ها 
و روش شناسي  هاي علمي و معرفت شناسانۀ بسیاري در معرض تردید قرار 
گرفته اند و سونامي تغییر، چنان شتاب گرفته است که تمامي آموزه  هاي کهن 

و نظریه پردازي  هاي خردمندانۀ فلسفي را به چالش مي خواند. 
پیدایش نظریۀ آشوب، نظریۀ سامانه  هاي پیچیده و نظریۀ سامانه  هاي باز، 
تنها نقطۀ آغازي بر این دوران آشوبناک است. رشد شتابان علم و فناوري و 
پدیدۀ جهاني شدن، فرصت  ها و تهدید هاي نوپیدایي را به ارمغان آورده است 
و بي سبب نیست که هر روز شاهد شگفتي تاز ه اي هستیم؛ فرهنگ  ها، باور ها 
و ارزش  هاي گوناگون در برابر یکدیگر صف آرایي کرد ه اند و نبردي نفس گیر 

اندیشه آغازیدن گرفته است. زمین، منابع  و نرم افزاري در حوزۀ فرهنگ و 
و ذخایر خدادادي خود را در معرض تاراج و دستبرد و اسراف بشر مي بیند و 
گویي گسترش پدیدۀ گاز هاي گلخانه اي و گرم شدن زمین به تدریج و تدرج، 

آغازي بر یک پایان را رقم مي زند.
گرماي زمین، بسیاري از اقوام ـ ملت  ها را در خطر زوال قرار داده است 
و در آیند ه اي نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود که سرزمین  هاي بسیاري 
و  بزرگ  مهاجرت  هاي  شرایط،  این  پیامد  و  شد  خواهد  بلعیده  آب  کام  در 
گروهي،  و  دیجیتالي  رسانه  هاي  بود.  خواهد  سرزمیني  ـ  قومي  جدال  هاي 
این گوساله  هاي سامري عهد جدید،  اندیشه و ارزش  ها را به جوالنگاه نبرد 
کشید ه اند و گسترش شیوه  هاي نوپیداي ارتباط از راه دور، حاکمیت  هاي ملي 
و مرز هاي سیاسي را فرو پاشیده و چون میهماني ناخوانده بر سفرۀ همگان 
مي نشیند تا به زعم کدخدایان دهکدۀ جهاني، زبان، باور، ارزش و نگرش  هاي 
همساني را در جهان پدید آورد. دانش  هاي نوین و فناوري  هاي تازه اگر چه 
زیست بوم بشر را غرق در رفاه و آسایش کرد ه اند، اما در هاي بس ژرف تر 

بنیان  هاي آینده پژوهي مدرن 
)بخش اول(

دکتر سعید خزايی )رياست مرکز آينده پژوهی و مدير گروه آينده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور(
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میان فقیر و غني  گشود ه اند و صد ها فرصت و تهدید آمیخته به هم را در 
دسترس همگان قرار داد ه اند که رمزگشایي از آن  ها نیازمند بصیرتي ژرف و 
است،  شکل گیري  حال  در  تاز ه اي  فناورانۀ  انقالب  است.  راهبردي  درایتي 
انقالبي بس سترگ تر از اختراع ماشین بخار، هواپیما، بمب اتم و سفر به فضا. 
انقالبي که چهرۀ آشناي محیط زیست، فناوري، دانش، اقتصاد، سیاست و 

فرهنگ را به شدت دگرگون خواهد ساخت. 
فناوري،  نانو  از  هم کوشان  و  هم افزا  )ترکیبي  شده  همگرا  فناوري  هاي 
فناوري زیستي، فناوري اطالعات و علوم شناختي( به عنوان نیروي پیشران 
انقالب فناورانۀ تازه، چهره و سرشت جهان پیراموني را به شدت دستخوش 
رقابتي  بازار ها،  به  تازه  فناورانۀ  محصوالت  ورود  ساخت.  خواهد  دگرگوني 
فراگیر در حوزۀ اقتصاد و فرهنگ را موجب خواهد شد و قطب  هاي تاز ه اي 
را در عرصۀ دانش و فناوري پدیدار خواهند شد. در این کشاکش و جدال 
نفس گیر، بقا و افزایش سهم از ثروت و قدرت جهاني عمده ترین دغدغه  هاي 
دولت  ها، ملت  ها و پیمان  هاي فراملي است. تردیدي نیست که جهان آینده 
جوالنگاه تحوالت و ناپایداري  ها است و تنها کساني یاراي ایستادگي در برابر 
تندباد رویداد ها و حوادث را دارند که به شیو ه اي کنش گرانه و پیش دستانه به 
پیشواز تغییر بشتابند و حتي خود عامل و کنش گر تغییر هاي دلخواه باشند. 
نیازمند کشف و شناسایي پیش دستانۀ  فرا رو  ماندگاري و توسعه در جهان 
رویداد ها و معماري جهان دلخواهي است که مي تواند زادگاه آرمان  هاي یک 

سازمان یا ملت باشد. 
دستیابي به این توانمندي نیازمند چیرگي بر دانش راهبردي آینده پژوهي و 
کاربست آن در عرصۀ عمل و رقابت  هاي آینده است. حرکت و طي طریق در 
این محیط ابهام و دودلي جز با رازگشایي از رویداد هاي در حال شکل گیري، 
امکان پذیر نخواهد بود. بي سبب نیست که اینک دانش آینده پژوهي عمده ترین 

مغزافزار و دست افزار در قلمرو تصمیم سازي و رقابت  هاي گوناگون است.  

علمي،  گوناگون،  عرصه  هاي  در  آینده پژوهي  دانش  اهمیت  به  توجه  با 
نگاهي  با  مي کوشد  نوشتار  این  اجتماعي،  و  اقتصادي  سیاسي،  فرهنگي، 
آن  کاربرد  شیوه  هاي  و  ضرورت  ها  آینده پژوهي،  از  تمام نما  تصویري  گذرا، 
را توصیف کند. امید مي رود این دانش معطوف به اقدام، در عرصۀ ملي از 
حوزۀ توانایي  هاي فردي گذر کرده و به ظرفیتي اجتماعي براي کنش گري 

تبدیل شود.
 آينده پژوهي، حوز ه اي نو در عرصه دانش 

همگان به خوبي مي دانند که هوشمندانه ترین رویکرد انسان  ها و جوامع، 
با رخداد هاي پیش بیني ناپذیر و رفتن به پیشواز  آماده شدن براي رویارویي 
رفت،  آینده  پیشواز  به  باید  که چگونه  است  این جا  پرسش  اما  است؛  آینده  
براي  مي توان  سان  چه  و  داشت  پیش دستانه  رفتار هاي  مي توان  چگونه 
رخداد هاي پیش بیني ناپذیر آماده شد، حال آن که اگر رویدادي غیر منتظره 
باشد، به دشواري مي توان براي رویارویي با آن آماده شد، زیرا در حقیقت، 

نمي دانیم آن رویداد چیست. 
تردیدي نیست که آماده شدن براي آینده، اندرز شایسته اي است، اما آماده 
شدن براي چه؟ اگر بخواهیم براي رویداد هاي پیش بیني ناپذیر و غیرمنتظره 
که آینده را شکل مي دهند، آماده شویم، باید تمامي رویداد ها و پیش آمد هاي 
ممکن را در نظر آوریم؛ اما رویداد هاي ممکن و محتمل بسیار پرشمارتر از 
آن هستند که بتوان تمامي آن  ها را واکاوي و بررسي کرد و چه بسا همین 
واقعیت بي چون و چرا، تالش ما براي کسب آمادگي در برابر رخداد هاي غیر 

منتظره را به جست وجویي بیهوده و نابخردانه مبدل سازد. 
است؛  ناپایداري  و  قطعیت  از عدم  و سرشار  آمیخته  آینده  ناخواه،  خواه 
مسیر  از  اجرا،  گیرودار  در  مي توانند  نیز  برنامه ریزي  ها  خردورزانه ترین  حتي 
راستین خود منحرف شوند، چه بسا در راه پویي به سوي آینده، با پیشامد هایي 
شگفتي ساز )غیرمنتظره( روبرو شویم، اما با این حال، مي کوشیم براي آینده 

و رویارویي با عدم قطعیت  هاي نهفته در آن، مهیا شویم، این همان تالش 
پیوسته و دامنه داري است که در زندگي روزمرۀ خود، به شیو هاي کم و بیش 
شگفت انگیز و هوشیارانه به کار مي بندیم. ما در زندگي روزانۀ خود مي کوشیم 
آینده را تا سر حد امکان، مهار و مدیریت کنیم و در این راه، نه تن ها خود را 
با آن چه که گمان داریم روي خواهد داد، سازگار خواهیم کرد، بلکه تالشي 
دو چندان را به کار مي بندیم تا شرایطي را رقم بزنیم که دلخواه و مطلوب ما 
است. در حقیقت، همۀ ما براي روز ها و سال  هاي آینده با دقت تمام برنامه  
و  مي ریزیم  برنامه  خود  حرفۀ  آیندۀ  یا  ازدواج  براي  مثال،  مي ریزیم،  براي 
همواره به این واقعیت نیز توجه و باور داریم که چه بسا همۀ امور به دلخواه 

ما جریان نیابد.  
ما اغلب پیرامون شیوۀ برنامه ریزي  هاي خود براي آینده، چندان آگا هانه 
از پرسش  هاي سرنوشت ساز،  براي بسیاري  به همین سبب،  نمي اندیشیم و 
پاسخ  هایي در خور و به هنگام نداریم؛ پرسش  هایي از این دست که در راه 
اندیشیدن و چاره جویي براي آینده، به چه روش  هایي متوسل شویم؟ چگونه 
براي پیاده سازي برنامه  هاي خود آماده شویم؟ در راه شکل بخشیدن به آیندۀ 
پیش رو و سازگاري با آن، چه عواملي موجب کامیابي ما خواهد بود؟ در هر 
برهۀ زماني، چه کنش  هاي بدیلي پیش روي ما قرار دارد؟ گزینش هر کدام 
از راه  هاي بدیل، چه پیامد هایي را در آینده موجب خواهد شد و این که به 

راستي، آیندۀ دلخواه ما کدام است؟ 
این پرسش  ها، همان پرسش  هاي بنیادین آینده پژوهي هستند؛ حوز ه اي 
اندیش هاي سازمند، سامانه اي و روشن  نو گشوده در دانش و پژوهش که 
در  شتابان  که  تحقیقاتي  نوپدید  عرصۀ  این  دارد.  بدیل  آینده  اي  پیرامون 
)مفروضات(  پنداشت  ها  بر  است،  شکوفایي  و  بالندگي  مسیر  پیمایش  حال 
و دورنما هایي ویژه استوار است، ارزش  ها، روش  ها و نظریه  هاي ویژ ه اي را 
پیش  از  بیش  ساختن  آشنا  آینده،  از  ابهام  پردۀ  زدن  کنار  مي بندد.  کار  به 
انسان  استیالي  و  چیرگي  میزان  افزایش  و  آینده  محتمل  گزینه  هاي  با  ما 
دورنمایي  چارچوب  در  هستند.  نوگشوده  حوز ۀ  این  عمدۀ  اهداف  آینده،  بر 
آینده  از  مردم  چشمداشت  هاي  بر  دارند  امید  آینده پژو هان  جامع،  و  فراگیر 
تاثیرگذار باشند و کنش  هاي آنان براي شکل بخشیدن به آیند هاي همخوان 
و سازگار با مقاصد و ارزش  ها را کارآمدتر سازند. به همین اعتبار و بر این 
قیاس، آینده پژوهي دست افزار و یاري گر ما در راه آماده شدن براي رویارویي 
به  بخشیدن  شکل  براي  دستمایه اي  و  آینده  پیش بیني ناپذیر  رخداد هاي  با 

فردا هاي دلخواه است.
آينده، سودايي همگاني 

حال  در  رویداد هاي  بر  اثرگذاري  براي  تالش  و  آینده  به  اندیشیدن 
ویژه  نگرشي  یا  و  به دست هاي خاص  و  نیست  تاز ه اي  مقولۀ  شکل گیري، 
مي توان  که  است  فراگیر  و  جهان شمول  پدید ه اي  بلکه  ندارد،   اختصاص 
خاستگاه و ریشۀ آن را همپاي دیرینگي بشر بر کرۀ خاک دانست. در تمامي 
در  توجهي  زندگي  در  آن  اهمیت  و  آینده  به  مردم  جوامع،  و  ملت  ها  اقوام، 
خور دارند؛ براي مثال، غیب گویي به شیوه  هاي گوناگوني در تمامي جوامع 
وجود دارد؛ گاه مراد از غیب گویي، همان گونه که از ریشۀ واژه در زبان التین 
بر  غیب گویي  واژۀ  چه  اگر  است.  بوده  خدایان  ارادۀ  آشکارسازي  برمي آید، 
کشف و ادراک مسایلي ابهام آلوده، ناشناخته و رازگونه اطالق مي شود که 
مي کوشد از آیند ه اي قطعي، جبري و بي بدیل رخ نمایي کند، اما با این حال، 
هم چنان این امید و چشمداشت وجود دارد که با پیشه ساختن تدابیر مناسب، 
باید  البته  کرد.  جلوگیري  پیش بیني پذیر  و  نامطلوب  وقایع  رخداد  از  بتوان 
الگو هاي تکرارپذیر  بر کشف  از روش  هاي غیب گویي  یادآور شد که برخي 
و سازمند رویداد ها تکیه دارند و از همین رو، شیو ه اي منطقي براي تحلیل 

روند هاي تکرارپذیر هستند. 
خرافي  و  شهودي  رویکرد هاي  همچون  آینده پژوهي  به  مدرن  رویکرد 
صورت  در  و  آینده  از  پرده  برداري  براي  روش  هایي  و  کنش  ها  دربردارندۀ 
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امکان، مهار و تغییر آن بر پایۀ خواسته و امیال بشر است. 
با وجود این شباهت در هدف، رویکرد آینده پژوهي مدرن به مثابه رشته اي 
علمي و مستقل، بر خالف غیب گویي، بر نیرو هاي فرا طبیعي، توانمندي  هاي 
پنهاني  نیرو هاي  و  رازآلود، خرافه  و  ناشناخته  فردي،  جادو، شیوه  هاي  ویژۀ 
استوار نیست، بلکه آینده پژوهي در عرصه  هاي علمي و فلسفي بر شیوه  هاي 
علمي و انسان گرایانه تکیه دارد. با وجود تفاوت  هاي چشم گیر میان غیب گویي 
و آینده پژوهي مدرن، سزاوار نیست که بي درنگ و تامل در پي انکار و نفي 
روش  هاي پیشینیان براي شناسایي و کشف آینده باشیم، زیرا به گواه برخي 
مشاهدۀ  بر  پیش بیني  بدوي  روش  هاي  از  شماري  موشکافانه،  بررسي  هاي 
آن  ها  الگوسازي  و  تکرارپذیر  رویداد هاي  و  پدیده  ها  رفتارشناسانۀ  و  دقیق 
روند ها  و  رویداد ها  به  ویژه  علّي  نگاه  نوعي  دربردارندۀ  و  گرفت هاند  شکل 
هستند. از دیگر سو، انسان  هاي بدوي در رویارویي با عدم قطعیت و هنگام 
قرار گرفتن بر سر چند راهي  ها به کمک و امداد غیب گویي و غیب گویان و 
به دلیل باوري ژرف به این مقوله، مي توانستند بر تردید جانکاه و فلج کنندۀ 
بوده  نیز  این  از  فراتر  ارزش  هایي  حاوي  غیب گویي  شاید  شوند.  چیره  خود 
است؛ غیب گویان با بهره گیري از تجارب پیشین و تعمیم آن به رویداد هاي 
آینده، الگو هایي کم و بیش چاره ساز را طراحي و تدوین مي کردند و یا برخي 
تحلیل  و  واکاوي  راه  از  مي توانستند  ژرف  بصیرتي  امداد  به  غیب گویان  از 
یافته  هاي  و  بکاوند  را  او  خودآگاه  ضمیر  فراسوي  فرد،  تشویق  و  دلواپسي 

ارزشمندي براي غیب گویي  هاي خود بیابند.
با  آن  مقایسۀ  و  غیب گویي  بدوي  روش  هاي  ترازیابي  در  ظریف  نکتۀ 
نمایان مي سازد: هر دو  را  اشتراک دیگري  نقطۀ  آینده پژوهي مدرن، وجود 
روِش رازگشایي آینده، وابسته و همبسته به باور و اعتماد مردم هستند. شاید 
در این عرصه، غیب گویي مزیتي چشم گیر بر آینده پژوهي مدرن دارد، زیرا در 
جوامع بدوي و در میان مردم باوري ژرف به غیب گویي وجود داشت؛ باوري 
که بي هیچ تردید، از اعتقاد عمومي جوامع مدرن به دانش آینده پژوهي افزون تر 
است. اما با این حال، باور همگاني به توانش و اهمیت آینده پژوهي نوین نیز 
در حال افزایش و بالندگي است؛ اینک آینده پژوهي مدرن به مثابه یک رشتۀ 
مستقل دانشگاهي و شیو ه اي کارآمد در مطالعات فناورانه، اجتماعي، سیاسي 
و فرهنگي با اقبال همگاني همراه شده است، به گونه اي که در حال حاضر، 
آینده پژوهي به عنوان رشته اي دانشگاهي در بیش از شصت دانشگاه معتبر 
داراي کرسي است و نهاد هاي فراملي آینده پژوهي در طراحي و تدوین نقشۀ 
راه و پیش بیني آینده جایگاهي در خور و سزاوار دارند. چاپ و انتشار هزاران 
براي  است.  مدعا  این  بر  گواهي  نیز  آینده پژوهي  حوزۀ  در  نوشتار  و  مقاله 
مثال، در سال 2001، میشل ماریین1 در فصلنامۀ پیمایش آینده2 چکیدۀ سه 
هزار کتاب، گزارش و مقالۀ برگزیدۀ حوزۀ آینده پژوهي را منتشر ساخت که 
در فاصلۀ سال  هاي 1996 تا 2000 میالدي به رشتۀ تحریر در آمده بودند، 
حال آن که سي سال پیش از این، آثار در خور توجه در فهرست ماریین از 
رقم یکهزار و هفتصد تجاوز نمي کرد. این پیشرفت و افزونگي نشان از روند 
رو به گسترش و فراگیرِي آینده پژوهي دارد. اینک پژوهش در حوزۀ آینده 
به شیو ه اي فزاینده، تصمیم  ها و سیاست  هاي عمومي را متاثر ساخته است 
آینده پژوهي مي کوشند عرصه  هاي برنامه ریزي و  از سازمان  هاي  و بسیاري 
بیشتِر  کامیابي  براي  و  دهند  قرار  خود  تالش  هاي  هدف  را  سیاست گذاري 

کسب و کار خود، آینده پژوهي را به خدمت گیرند. 
بسیاري از دولت  ها در راه افزایش و گسترش ظرفیت  هاي آینده پژوهي 
از  ر هایي  و  تازه  فرصت  هاي  کشف  براي  و  برداشته اند  بلندي  گام  هاي 
تهدید ها، از آینده پژوهي به عنوان ابزاري کارآمد بهره گرفته اند. براي مثال، 
مي توان به تالش  هاي آینده پژو هانۀ وزارت برنامه ریزي کویت اشاره کرد که با 
بهره گیري از آینده پژوهي قوم نگاشتي، عرصه اي مناسب براي تصویرپردازي 
آیندۀ اقتصادي و الگو هاي بهینۀ نظام فرهنگي و اجتماعي در دوران پس از 

اتمام نفت فراهم ساخته است. 

جوامع  آگا هانۀ  تحول  حوزۀ  در  تالش  تازه  رویکردي  در  آینده پژوهي 
بشري را در دستور کار خود قرار داده است؛ مراد از این تحول و دگرگوني، 
آینده است که به شدت  بررسي و هدایت تغییرات اجتماعي و فرهنگي در 
در دایرۀ تاثیر انتخاب  هاي بشر قرار دارد. مقوله  هایي مانند بررسي و احتمال 
سنجي گزینه  هاي بدیل برپایي و توسعۀ جامعۀ جهاني و هویت جوامع بشري 
آینده، ضرورت تدوین و تکوین نظامي  هاي اخالقي و ارزشي واحد در تمام 
از جمله  انساني،  ارزش  هاي  پیرامون  گفتمان  هاي جهاني  برقراري  و  جهان 
دغدغه  هاي ارزش مدار آینده پژوهي است که آگاهي از آن و دخالت سازنده در 
فرایند آن، ضرورتي انکارناپذیر براي تمامي جوامع و ملت  ها است. پیش بیني 
و طراحي نهاد هایي فراملي براي پاسداري از صلح و عدالت، سازوکار هایي 
درآمد  توزیع  بهداشت، سالمت،  آموزش،  در حوزۀ  نابرابري  ها  کاهش  براي 
از  بشر  هراس  و  دلواپسي  ها  کاهش  اطالعات،  و  دانش  به  دسترسي  و 
معرض  در  را  ارزش  ها  و  باور ها  که  فناورانه  جهش  هاي  و  آینده  تحوالت 
افسار  بلندپروازي  هاي  مهار  براي  تالش  و  مي دهند  قرار  تهدید  و  مخاطره 
مانند دستکاري  هاي ژنتیک و تولید فرا انسان  هاي آزمایشگاهي، از جملۀ این 
کوشش  هاي  آینده پژو هانه است. آینده پژوهي دریافته است که پیشرفت  ها و 
جهش  هاي شتابناک دانش و فناوري بسیار پر شتاب تر از شکل گیري قواعد 

و رویه  هاي اخالقي براي مهار و مدیریت این عرصه است. 
بي تردید، همۀ ما باور داریم که مطالعه و تحلیل تاریخ، اهمیت فراواني 
و  الگو  از  را سرشار  آن  و  یاد مي کند  عنوان عبرت  به  تاریخ  از  قرآن  دارد؛ 
آموزه براي آینده مي داند. تاریخ نقشي در خور توجه نیز در حوزۀ آیند ه پژوهي 
دارد و مي تواند در عرصۀ روند پژوهي حاوي آموزه  ها و رفتار هایي باشد، اما 
از گذشته نگري و آموزش گذشته مورد  آیند ه اندیشي کم تر  آینده و  آموزش 
توجه و تامل قرار گرفته است، حال آن که در عصر عدم قطعیت و گسترش 
روند هاي گذشته  ادامۀ  بالضروره دیگر  ما  فرا روي  آیندۀ  بسا  ناپایداري چه 
رویداد ها،  شاهد  بشري  جامعۀ  معاصر  حیات  گوناگون  عرصه  هاي  نباشد. 
ما  اندیشۀ  و  خاطره  در  آن  از  پیشینه اي  هیچ  که  است  نوپدیدي  روند هاي 
وجود ندارد. این رویداد ها و روند هاي نوپیدا، شرایط به غایت تاز ه اي را رقم 
مي زنند که مناسبتي با تجربه  ها و الگو هاي پیشین ذهن ما ندارند. به دیگر 
هستیم  گسستي  و  گسل  ساز  روند هایي  و  رویداد ها  معرض  در  ما  عبارت، 
همین  بر  و  مي کنند  ایجاد  آینده  و  گذشته  میان  را  ژرفي  معرفتي  درۀ  که 
قیاس، نگرش  ها و برنامه ریزي  هاي خطي و سنتي، رفتارشناسي و الگوپروري 
جهان  رویداد هاي  از  زیادي  شمار  در  دست کم  روند،  تحلیل  و  گذشته نگر 
رویکرد هاي  و  روش  ها  در  ما  اگر  شد.  خواهند  ارزش  و  بي اعتبار  پیراموني 
البته  آینده پژو هانه اي مانند پس نگري به گذشته چشم مي دوزیم ـ که صدا 
تن ها در برخي زمینه  هاي ویژه کاربرد دارندـ  هدف غایي ما دستکاري دلخواه 
در آینده است و به همین سبب، گذشته به اعتبار آینده ارزشمند مي شود، اما 
با این حال، شمار تاریخ نگاران و مورخان، منابع و برنامه  هاي درسي تاریخي 

به مراتب پر شمارتر از تالش  هاي آینده پژو هانه است.
ادامه دارد
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حضرت استاد یا ....
- یکی از هم کالسی های درس منطق که فقط درس براش مهم بود، می گفت: »استاد نباید به هیچ وجه از سؤال هاي 
شاگردان ناراحت بشه )هرطور که بپرسن، با هر نیت و حالتی(. بزرگان و علمای ما این طور با شاگردان شون برخورد 

می کردن. دوستی خیلی آروم بِِهش گفت: 
این بزرگان با اساتیدشون چطور برخورد می کردن؟

- راستی یادته بچه ها تو دبیرستان، معلما رو چطور صدا می کردن؟!
ـ آره، اصاًل احترام استاد رو نگه نمی داشتن. انگار نه انگار که دبیر اسم و فامیل هم داره!

ـ پدر ژپتو، زی زی گولو و بقیه شخصیت های کارتونی... من که واقعًا خجالت می  کشیدم.
ـ ما که حاج آقا و استاد می گیم؛ خدا رو شکر که حق استادی رو تو صدا کردن ادا می کنیم.

صدای امام از رادیو پخش شد: »جناب استاد ما روحی فداه...« نگاهی به هم کردیم و سرمون رو پایین انداختیم.
کالس منطق ما بعد از کالس منیه المرید بود که استاد صاحب نفسی مطالبش رو مستقیم به قلب مون می فرستاد، 
حداقل تا چند ساعت همه روحانی می شدیم. برای همین تو کالس منطق، همه فقط گوش می دادن و با وسواس 
زیادی مراقب بودن کوچکترین بی احترامی به استاد نشه؛ حتی سوال و اشکال هم نمی کردن. چند جلسه بعد استاد 
استاد روی  از بچه ها سکوت محض. یک دفعه  انتظار پرسش و  استاد  از  نگاه کرد.  به بچه ها  مقداری درس داد و 
صندلیش نشست و بلند گفت: »فاتحه مع الصلوات« همه هاج و واج شدن؛ اما به احترام استاد بلند فاتحه خواندن! 

استاد که دید بچه ها حتی علت این کار رو هم نمی خوان بپرسن، با مهربونی خاصی گفت: 
حضرت امام وقتی تو درسشون کسی اشکال و سؤال نمی کرد می فرمودن: اینجا کالسه نه مجلس روضه که فقط 

گوش بدید
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متن حاضر، خالصۀ بحثی دربارۀ ضرورت توّجه به محتوای تبلیغ 
زمینه است، که توسط  این  در  دین در حوزه و کاستی های موجود 
حجت االسالم و المسلمین پناهیان در جمع اساتید مؤسسۀ آموزشی ـ 

پژوهشی امام خمینی)ره(، مطرح شده است.

طرح موضوع
آموزه های  اساس  بر  مشتاق  جانهای  تربیت  و  جامعه  فضای  در  دینی  فرهنگ  و  فکر  ترویج  و  تبلیغ  دین،  احکام  و  معارف  ابالغ 
دینی، مهم ترین رسالت حوزه های علمیه و وظیفۀ طبیعی عالمان دینی است. در این بحث، ما به این نکته می پردازیم که حوزه چگونه 
دانش آموختگان خود را از نظر علمی)نه مهارتی( برای انجام این رسالت خطیر آماده می کند و آیا توّجه به امر تبلیغ در حوزه، آن هم از 

نظر محتوایی نه از جهت روش به خوبی صورت می گیرد؟
در اینجا تبلیغ به معنای اعم مورد نظر ماست؛ به گونه ای که از برنامه های آموزش دین در مدارس و دانشگاه ها گرفته تا سخنرانی ها، 
تألیف ُکُتب و ... همه را در بر بگیرد؛ حّتی آنجا که در ادبّیات مانند شعر و داستان، یا در عموم محصوالت هنری و فرهنگی نظیر فیلم 
و موسیقی، از مضامین دینی استفاده می شود، همه تحت پوشش مفهوم عام تبلیغ که مورد نظر ماست قرار دارد. طبیعی است که هیچ 

محدودیتی در نوع ابزار هم نباید فرض کرد.
به نظر می رسد توّجه به تبلیغ از حیث محتوایی، امری است که در حوزه بسیار مورد غفلت است و این باید یک کاستی عمده تلقی 
شود؛ به ویژه در دوران تحصیل طالب و برنامه های آموزشی و همچنین فعالیت های پژوهشی حوزه؛ به عبارت دیگر تبلیغ در حوزه از عقبۀ 

آموزشی و پژوهشِی قابل اعتنایی برخوردار نمی باشد.
اینکه طالب محترم، آنچه آموزش می بینند عمومًا در مقام تبلیغ به کار نمی آید و آنچه در تبلیغ معارف دینی الزم است بدانند اکثراً 

حلقة مفقوده
)تبلیغ در شرایط موجود نیاز جدي به امر پژوهش دارد(

حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان
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در طول مّدت تحصیل فرا نمی گیرند، امری است که ریشه در ساختار نظام 
نیازمند  عالمانه  تدبیر  و  دانش  تولید  به  آن،  اصالح  و  دارد  حوزه  آموزشی 

است.

حلقه های موجود)علم برای عمل و عمل برای علم(
دو نوع فعالّیت در حوزه به خوبی صورت می گیرد: یکی تولید علم برای 
عمل است که بیشتر در جریان فقه به معنای خاص کلمه صورت می پذیرد؛ 
رفتارهای  از  که  آنجا  آن هم  دیده می شود؛  اخالق هم  مباحث  در  بعضًا  و 
ارزش مند و آداب اخالقی سخن به میان می آید؛ نه آنجا که موعظه یا تربیت 
روحی و معنوی در کار است، و کمتر هم به صورت عالمانه به آن پرداخته 

می شود.
آوردن  بیرون  هدف  با  می شود،  تولید  بخش  این  در  آنچه  حال  هر  به 
ارائۀ برنامه ای عملی مورد استفاده  مکلّفین از حیرت در مقام عمل است و 

برای کسانی که نوعًا از ایمان و انگیزۀ کافی برخوردار باشند.
است،  علم  برای  علم  تولید  دیده می شود،  در حوزه  که  فعالّیتی  دّومین 
برای تغذیۀ میدان اندیشه، و بیشتر با توّجه به آنچه که در بازار علم و اندیشه 
می گذرد، به منظور صیانت از حصون دین در مقابل تعّرض هایی که در این 
عرصه صورت می گیرد، یا در جهت ادامه و گسترش علوم و معارفی است که 

اندیشمندان دینی آن را تولید کرده اند.
با آنکه این معارف برخی اوقات به گونه ای غیر مستقیم، به منظور تغذیه 
تولید  ایشان  روحی  تربیت  و  اعتقادی  پایه های  تحکیم  و  مؤمنان  فکری 
و  بسته بندی  به گونه ای طّراحی،  تولید شده  این علوم  معمواًل  اّما  می شود؛ 
ارائه نمی شوند که دقیقًا متناسب با نحوۀ تأثیرپذیری مخاطبان و منطبق با 
این گونه محصوالت  به همین جهت  باشند.  تربیتی حساب شده  یک طرح 
علمی معمواًل در روح مخاطبان، تأثیر چندانی ندارند، و گاهی به دلیل عدم 
گزینش به جا در مقام ارائه، اساسًا با نیاز مصرف کنندگان نهایی معارف دینی 

تناسب ندارند.
انتظار  علمی  مجموعۀ  یک  از  نباید  همیشه  که  است  بدیهی  چند  هر 
داشت، محصوالت قابل مصرف و کاربردی ارائه دهد؛ لکن وجود یک دستگاه 
ساختن  کاربردی  برای  اعتنا  قابل  فکری  مکتب  یک  و  اتّکاء  قابل  علمی 
تهّیۀ  در  اّول  نیاز  ایمان،  و  انگیزه  ایجاد  مقام  در  حوزه،  علمی  محصوالت 

محتوا برای تبلیغ دین است.

حلقه ی مفقوده)علم برای ايجاد انگیزه(
اّما در یک بخش، تولید علم کمتر صورت می گیرد و یا اصاًل توّجهی به 
آن نمی شود و آن تولید علم برای کمک به شکل گیری و ایجاد انگیزۀ عمل 

در فرد و جامعه است.
طبیعی است اگر فقیه برای به دست آوردن علم به احکام شرعی تالش 
می کند، به خاطر عمل به آن است؛ اما برای آنکه مکلّف به این احکام عمل 
کند، ابتدا باید انگیزۀ کافی در او ایجاد شده باشد. آیا در حوزه راه هایی برای 
ایجاد انگیزه و یا تقویت ایمان ارائه شده است؟ و آیا در این باره هم تحقیِق 

عالمانه و یا تدریِس حساب شده، صورت گرفته است؟
ارائۀ تولیدات دیگر علمی نیز مانند فلسفه و کالم که هدف  در جریان 
اساسی آن ایجاد انگیزۀ به کمال رسیدن و طلوع ایمان در دل ها است، آیا به 
قدر کافی به این هدف توّجه می شود؟ آیا برای نیل به آن غرض مهم، تنها 

تولید علم در این شاخه ها کافی است؟
بی تردید اندیشیدن در موضوعات بی حّد و مرز علوم عقلی)به هر معنا( و 
تولید پرسش ها و پاسخ های بی پایان، ما را برای رسیدن به آن هدف؛ یعنی 
به مصرف رساندن آن علوم در ایجاد انگیزه، به اموری محتاج می کند: که 
گزینش متناسب، چینش به جا و بیان رسا)تولید مفهوم و ادبیات مورد نیاز( 
از جملۀ آن است، و توفیق در هریک از آنها به کار علمی و حّتی تأّمالت 

تجربی نیازمند است.

در اینکه همۀ علوم تولید شده در حوزه باید به نوعی در خدمت شکل 
انگیزه، ایمان و عالئق معنوی در انسان باشد تردیدی وجود ندارد،  گرفتن 
)حّتی رفتار دینی انسان نیز با اینکه خود در آغاز از انگیزه های دینی سرچشمه 
می گیرند، باز چنین هدفی را دنبال می کنند و مهم ترین اثر آنها نیز تقویت 

ایمان است(.
اّما با این حال، جای خالی آگاهی دقیق از نحوۀ ساختن و یا شکل گیری 
انگیزه، در مجموعه های علمی حوزه به چشم می خورد. پاسخ به این سؤال 
که آیا جریان تولیدات علمی حوزه به گونه ای هست که در مقام ارائه بتوانیم 
افراد و فرهنگ معنوی جامعه بگذاریم؟ غالبًا  ایمان  بیشترین تأثیرات را بر 

منفی است!
توّجه داریم که ایجاد انگیزه برای عمل به دین، با اطالع رسانی در مورد 
عمل های دینی متفاوت است. حتی تربیت اعتقادی مردم با دادن اطالعاتی 
که صرفًا به منظور ارتقای جهان بینی فرد، ارائه شود، یا تنها بخواهد اندیشه 
او را تغذیه کند، نیز فرق می کند. هرچند آگاهی ها، بسیاری اوقات به خودی 
آثار  این  اما  دارند؛  پی  در  انسان  انگیزۀ  و  ایمان  تقویت  در  مثبتی  آثار  خود 
معمواًل در نفوس مستعد ایجاد می شوند، و گاهی اوقات هم در درازمدت آثار 

خود را نشان می دهند.
امروزه وقتی که می خواهیم در افراد، انگیزۀ عمل ایجاد کنیم، اغلب این 
کار را یک کار ضابطه مند نمی دانیم، شأن آن را هم باال تصور نمی کنیم؛ لذا 
این کار را بدون برنامه به دست سطوح عملیاتی در حّد مهارت های خطابی و 

توانمندی های فردی مبلّغان و مهارت های کالمی آنان می سپاریم.
گاهی نیز تأثیر کالم را به نََفس قدسی و یا ذوق معنوی اهل علم واگذار 
انسان شناسی  گرایش ها یک  پرورش  و  انگیزه سازی  که  حالی  در  می کنیم، 
خیلی پیچیده ای الزم دارد. گویا درک عالمانه داشتن از وضعیت گرایش های 
و  الهی  هدایت  چند  هر  نمی دانیم.  علم  را  آن  تغییرات  نحوۀ  و  مخاطب 
سالمت نفس اهل تبلیغ، می تواند بسیار گره گشا باشد؛ اما جای کار علمی 

را نمی گیرد.
اگر بخشی از قدرت تأثیر کالم، وابسته به ذوق و هنر افراد است، این هم 
باید ابتدا بر یک سلسله معارف انسان شناسانه بنا شده باشد، سپس در فضای 

قریحه و خالقّیت مبلّغ رها شود.
بعضی اوقات عالمان حوزه مانند داروسازهایی هستند که برای هر بیماری 
دارویی می سازند و برای هر دردی، درمانی در نظر می گیرند؛ اّما ما در اینجا 
به یک کار دیگری هم احتیاج داریم، آن هم معاینه و نسخه نوشتن برای 
مریض است. کسی الزم است که معاینه کند، قدرت تشخیص بیماری ها را 
داشته باشد و بتواند از میان داروها، داروی مناسب را انتخاب و مقدار و زمان 

مصرف آن را متناسب با هر فرد و در هر جامعه ای، تعیین کند.
بر این اساس، اگر خواستیم درس تاریخ اسالمی دانشگاه را، یا اخالق و 
معارف را تنظیم بکنیم، نباید صرفًا سراغ متخصصین علم کالم، تاریخ و یا 
مثاًل استاد اخالق، به معنای علمی کلمه، برویم. این متخصصین گاهی اوقات 
تنها در اندیشۀ توسعه علم و یا صیانت از آن هستند و مرزها را نگه می دارند. 
شاید اگر کتاب درسی بنویسند در آن بیشتر توّجه به شبهاتی داشته باشند که 
دغدغۀ ایشان است نه نیاز مخاطبان، و یا صرفًا به بسط دادن مباحث علمی، 

فراتر از ظرفیت و تقاضای مخاطبان توجه نمایند.
اما این که مخاطب ما االن چه نیاز فوری و یا ابتدایی دارد، این را ابتدا 
باید طبیبی بر اساس علم و آگاهی مشخصی، مبتنی بر یک انسان شناسی 
دقیق، معاینه و اعالم بکند. یعنی بگوید: با توجه به مختّصات ثابت و متغّیر 
مخاطب، و معاینۀ صورت گرفته، چه نیاز و یا بیماری ای تشخیص داده شده، 

و با توجه به ظرفیت ها و ضعف ها، چه مباحث و مطالبی باید ارائه شود.
یک  که  طبابت  علم  این  هستند؟  کسانی  چه  حوزه  در  اطباء  این گونه 
بخشی از آن بستگی دارد به آن مهارت معاینه، چگونه تحصیل می شود؟ ما 
در معاینه چگونه می توانیم ریشه یابی کنیم و ریشه های مشکالت دینی افراد 
را درک کنیم؟ چگونه دریابیم که این کاستی با کدام دارو مداوا خواهد شد؟
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پر حجمی که در حوزه های علوم  از آن همه علوم  اندکی  شاید بخش 
دینی انباشته شده، با یک گزینش و ساختار خوب، واقعًا نیاز مخاطبان ما را به 
صورت گسترده و عمیق برطرف کند؛ بلکه با انتخاب یک ترتیب مناسب در 
معارف، به یک برنامۀ تربیتی مؤثّر دسترسی پیدا کنیم. در غیر این صورت، 
نتیجه همین خواهد بود که اآلن با آن مواجه هستیم: مطالب بسیار خوب 
اثر  کمترین  از  اّما  می گردد؛  ارائه  مختلف  جایگاه های  در  که  صحیحی  و 

برخوردارند و حتی گاهی موجب زدگی نیز می شوند.

عرصه های نیاز
ما  می گیرد،  انجام  مستقیم  به صورت  که  دینی  تبلیغات  عرصۀ  از  غیر 
ایمان  و  انگیزه  شکل گیری  نحوۀ  از  آگاهی  به  نیز  دیگری  عرصه های  در 
در انسان نیازمند هستیم، که غفلت از هر یک تنها به معنای از دست دادن 
فرصت نیست؛ بلکه به معنای فرصت دادن به دشمنی است که ما را همواره 

تهدید می کند.
امروزه برای ادارۀ افکار عمومی و برنامه ریزی برای رسانه ها، نیاز گسترده 
و اساسی به این نوع آگاهی ها می باشد. همچنان که برای هر نوع برنامه ریزی 
تعلیمی و تربیتی و طراحی نظام های آموزشی در سطوح مختلف به این نوع 
آگاهی ها محتاج می باشیم، در مدیریت های فرهنگی و هنری و نیز مطالعه 
و برنامه ریزی های کالن برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم، که امری 

پیچیده و تخصصی است نیز به این گونه دانایی ها نیازمندیم.
اجتماعی  نظامات  داشتن  است، دخالت  مورد غفلت  از همه  بیش  آنچه 
در ایمان و انواع انگیزه های رفتاری مردم است، نقد عالمانۀ نظام ها در وضع 
موجود و ترسیم آگاهانۀ وضع مطلوب تنها راه نجات ما از یک نظام سکوالر 

و حرکت به سوی جامعه و حاکمّیت اسالمی است.
نباید به چند واژۀ کلّی و یا چند حکم شرعی مانند عدالت،  در این راه 
از  اکتفا کرد؛ زیرا در یک نظام اجتماعی  ابهام در جزئیات فراوان  با  همراه 
تمامی  کنترل  عدم  در صورت  که  دارند  وجود  تأثیرگذاری  عوامل  نوع،  هر 
آنها نمی توانیم به اهداف مطلوب و مورد نظر دست یابیم، و راه برای تأثیر 
نامطلوب در انسان ها و طبیعتًا نفوذ فرهنگی بیگانگان باز می ماند. مهم آن 
با اجتهاد و تأّمل در منابع دینی به جزئیات بیشتری  است که ما می توانیم 
در این باره آگاهی پیدا کنیم، و ابواب تازه ای از بایدها و نبایدها را بر روی 

خود باز کنیم.

ضرورت ها و اهمیّت ها
می بینند،  مواجه  دین  با  را  خود  که  کسانی  انبوه  با  برخورد  در  امروزه 
بیشتر  آنها،  در  اخالقی  انگیزه های  به  دادن  سامان  برای  تالش  ضرورت 
خودش را نشان می دهد. زیرا آنان مانند کسانی نیستند که به دین مراجعه 

می کنند و لذا طبیعتًا از آمادگی باالیی برای پذیرش برخوردارند.
شاید ما قباًل در کنار رساله های عملّیه که به مردم می دادیم کمتر نیازمند 
مراجعه  کسی  که  همین  زیرا  کنیم؛  ایجاد  ایشان  در  نیز  انگیزه  که  بودیم 
نه  اکنون حوزه،  اّما هم  بود؛  برخوردار  انگیزه  از  حداقلّی  از  طبیعتًا  می کرد، 
با مراجعه کنندگان که با انبوه کسانی مواجه است که خود را با دین مواجه 

می بینند، و شاید به هر دلیل تا حّدی از انگیزۀ معارض هم برخوردار باشند.
هم اکنون شاهد دین گریزی هایی هستیم که اگر با آن برخورد مناسب 
صورت نگیرد به دین ستیزی نیز تبدیل خواهد شد. اینها بیشتر مربوط است 
به کسانی که با دین مواجه هستند، و اگر به خوبی جذب یا اقناع نشوند، به 
طور طبیعی دشمنان ما آنها را فریب می دهند و از دین دورترشان می کنند که 
به نظر می رسد نود درصد عامل تبعید و تقریب هم به محتوای کار تبلیغی ما 
برمی گردد، نه به روش، و اگر این محتوا به خوبی تهّیه و ارائه نشود، صدمات 

زیادی را متحّمل خواهیم شد.
لذا با توّجه به فطرت پاک مردم و زمینه های پذیرش فراوان، الزم است 
بتوانیم  تا  کنیم،  بیشتر  ارائه  قابل  محتوای  تأمین  در  را  خود  دّقت  ما  که 

کمترین  و  ببریم  را  بهره ها  بیشترین  افراد،  معنوی  سرمایه های  کمترین  از 
آسیب ها و تلفات را داشته باشیم.

در گذشته گاهی حوادث اجتماعی مانند انقالب یا جنگ و شهادت، ایمان 
مردم را سامان داده و انگیزه سازی کرده است؛ اّما بدیهی است در دوران ثبات 
و آرامش بعد از بحران های انگیزه بخش، انتظار می رود با تکیه بر اندیشه و 
انگیزۀ خودجوش و برآمده از آگاهی عموم مردم که به کمک تدبیر و طّراحی 
برنامه های هوشمندانه توّسط معلمان جامعه تمهید، تسهیل و توسعه می یابد، 

به این هدف نائل گردیم.
از طرف دیگر دشمنان دانا و دیگران ناآگاه با شبهات فراوان، هیچ فرصتی 
را برای سست کردن ایمان مردم از دست نمی دهند. در مقابل چنین وضعی 
چه باید کرد؟ آیا باید همیشه منتظر بود تا آنان با طرح شبهات به مطالعات، 
تولیدات علمی و تعلیمات دینی ما جهت بدهند؟ آیا این خود یک دام و فریب 
نیست؟ آیا این شبهات همیشه ارزش پاسخ دادن دارند؟ آیا راهی برای دور 
ارائۀ مباحث قوی و  با  نباید  آیا  ندارد؟  آنان وجود  از سؤاالت  بسیاری  زدن 
مناسب به مخاطبانمان، ساختار فکری مطلوبی که زمینۀ پذیرش و پیدایش 
شبهات را از بین ببرد ایجاد کرده، و از حالت انفعال خارج شویم؟ آیا برای 
درک نظام مند معارف دینی به تعلیم و تبلیغ اندیشه های غربی نیازمندیم؟ آیا 
حضور انبوهی از اصطالحات علوم وارداتی که گاهی در جریان نقد نظریات 
غربی پر رنگ تر نیز می شوند، خود آثار مخّرب مستقلی ندارند؟ آیا نباید گاهی 
ایراداتی که به دین وارد  از  با توّجه دادن به ریشه ی روانی بسیاری  اوقات 

می کنند، فضا را برای القائات مسموم محدود کنیم؟ 
در اینکه هر سؤال و شبهه ای باید پاسخی محکم و درخور داشته باشد 
بعضی  به  علمی  پاسخ های  ارائۀ  نفس  که  بسا  چه  و  نیست،  تردیدی  هیچ 
اّما مدیریت  ایفا کند؛  ما  ابالغ حّقانیت دین  در  بتواند نقش خوبی  شبهات، 
بر  می کند  اقتضا  تربیتی  حکیمانۀ  برنامه ریزی  و  دینی  تبلیغات  عالمانه ی 
اساس آگاهی از فطرت فرد و جامعه، و تحلیل عالمانه از وضعیت موجود و 
فاصله ای که تا وضع مطلوب باقی است محتوای الزم برای نشر و تبلیغ از 

میان انبوه معارف و معارض آن، گزینش و آمادۀ تحویل گردد.
بی توّجهی به ابعاد روانی مفاهیم و شبهات، چه در جهت ریشه یابی و چه 
از جهت آثار روانی ای که هر مطلبی در پی دارد، امکان برنامه داشتن و به 

موقع و به جا عمل کردن را سلب می کند.
البته این که هر پرسش یا نقطه نظری از جهات نفسانی، در مقام ریشه یابی 
مورد دّقت قرار بگیرد، کار حّساس و خطیری است. نباید این کار به راحتی 
عامل تکفیر و یا تفسیق آدم ها قرار گیرد، و مانع بسط علم یا جوسازی های 
نابه جا شود. اّما طبیعی است باید عالمانه و ضابطه مند، ریشه های روانی انواع 
برخوردها و پرسش ها و آثار روانی آنها را بررسی کرده و پاسخ ها را با توّجه به 
این ابعاد تنظیم کرد. همان روشی که خداوند متعال و اولیای دین در مواجهه 

با مخاطبین و مخالفین خود معمواًل به کار برده اند.
نَِسَى  لنا مثاَل و  َضَرَب  »و  یاسین می فرماید:  خداوند متعال در سوره 
خلقه؛ قال: من يحيى الِعظام و هى رميم.« در این جا آیه کریمه قرآن به 
انگیزه روانی تولید این سؤال در فرد، توجه می کند و جواب را بر اساس این 
انگیزۀ روانی سؤال کننده و همچنین با توجه به تأثیرات روانی هر پاسخ در 
مخاطب، ارائه می دهد، نه اینکه بدون در نظر گرفتن پشت صحنۀ این سؤال، 

صرفًا یک پاسخ علمی ارائه دهد.
به  بعضی ها  باشیم،  کرده  ایجاد  صحیحی  روانی  بسترسازی  اگر  ما 
خودشان جرأت نمی دهند اشکاالت بی ارزشی را طرح کنند، که بیشتر برای 
جنگ روانی کاربرد دارد. همچنین اگر بسیار حساب شده برای آموزش های 
دینی برنامه ریزی شود، بسیاری از سؤاالت برای جوان ها و تحصیل کرده ها 

مطرح نمی شود، که الزم باشد وقتی برای پاسخ دادن به آنها گذاشته شود.

اقدامات الزم
در مقام رفع نیاز به دو نوع فعالیت اساسی باید اقدام کرد؛ نخست، تولید 
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تولید علوم  با موضوع مورد بحث، دّوم  انسان، متناسب  علوم نظری دربارۀ 
کاربردی به منظور بهره برداری از معلومات به دست آمده در عرصه های مورد 
نیاز به ویژه در مقام بسته بندی معارف دینی برای ارائۀ آن به جامعه، که برخی 

از مجموعۀ این اقدامات الزم را به عرض می رسانم.
ابتدا باید درک از چیستی و بویژه چگونگی انسان را افزایش داد. خصوصًا 
انگیزه؛ یعنی همان گرایش ها،  از مقدمات بی واسطه ی  به دایرۀ گسترده ای 
انسانها و  باید توّجهی خاص کرد و نحوۀ شکل گیری آنها)گرایش ها( را در 
احیانًا تعارض آنها را با یک دیگر، و بسیاری از موضوعات دیگر در این باره 

را مورد مطالعه قرار داد.
در اینجا باید بتوان از ایمان به عنوان مهم ترین و قوی ترین گرایش ها یاد 
کرد که رسالت ما طلبه ها هم بیش از هر چیز تقویت آن است، انذار نیز که 
هدف تفقه است در همین میدان گرایش ها قابل تحقق است، و انگیزه های 
اعمال و صفات اخالقی نیز در میان همین گرایش ها است که مورد بررسی 

قرار می گیرند.
از طرف دیگر به مقدمات علمی و معرفتی مؤثر در تولید انگیزه باید توّجه 
کرد، و اینکه مفاهیم علمی چه طور بر انگیزه ها و گرایش های مخاطبان خود 
اثر می گذارند، و نوع و میزان تأثیر هر نوع آگاهی بر گرایش ها و ارادۀ آدمی 
چگونه است. در واقع آنچه بیش از هر ابزاری برای تأثیرگذاری بر دلها، در 
دسترس ما قرار دارد، همین ابالغ پیام و انتقال معارف است؛ بدین رو، علِم به 
نحوۀ تأثیر گذاشتن انواع آگاهی ها بر ایمان و انواع گرایش های فرد، باید از 

علوم اساسی در حوزه تلقی شود.
بررسی اثر وضعیت عینی و نظامات اجتماعی در انگیزه ها، کار دیگری 
است که باید انجام پذیرد. این گونه مطالعات بیش از آنکه برای نقد نظامات 
احکام  فوائد  و  حکمت  درک  برای  آید،  به کار  دینی  غیر  و  غربی  اجتماعی 
شرعی و دفاع از آنها قابل استفاده خواهد بود. آثار اعمال و انواع رفتارها بر 
روح و روان انسان هم در همین مقوله قابل بررسی است. و از همین موضع 
به ارائه بهترین برنامه ها برای رسیدن به آرامش و نیل به زندگی بهتر که 

گمشدۀ جوامع بشری است، می توان پرداخت.
مفاهیم  گزینش  و  انتخاب  دیگر  کار  ذکر شده،  اساسی  اقدامات  از  بعد 
مورد نیاز است، برای انواع گروه های مخاطب دین، و برای انواع فعالیت های 
تبلیغی و تعلیمی بر اساس آنچه در مباحث انسان شناسی و روان شناسی دینی 
بدست آورده ایم، در این میان آنچه در مباحث رشد می تواند قابل استفاده باشد 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و می تواند نسل آیندۀ ما را به سهولت از 

خطر بی دینی مصون بدارد.
اگر گزینش معارف دینی با کمک انسان شناسی اسالمی مورد نیاز انجام 
با کمترین صالحیت  و  با روش های ضعیف  اگر  را حتی  معارف  این  گیرد، 
معنوی و نََفس قدسی هم بگوییم، در مخاطب اثر خواهد داشت. کدام یک از 
معارف دینی، اعم از اعتقادات یا اخالقیات و اجتماعیات باید در ابتدا به مردم 
تعلیم داده شود، و یا در تبلیغ بر آن تأکید ورزیده شود؟ آنچه امروزه در بازار 
اندیشه و افکار عمومی توسط ما حوزویان رواج داده شده است، همان چیزی 

است که باید باشد؟
به عنوان مثال توّجه به کبریائی خداوند متعال و تذلّل در مقابل بارگاه 
و  تعلیمات  در  جایگاهی  دارد، چه  قرار  نماز  تربیتی  آثار  در صدر  که  ربوبی 
تبلیغات دینی ما دارد؟ آیا ما همچون نماز برای توجه به ذکر »اهلل اکبر« در 
برنامه های تعلیمی، تربیتی و تبلیغی اّولوّیت و اولّیت قائل هستیم؟ آیا هنر و 
تدبیر خود را برای درک و دل نشین ساختن توّجه به عظمت مقام پروردگار و 

ناچیز بودن انسان در برابر حضرت حق، به کار بسته ایم؟
یا به دیگر نکاتی که از اّولوّیت و اولّیت در برنامه های تعلیمی و تربیتی 
و  اولویت ها  این  تشخیص  مالک  بی تردید  داریم؟  کافی  توّجه  برخوردارند، 

اولّیت ها، چیزی جز همان انسان شناسِی بر آمده از متن دین نخواهد بود.
و  ساختارسازی  به  نوبت  نیاز،  مورد  مفاهیم  گزینش  و  انتخاب  از  بعد 

به یک مجموعه  باید  را  دانه های مفاهیم  این مفاهیم می رسد.  سازماندهی 
نظم یافته و طبقه بندی شده تبدیل کنیم، و یک ساختار ذهنی منسجم از دین 
به مخاطبان مان ارائه دهیم. این ساختارها را در سنین مختلف باید تکمیل 
کرده و تکامل ببخشیم. در موضوعات مختلف هم، نیاز به ارائه ی نظام مند 
معارف داریم، از مباحث سیاسی گرفته تا مباحث اخالقی و دیگر موضوعات.

قشر تحصیل کرده و فرهیختۀ جامعۀ ما بیش از آن که نیاز به نقد اندیشۀ 
غربی داشته باشند، نیاز به درک ساختارهایی دارند که عالمان دین از مجموعۀ 
معالم دینی درک کرده اند، و عالقۀ خود را به آن صریحًا ابراز می کنند. در این 
خالء تئوریک که امروزه در جهان به وضوح احساس می شود، بعضی از این 
مباحث همین که کمی مرتّب می شود و نظم و نسقی پیدا می کند، می بینید 

همه جا مشتری فراوانی پیدا می کند.
کار دیگری که باید انجام داد، ساختن یک ادبیات و زبانی است که این 
درد  و  درک  رشد  با  مطابق  نو،  ادبیات  مداوم  تولید  بکند.  منتقل  را  معارف 
زمانه، باید به صورت یک عملیات مداوم علمی و وزین در حوزه معمول شود. 
به مقصود خود  نمی توانیم  رایج علمی حوزه  ادبیات  با  تنها  ما طبیعتًا  چون 
برسیم. بروز نیازهای جدید و مسائل نو در عرصه های مختلف حیات انسان 
و همچنین باال رفتن سطح درک و شعور اجتماع، اقتضا می کند اصطالحات، 

مفاهیم و تعابیر تازه ای برای تبلیغ مقاصد دینی به کار گرفته شود.
اساسًا تولید ادبّیات، قبل از اینکه یک کار تبلیغی باشد یک کار عالمانه 
است، منتها با گرایش تبلیغی و تعلیمی. باید کسانی به این امر بپردازند که 
درک  حکمت،  ذوق،  از  مفاهیم،  و  مسائل  اعماق  و  ابعاد  به  اشراف  ضمن 
کافی از انسان، مبانی و اصول تبلیغ و تربیت اسالمی برخوردار باشند و یا در 

کارگاه هایی با حضور جمعی از اندیشمندان به این مهم پرداخته شود.
حضرت امام و شهید مطهری پیش رو در تولید ادبّیات بوده اند، و آن همه 
حکمت و معرفت را در ساختن این ادبیات به کار گرفتند، به گونه ای که به 
صورت گسترده موجب بسط معارف دین و انقالب شدند، و با توانمندی که 
در این زمینه داشتند، موجبات سهولت فهم و پذیرش مفاهیم دینی و انقالبی 

را فراهم آوردند، و فراگیری آنها را موجب شدند.
همچنین در این راه نباید همیشه در فضای مفاهیم روشنفکری از غرب 
آمده تنفس کنیم و ادبیات نو لزومًا نباید در این بستر تولد شود، هر چند گاهی 

به طور طبیعی در مقام نقد به زبانی ترجمه ای و ترکیبی خواهیم رسید.
نقد،  بازار  و رونق گرفتن  با جهان مفاهیم  البته در جریان درگیر شدن 
نتایج بهتری خواهیم گرفت؛ و خصم خود را  هر چه فعاالنه تر عمل کنیم، 
سریع تر به نابودی خواهیم کشاند، و فرصت تعرض های بعدی را کمتر به او 
خواهیم داد. در حالی که نقد منفعالنه، ما را نزد مخاطبان مان صرفًا معقول 
نشان می دهد نه مطلوب، و ما را همچنان پذیرندۀ اتّهام باقی نگاه می دارد نه 
قابل اعتماد. یکی از اقدامات علمی ـ تبلیغی شایسته در این مقام، بازسازی 
تعاریف و توسعه در حوزۀ مفاهیم است. ما می توانیم با بهتر معنا کردن آنچه 
دیگران گفته اند، و بیان لوازم آن، که تأمین کنندۀ نظریات ما باشد، فرصت 
بهره برداری از تعابیر خوش آب و رنگ ـ به نفع خودشان ـ و علیه خود را 

از ایشان بگیریم.
به عنوان مثال: اگر گفتند آزادی، نگوییم به شرط محدود بودن به رعایت 
موازین شرعی؛ بلکه بگوییم به شرط تأمین تمام آزادی، نه فقط آزادی در 
عمل. آنچه ما به دنبال آن هستیم، آن است که به انسان هیچگونه گرایش 
اسارت  غربی  جوامع  در  امروزه  که  آن چنان  نشود.  تحمیل  و عالقه ای هم 

اندیشه و به دنبال آن و بیشتر از آن اسارت احساس و گرایش رواج دارد.
یا اگر گفتند لذت، نگوییم به شرط مقید بودن به ارزش های دینی؛ بلکه 
لذت،  مراتب  و  انواع  همه  به  دستیابی  برای  زمینه سازی  شرط  به  بگوییم 
لذت های  از  بسیاری  چشیدن  از  را  خود  غربی  انسان  امروزه  که  آن چنان 
نیز مخدوش  را  مادی خود  لذت های  یا حتی  و  است  معنوی محروم کرده 

ساخته است.
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در جریان برنامه ریزی و تهیۀ محتوای قابل ارائه برای تبلیغ و تعلیم، یکی 
از برنامه ها و یا اهداف، توّجه به قدرت فهم و پذیرش مخاطبان، و در نتیجه 
شدن  ساده  است  بدیهی  است.  نیاز  مورد  مفاهیم  و  دین  درک  ساده کردن 
مفاهیم را با سطحی شدن آنها نباید اشتباه گرفت. ولی تا اندیشه ای فراگیر و 

همه فهم نشود، آثار مطلوب خود را در جامعه بر جای نخواهد گذاشت.
باید  برنامه ای بسیار ساده  همچنان که معارف دینی در مقام عمل هم 
داشته باشد، که دارد؛ یک زندگی متدّینانه باید خیلی سهل، جذاب و با حجم 
اندکی از اطالعات قابل دستیابی باشد؛ مثل یک زندگی سالم جسمی؛ یعنی 
اگر شما فوق تخصص علوم طبیعی را هم داشته باشید، آخر سر می گویید 
کسی که می خواهد سالم زندگی کند؛ مثاًل باید روزی 20 دقیقه بدود و چند 
دستور سادۀ دیگر را هم اجرا بکند. واقعًا برای سالم ماندن، به حجم زیادی از 

اطالعات بهداشتی و پزشکی احتیاج نیست.
طبیعی است در مقام توصیف و تحلیل توصیه های دینی، تخصص های 
باشد؛  باید خیلی ساده  به کار بستن، دین  اما در مقام  احتیاج است؛  فراوان 
بدین رو حوزه باید بتواند با تکیه به پیشرفت علمی خود، فهم دین را برای 
مصرف کنندگان آن سهل و آسان کند. این سهولت شاید ناشی از کم حجم 
شدن عبارات، پرهیز از به کارگیری اصطالحات غامض علمی، رسائی معنا در 

الفاظ و عبارات و مهم تر از همه، گزینش مفاهیم باشد.
شاید اینکه در زمان حاکمیت حضرت ولی عصرـ ارواحنا له الفداءـ علوم 
و معارف دینی گسترش پیدا می کند و حتی بانوان در خانه به اجتهاد در علوم 
دلیل  این  به  می رود؛  باال  دین  از  مردم  عموم  درک  و سطح  برسند،  دینی 
بلکه عبارت ها  نباشد که همه می آیند 10 سال، 15 سال درس می خوانند؛ 
آن قدر گویایی پیدا می کند، و معانی بلند آنچنان در کوتاه ترین عبارت ها بیان 
می شوند، که به آسانی می توان آن حقیقتی که باید از دین دید را مشاهده 

کرد.

موانع و آسیب ها
چنین  نبودن  مدرسه ای  امر،  این  به  بی توّجهی  عامل  مهم ترین  شاید 
موضوعی است. تاکنون کسانی از اهل علم به تدوین کتاب یا تدریس مباحثی 
اقدام نکرده اند که بتوان این راه نرفته را به سهولت بازگشایی کرد. با آنکه 
از ذخایر بکر و دست نخورده در این جهت می باشند،  متون دینی ما مملّو 
معمول نبودن چنین مطالعات و مباحثی، راه بررسی را تقریبًا مسدود کرده 

است.
یکی  اندیشه  و  علم  مقام  در  احساس،  و  گرایش  ارزش  به  بی اعتنایی 
دیگر از عوامل غفلت از چنین موضوعاتی شده است. درحالی که عالم بودن 
از دشواری های عرصۀ  به عوالم احساسات و گرایش های آدمی، خود یکی 

علم به حساب می آید.
ضمن آنکه نباید از ارزش برتر میدان گرایش ها غافل بود، به حّدی که 
علم، آنجایی ارزش پیدا می کند که مقدمه ای برای ایجاد گرایش های واال 
بشود. تمام ارزشي که عمل دارد نیز وابسته به انگیزه و احساسی است که 

در پشت سر دارد.
نباید با تعابیری مانند احساسات به سطحی بودن و بی پایه و اساس بودن 
مجموعۀ گرایش ها حکم کرد. ایمان، اعتقادات دینی، فضائل اخالقی و هر 
انگیزه ای برای هر رفتاری، همه در میدان گرایش ها به سر می برند. حّتی آنجا 
که می خواهیم به یک تحقیق بی طرفانۀ علمی دست بزنیم، نیازمند گرایشی 

قوی برای کشف حقیقت و نیل به نتیجه ای درست هستیم.
ممکن است گفته شود که اگر ما خیلی بخواهیم گرایش ها و احساسات 
را محور قرار بدهیم، با مشکلی که روبه رو می شویم؛ این مشکل این است 
که بعد از تالش های زیاد ما بر روی این بعد احساسی، ممکن است با یک 

احساس معارض که ناگهان پیش می آید، فرو بریزد.
این بر می گردد به اینکه تعبیر ما از احساسات چیست؛ منظور ما از توجه 
معنای صحیح  به  احساسات  نیست.  گذرا  احساسات  تحریک  گرایش ها،  به 
با  بیداری  از  دارد و پس  در فطرت  ریشه  ـ  است  ما  نظر  ـ که مورد  کلمه 
هیچ نوع احساس سطحی دیگر، فرو نمی ریزد. اگر تحریک احساس را بیدار 
کردن گرایش های عمیق فطری معنا کنیم؛ مثل میل به جاودانگی و مطلق 
طلبی، تحرک بخشیدن به این گرایش ها به کمک اندیشه های ناب، هدف 

همۀ انبیا بوده است.
اگر گفته شود در برخی موارد با افرادی بر می خوریم که اهل عالئق دینی 
هستند؛ مثاًل در مراسم مذهبی، بسیار پرشوری شرکت می کنند؛ اما اهل عمل 
نیستند و در عمل به اقتضای محبت شان رفتار نمی کنند، این ها ارزش عالئق 
دینی را کم می کنند. باید گفت: اتفاقًا این گونه افراد تنها مشکلی که دارند 
این است که گرایش های کافی و وافی، ندارند و از محّبت کاملی برخوردار 

نیستند.
بدین رو، باز هم در مورد این افراد باید به طریقی بر گرایش های ایشان 
با  چه بسا  کرد.  پیدا  ایشان  محبت  تکمیل  برای  روزنه ای  و  راه  و  بود  مؤثر 
جست.  چاره ای  عالئق شان  تکامل  برای  بتوان  ایشان  معرفت  کردن  زیاد 
تظاهرات محبت  و  ابراز عالقه کرده  به کسي  اگر کسی  کنیم  تصور  نباید 
می کرد، حتمًا از عالقۀ فراوان هم برخوردار است و یا نباید تصور کنیم هر 
نوع آگاهی دهی ای، همیشه راه حّل تاّم و کاملی برای تشدید محبت و تقویت 

تدّین است.
یکی دیگر از موانع درک اهمّیت و ضرورت توجه به تدبیر، برای تقویت 
گرایش ها، قیاس به نفسی است که می کنیم، ما طلبه ها در حوزه، معمواًل بعد 
از پانزده، بیست سال درس خواندن و ممارست در معارف و متون دینی، نسبتًا 
یک ذهنیت مناسبی دربارۀ مفاهیم دینی پیدا می کنیم و خیلی از مسائل به 
مرور برای مان حل می شود. در نهایت انتظار داریم کسانی که کمترین آگاهی 
و نازل ترین تماس ها را با معارف داشته اند، به سادگی توسط یک یا چند متن 
درسی یا سخنرانی، هر آنچه را ما از مفاهیم با روح خود دریافت می کنیم و 
می یابیم، آنها هم دریافت کنند. شاید به همین دلیل تالش چندانی برای کم 
کردن فاصله ها نمی کنیم، و آنان را که به سهولت مواضع ما را درک نمی کنند 

و یا نمی پذیرند، متهم به بی خردی یا بیماری می کنیم.
هر چند اخیراً، با توجه به تربیت انبوه طلبه در حوزه و کمبود برنامه های 
تربیتی، باید دید آیا آن ذهنیت الزم، نسبت به حقایق دینی برای خود طلبه ها 

به دست می آید؟
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آغازی دیر؛ اما مبارک
)گزارش هم انديشي سازمان حوزه با نخبگان جوان(

اشاره
تعامل و هم اندیشی مسؤالن سازمان حوزه با نخبگان جوان را در عین حال که دیر هنگام است مبارک و محترم مي توان دانست. تعامِل ضروری که با 
توجه به دو سرمایه مهم نخبگی و جوانی این قشر، به طور قطع سازمان حوزه را در برون رفت از چالش های فعلی و حرکت به سمت اهداف متعالی آن یاری 

مي رساند. به هر حال همایش هم اندیشی نخبگان جوان حوزه گامی است که از شرایط اثربخشی آن مانند هر فعالیتی، تداوم و تقویت آن است.
حوزۀ علمیه در هفته پژوهش سال جاری )آذرماه 87( شاهد برگزاری همایشی با حضور معاون پژوهش، معاون آموزش و همچنین بیش از یکصدتن از 
نخبگان حوزه دربارۀ پژوهش و آینده آن در حوزه بود. این جلسه به هّمت واحد ترویج پژوهش، معاونت پژوهش حوزه های علمیه و در ادامه سلسله نشست های 

نگاه نو برگزار شد.
این جلسه بیش از دو ساعت و نیم به طول انجامید، در ابتدا حجج اسالم آقای عماد، معاون پژوهش و آقای عباسی، معاون آموزش حوزه های علمیه، دربارۀ 
تاریخچه و بایسته های حوزه سخنانی ایراد فرمودند؛ سپس چند تن از طالب نخبه به طرح آسیب ها و مشکالت حوزه با محوریت موضوع پژوهش، به سخن 
نشستند. در پایان آقایان عماد و عباسی به توضیح برخی ابهامات و آسیب های مطرح شده از سوی طالب پرداخته و نسبت به تداوم چنین جلساتی ابراز عالقه 

فرمودند. آنچه در پي مي آید گزارشي است فهرست  وار از مطالب مطرح شده در این همایش:
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حجت االسالم عماد: در ابتدای جلسه و پیش از هر سخنی الزم به 
یادآوری است که اگرچه این جلسات باید بهره وری داشته باشد؛ اما باید توجه 
داشت که انتظار نتایج خارق العاده و غیر واقعی از آن نباید داشته باشیم: چرا 
که در صورت وقوع این امر، یأس و دلسردی بی موردی در دوستان به وجود 

خواهد آمد.
یکی از چالش های امروز ما بی اطالعی عموم جامعه و حتی دانشجویان 

از کارکردها و ظرفیت های سازمان حوزه است.
پس از پیروزی انقالب و ورود حوزه در بخشی از حاکمیت، انتظارات غیر 
واقعی متقابلی بین حوزه و جامعه به وجود آمد که باید تصحیح شود. در این 
میان ما به عنوان بخش پژوهشِی حوزه باید ابتدا جایگاه خود را در جامعة 

علمی حوزه و سپس جامعه علمی کشور پیدا کنیم.
در  رهبری  معظم  مقام  گذشته  سال  سخنان  از  پس  این که  آخر  نکته 
مختلف )آموزشی،  نظام های  از  جامعی  تقریبًا  آسیب شناسی  روحانیون،  جمع 
است. هر  ...( صورت گرفته  و  تهذیبی و حتی ساختاری  تبلیغی،  پژوهشی، 
انجام  تخصصی  کمیسیون های  توسط  که  آسیب ها  این  استخراج  در  چند 
شده عالوه بر کارشناسان و مسؤولین، از طالب جوان حوزه هم استفاده شده 
است؛ اما به هر حال، هدف ما در این جلسه استفادۀ بیشتر از نظرات طالب 

جوان نخبه پیرامون آسیب هاست.
بر  تمدن غرب  اخیر،  قرن  چند  در  متأسفانه  حجت االسالم عباسی: 
اغلب جوامع از جمله جوامع اسالمی تسلط یافته و در عرصه های گوناگونی 
مانند: حوزه های علمی ـ آموزشی نیز تأثیر گذاشته است. البته در برخی موارد 
فضای  این  در  می شد.  استفاده  آنان  پیشرفت های  از  باید  و  نبوده  چاره ای 
بحرانی و پیچیده، حوزه ها ]به ویژه حوزه های شیعی[ با بهره گیری از اصالت 
علمی خود توانستند کمترین اثرپذیری و وابستگی را داشته باشند؛ با وجود 
خود  جوامع  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  فشارهای  تحت  شدیداً  این که 

تضعیف شده اند.
در این سیر، انقالب اسالمی باعث احیای مجدد حوزۀ شیعه به مرکزیت 
بازخوانی  حوزه علمیه قم شد. فضای جدید باعث شده حوزۀ امروز فرصت 
را در سطح جهانی عرضه  بهتری شود و محتوای خود  تا ساماندهی  یافته 
کند. ما امروز نیازمند بازسازی روشها، حوزه های کاری و تنوع در حوزه های 
آموزشی و پژوهشی داریم. البته فعالیت های غیر متمرکزی در قالب مؤسسات 
آموزشی ـ و پژوهشی و حتی به صورت فردی ـ انجام شده که در صورت 

پیروی از یک نظام واحد قطعًا بهره وری باالتری خواهد داشت.

سرفصل هاي مطالب مطرح شده از سوی طالب نخبه
افشاری،  هاللیان،  سیف،  مظاهری  آقایان  ترتیب  به  جلسه  این  در 
هاشمی،  احمدی،  زندی،  غالمی،  بحرینی،  جاه،  آرین  سهرابی،  ادیب زاده، 

شیخ موحد و نعمتی به طرح دیدگاه های خود پرداختند.
1. لزوم تشکیل دفتر حمایتی از نخبگان حوزه؛

2. ضرورت اعطای مدرک پژوهشی به پژوهشگران برتر حوزه ـ مانند 
برگزیدگان جشنواره عالمه حلی ـ که با وجود توان علمی باال، از نداشتن 

مدرک علمی معتبر رنج می برند؛
3. بیان برخی آسیب های نظام آموزشی و پژوهشی حوزه مانند:

ـ عدم تدوین اهداف کالن و راهبردهای حوزه و به تبع آن نظام های 
آموزشی و پژوهشی؛

ـ غیر کاربردی و انتزاعی بودن بخش عمده ای از پژوهش ها؛

ـ بی توجهی به نیازهای جامعه و انتظارات آنها از نظام پژوهشی حوزه؛
ـ کمبود اساتید دارای روحیه و مهارت پژوهشی در مدارس؛

ـ فقدان نظام جذب نخبگان به حوزه؛
ـ و ....

4. لزوم دقت و بررسی برخی عملکردهای تجددگرایانه افراطی از قبیل:
ـ شیوۀ ناکارآمد ارزیابی نمره مدار، به تقلید از نظام های غربی؛

تمدن غرب  پرسش های  از  پژوهش ها  در  موضوع گیری  و  ایده گیری  ـ 
است به دین، به جای نظر به خود دین؛

یک  عنوان  به  تبلیغ  و  مطلب  ارائة  روش های  در  پژوهش  5. ضرورت 
آن  راهکارهای  که  حوزه  نظری  و  عملی  علوم  انتقال  برای  ضروری  علم 

عبارتند از:
الف. انسان شناسی با توجه به گرایش انسان ها؛

ب. اولویت بندی مفاهیم دینی؛
ج. ساختارسازی مفاهیم دینی؛

د. تولید ادبیات نو و تعابیر جدید؛
ه. توسعه در مفاهیم؛

6. ضرورت برنامه ریزی برای حوزه در حد تمدن سازی، براساس فرمایش 
مقام معظم رهبری؛

استراتژیک آن  این که نخبگان، هر مجموعه جزء ذخایر  به  با توجه   .7
بیرونی  و  درونی  نگاه  نحوۀ  در  است  پیش برد هستند، الزم  برای  مجموعه 
به نخبگان حوزه تجدیدنظر صورت پذیرد. نگاهی که در حال حاضر چنین 

است:
ـ در نگاه درونی، نخبگان حوزه با معدل درسی شناسایی می شوند، در 
حالی که طلبه های فعال و مستعّد فراوانی وجود دارد که فارغ از این ارزیابی ها 

عمل می کنند.
ـ بیرونی.

1. در نقشه جامع علمی کشور، علوم حوزوی در کنار هنر و علوم انسانی 
زیرشاخة علوم معرفتی و ارزشی آمده است در حالی که در مقدمه تعارفاتی 

نظیر ضرورت حاکمیت اسالم در همه عرصه ها به چشم می خورد.
2. در آیین نامه بنیاد ملی نخبگان، نخبگان حوزوی چنین تعریف شده اند: 
»دانش آموختگان بر سطح یک و باالتر، کسانی که تدریس برتری دارند و 
محققین برتر طبق آیین نامه های حوزه« که معیار حوزه در تعیین آنها گفته 

شد.
پژوهش  عنوان سازمان  به  پژوهش  به مبحث  8. ضرورت کالن نگری 

حوزه که در این مسیر نکات ذیل قابل توجه است:
ـ ضرورت تعریف سازمان پژوهش حوزه در اولین گام که منشاء بسیاری 

از ابهامات است.
ـ در صورت شکل گیری این سازمان، مدیریت جامعی نیز قابل شکل گیری 
است که بسیاری از مشکالت را برطرف می کند که از جمله آن است: موازی 

کاری و اتالف سرمایه های انسانی، زمانی و مالی؛
ـ لزوم رفع ابهام در نحوۀ تعامل مؤسسات پژوهشی ـ حوزوی با یکدیگر 

و مراکز مشابه غیر حوزوی؛
9. نیاز به تأمل در تعریف ارائه شده از پژوهش و تصحیح این باور غلط 

که پژوهش فقط شامل آثار مکتوب است؛
از  تعریف صحیح  براساس  اجرایی  آماده سازی زیرساخت های  لزوم   .10

پژوهش؛



98خشت اّول      شمارة 13و14 ،  تحرير محل نزاع 

11. ضرورت تعیین معیار برای زبان پژوهش، توسط حوزه برای جلوگیری 
از سلیقه ای شدن این زبان؛

12. ضرورت نقد مدیریت در همة بخش های حوزه به عنوان مهم ترین 
نقطة اثرگذار، در فعالیت ها که کاستی در آن دارای آثار ذیل است:

الف. ورودی های حوزه که باید وارثان انبیا باشند، معمواًل از ضعیف ترین 
افراد جامعه اند؛

ب. برنامه ریزی کالنی در آموزش و پرورش نیروها وجود ندارد؛
ج. خروجی های حوزه در مسایل و تصمیم سازی های کالن مانند صدا و 

سیما، انقالب فرهنگی و ... چه نقشی دارند؟!
این  نبود خط قرمزها در  آزاداندیشي در پژوهش و  به رویکرد  نیاز   .13

عرصه؛
14. تأمل در عدم رفع مشکالت بدیهی ـ که مورد اتفاق همه افراد حوزه 

است ـ مانند: شهریه، متون درسی، مدرک و ...
15. ضرورت تأمل در گره های کور در مسیر اصالح و تدوین کتب درسی 

که ناشی از این دو مسأله اساسی می باشد:
الف. فقدان ادبیات و تفکر برنامه ریزی آموزشی در حوزه؛

ب. نبود رشته های تخصصی در حوزه که مبنایی برای آماده سازی متون 
درسی مناسب باشد.

جمع بندي
حجت االسالم عماد: ضمن تشکر از همه دوستان، ذکر این نکته الزم 
است که ما نباید همیشه فقط مطالبه کنیم و باید اقدام هم داشته باشیم. البته 
خود ما هم دغدغه های شما را داشته ایم و پی گیری می کنیم. در مورد مسایلی 

که مطرح شد نکاتی را دربارۀ برخی از مطالب عرض می کنم:
مقام  ظاهراً  آن،  در  حوزه  نقش  و  کشور  علمی  جامع  نقشة  مورد  در  ـ 
معظم رهبری نیز رضایت ندارند ضمن آنکه نقدهای جدی و مبنایی از لحاظ 
معرفت شناسی، مدیریتی، عدم توازن بخش ها و ... به آن وجود دارد؛ اما وجود 
برای  اگرچه  است.  نبودنش  از  بهتر  آن  وجود کمبودهای  با  نقشه ای  چنین 
حوزه به عنوان یک پایگاه علمی جایگاه متناسبی در نظر گرفته نشده است.

ـ آسیب شناسی تقریبًا جامعی دربارۀ پژوهش در حوزه در هشت محور، از 
سازمان کالن پژوهش تا مسایل پیرامونی مؤثر، صورت گرفته است.

ـ پژوهش، فقط پاسخ به پرسش ها نیست؛ بلکه فرایندی است شامل سه 
مرحلة پیشاپژوهش، پژوهش و پساپژوهش؛ بنابراین تقریر خوب یک سؤال 

و نقد خوب هم تولید علمی به شمار می رود.
که  ـ  تصمیم سازی های کالن  و  جامعه  در  حوزه  نقش آفرینی  دربارۀ  ـ 
دغدغه برخی از مراجع عظام نیز هست ـ و هم چنین تعریف زبان)استاندارد( 
پژوهش و نحوۀ تعامل مراکز پژوهشی درون و بیرون حوزه در حال فعالیت 

و پی گیری هستیم.
ـ در بحث آزاداندیشی در پژوهش که بزرگان حوزه نیز پیگیر این روند 
هستند، باید گفت که در مرحله تولید هیچ بحثی در این مسأله نیست؛ اما در 
مرحله عرضة به جامعه، به دلیل حساسیت و اهمّیت برخی مباحث، طبیعی 

است که باید دقت بیشتری صورت گیرد.
به هر حال باید واقع گرایانه و با توجه به تمام مشکالت، تالش کرد و 
انتظار داشت و زمان الزم را نیز در نظر گرفت تا اتفاقی که در سند چشم انداز 
زیاد  واقعًا باالست و تالش  انتظارات  این سند  افتاده تکرار نشود؛ در  حوزه 

می طلبد و البته با وضع کنونی دست نیافتنی است.
داشته  توجه  باید  همگی  این که،  اول  نکته  عباسی:  حجت االسالم 
باشیم که در نوع نگاه به مسایل، تفاوت وجود دارد و ما باید صبر و تحّمل 
پذیرش این تفاوت ها را داشته باشیم. تکثر آرا مفید است؛ اما استبداد رأی 
ـ به این معنی که فقط این نظر صحیح است ـ مشکل زاست و پافشاری بر 
یک نظر و رّد آن توسط مخاطبین، باعث سرخوردگی خواهد شد. نکته بعدی 

این است که باید پذیرفت هر روش و تصمیمی نقاط ضعف و ریزش هایی 
پیشنهادها  در  را  محدودیت ها  و  مشکالت  باید  این که  دیگر  نکته  و  دارد 
در  تاریخی  وقایع  و  حقایق  برخی  میراث دار  ما  داشت.  نظر  در  انتقادها  و 
عرصه تصمیم گیری در حوزه هستیم و نظام تصمیم گیری حوزه واقعًا یکی از 

پیچیده ترین نظام هاست.
در بحث تحول، با توجه به مضایقی که با آنها روبه رو هستیم، سیاست 
ما چند گام به جلو است؛ البته با حفظ صحیح میراث گذشته و عدم افراط و 

تفریط در سنت گرایی و تجددگرایی.
در بحث تغییرات نظام آموزشی نیز این مباحث وجود دارد:

ـ پذيرش و ورودی ها: جاذبه ها باید افزایش بیابند تا سطح ورودی ها 
باال رود.

ـ تخصصی شدن رشته ها: نظام کنونی ما تک رشته ای است، اگرچه 
مؤسسات تخصصی در کنار حوزه شکل گرفته اند؛ اما این بحث باید در حوزه 
مورد بررسی قرار گیرد. با تخصصی شدن رشته، بحث متون درسی هم بهتر 

و دقیق تر قابل برنامه ریزی و اقدام خواهد بود.
با معیارهای درست حوزوی،  افراد  تعیین سطح علمی  برای  ـ مدرک: 
و  بیشتر کار شود  و  بهتر  معیارها  این  باید روی  اما  نیازمند مدرک هستیم. 

مدرک هم متناسب باشد.
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خاص  شاگردان  از  قوچانی)ره(  آقانجفی  آیت اهلل  وارسته  عالم  اشاره: 
در  ایشان  است.  ایشان  درس  مقّرر  و  ـ  مقامه  اهلل  أعلی    ـ  خراسانی  آخوند 
توصیفی آمیخته با طنز، فضای علمی زمان خود را در کتاب سیاحت شرق، 
به  می باشد.  ایشان  خودنوشت  زندگی نامة  کتاب،  این  است.  کشیده  نقد  به 
این مختصر،  در  را  ایشان  نوشتة  از  این شماره، بخش هایی  بحث  مناسبت 

نقل می کنیم.
) ... در ضمن هر مبحثی از این مباحث این قدر نقل اقوال و چون و چرا 
و إن ُقلَْت دارند که انسان گیج می شود و اصل مطلب را هم از دست می دهد، 
بلکه خود مصنفین نیز گاهی موضوع حرف شان از دست رفته، برگشته اند سِر 
موضوع کالِم خودشان، باز نزاع نموده اند که موضوع نزاع چه بود. یکی گفته: 
مباحثه ما در این مطلب بوده، دیگری گفته: خیر، مباحثه ما و گفت وگوی ما 

در آن مطلب بوده است.
بسیار  و  است  حالیه  متبّحر  علمای  از  که  ابوالمعالی  میرزا  آقا  همین  و 
متدین، که در وقت نماز خواندن شنیده ام زن و بچه را از خانه بیرون می کند 
نوره  این قدر فکور است که در  و  باشد  نماز  که شش دانگ حواسش روی 
که  شده  مجروح  اعضا  اسافل  که  شده  ملتفت  بوده،  مطلبی  فکر  به  خانه 
طبیب مدتی معالجه می کرده و این قدر زحمت در نوشتن و تصنیف کتاب ها 
می کشد که در ساعتی که به حمام رفته، قلم دان و جزوات را با خود می برده 
و در همان جا نیز می نویسد و دستش در حنا باشد و خیلی از جزوات فعاًل آلوده 

به حنا بوده و کسی که استنساخ نموده، فهمیده]است[.
و بالجمله، عالِم این طوری که خودت از من بهتر می شناسی، کتاب بزرگی 
به چاپ رسانده و قربة إلى اهلل به طالب مجانی می دهد و یکی را نیز به 
من داده اند، حاال که باز می کنیم، می بینیم یک کتاب مستقلی تصنیف نموده 
برای آنکه موضوع گفت وگوی علما در فالن مطلب در کجاست؛ یعنی بعد از 
بسم اهلل و الحمدهلل نوشته: »رسالة فى تحرير محل النزاع بين العلماء في 

داللة النهى على الفساد أّواًل و تعيين مورده الخ«. 
و تا »تّمِت« آن کتاب و رساله بزرگ فقط در تعیین محل گفت وگوی 
آنهاست. در آن مطلب معلوم، بس که طول و تفصیل داده اند مطالب را و 
بر  را دلیل  بنمایند که زیادی حرف و بزرگی کتاب  اظهار فضل خواسته اند 

زیادی فضل گرفته اند... . 
فرض صحیح  به  إن شاءاهلل  هم  آن  نموده اند،  که طوالنی  بس  غرض، 
بوده، اما شاگردها نمی فهمند و اصل مطلب را در میان این همه خرمن خرمن 
حرف گم می کنند. به جهنم! خنده این جاست که مصّنفین، یعنی اساتید هم 
کتابی  کذایی  آقای  جناب  این  حاال  کرده اند.  گم  را  مطلب  اصل  خودشان 
نوشته در پیدا نمودن اصل مطلب در فالن بحث و به خیال خودش پیدا هم 

نموده، بعد از این یکی دیگر کتاب خواهد نوشت بر رّد این و هلّم جرا.
حاال هم چون کتابي جهت طلبه بدبخت چه فایده دارد، ای جناب رفیق، 
غیر از تضییع عمر، و از دیانت و حقیقت علم قرآن و اخالق و عقاید بهره ای 

نیافته، و با ریش سفید و آخر پیری از مدرسه بیرون می شود با دست خالی!
... بلکه می گویم از مثل قوانین و فصول از اّول تا به آخر به قدر دو جزو 
سببّیت بیش ندارد و بقیه دیگر که محتمالت مردوده و یا غیرمثمره است، چرا 
نوشته اند که باعث تضییع عمر و گیجی طلبه بدبخت باشد؟ مثاًل چرا مبحث 
صحیح و اعم را نوشتند و به آن تفصیالت طویله و محتمالت بعیده مشکله، 

آن وقت در آخر ببینید که هیچ فرعی بر او متفّرع نه، و هیچ فائده ای بر این 
زحمت ها و دود چراغ خوردن ها مترتّب نه، و ُملَْجأ بشوند و بگوید: »و تظهر 
الثمرة في النذر«. که کسی اگر نذر کند درهمی به نمازگزاری بدهد و کسی 

نماز فاسدی خواند، آیا اگر درهم را این بدهد، وفا به نذر کرده یا نه!
تو را به خدا خوب فکر کن! طلبه بعد از یک ماه فکر و بیدار خوابی و 
نفس زدن در مباحثه، آن وقت این هم فائده اش! نه به درد دنیا می خورد و 

نه به درد آخرت! 
و از این قبیل مباحث زیاد است در کتب. حّتی معروف است که مسئله نذر 
ثمره بی ثمرها است و یا بحث در اینکه معنی حرف موجود فی نفسه مستقل 
در لحاظ است و یا موجود رابط و یا رابطی است و از قبیل اعراض و طاری 
بر معانی مستقله است؛ این چه ثمر دارد؟ و یا آنکه بعد از اثبات ظنون خاصه 
بحث در دلیل انسداد و مقدمات طویله دور و دراز و پیچ در پیچ او که شش ماه 
و یک سال طلبه را خون جگر می کند تا بفهمد نتیجه را به حجیت ظّن مطلق 
منتهی شد؛ اما معلوم نیست که به طور حکومت عقلی و یا کشف از حکم 
شرعی است و بعد از آن بحث ها فرضی است که بر آن فرض چنان است و 
بر این تقدیر چنین، و تعیین فروض کلِّ علی مذهبه، طلبه فکر کند در تعیین 
یکی از این فرض های عجیبه تا جانش به لبش آید و یا از غصه بمیرد و یا 
پیر شود؛ زیرا که دریای علم من به موج آمده و از این قدر محتمالت و فروض 
نادره روی هم ریخته و برف انبار نموده ام که خودم هیچ گیج و غرق شده ام تا 

چه رسد به طلبه فلک زده. و همچنین درس های بعضی اساتید... .
را  او  و همگی درس  است  اهمیت  مورد  آقا سیدمحمدباقر که  و درس 
چیزفهمی  هم  شاگرد  و  استاد  غرض  و  می کشند  هم  زحمت  و  می نویسند 
است، آن هم این قدر مطول و مفّصل است که سه مرتبه هر درسی را گوش 
می کنیم، و باز هم فراموش می کنیم! بس که وجوه عدیده بر مطلبی از کسی 
نقل می کند و بر هر وجهی رّدهای متعددی می گوید. بعد از آن خودش عکس 
آن مطلب را یا همان مطلب را مدعی می شود و شش وجه دلیل می آورد و 
به هر دلیل چند توّهم وارد می کند و رّد می کند و در رّدهای خودگاهی إْن 
قلت می زند دو سه سطر و قلُت می آورد شش سطر که تار و پود إن قلت را از 
هم می زند »كما هو أوضح من أْن يخفى على ذى مسكة« رجز می خواند. 
شاگرد به خون خود می غلطد که گذشته از مطلب فهمی، چطور این وجوه 
متسلسلة را طوطی واری مرتّب بنویسد و استاد رجز می خواند که بر فصول 
بوده، که درس  بر حاج میرزا حبیب اهلل رشتی که استادش  یا  غالب شده و 
آن مرحوم را اگر چه ندیده بودیم، لیکن شنیده ایم که دوره اصول بر حسب 

تدریس آن مرحوم ششصد سال طول می کشیده]است[!
حال تو را به خدا این طور درس ها به درد کسی می خورد؟! شاگرد و استاد 
عالوه بر عمر خدا دادی از که پانصد سال قرض کند که دوره اصول را تمام 
کند؟! ...، ما عمرها باید در اصول فقط بمانیم و به جایی نرسیم، آن ]وضع[ 

تصنیفات و این هم تدریسات. خدا را زین معّما پرده بردار! 1

1. این متن برگرفته از صفحات، 195، 196، 197، 198، 200،  201، 203، 104 و 250 کتاب 
قطع جیبي،  نخست،  است. چاپ  قوچاني(  نجفي  آقا  آیت اهلل  نوشت  سیاحت شرق)زندگي نامة خود 

انشارات رضوي.

خدا را زين معّما پرده بردار! 
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خشت اول در برهوت مطبوعات اجتماعی ـ فرهنگی در حوزۀ علمیه، یک غنیمت به حساب می آید. 
البته این مطلوبیت نسبی نباید ما را از کیفیت ذاتی مطالب آن نیز مغفول بدارد. خشت اول گذشته 
از این که رقیبی در عرصة مطبوعات اجتماعی ـ فرهنگی حوزوی ندارد، فی حدذاته و با فرض حضور 
رقبایی از این دست نیز جالب توجه می نمود. موضوعات جذاب و پرداخت نسبتًا حرفه ای و کارگشا 
موجب شده تا نه تنها در میان طالب و فضالی حوزه که از سایر فعاالن فرهنگی و نخبگان علمی 
نیز مخاطبان ویژه ای بیابد و این برای خشت اول، به عنوان اولین تجربة مطبوعاتی طالب جوان، 
بسیار موفقیت آمیز به نظر می رسد. مسائل مبتال به و کلیدی حوزۀ  علمیه در قالب مصاحبه های متنوع 
و بعضًا مباحثه گونه با صفحه بندی شیک و ساده و تیترها و سوتیترهای جذاب، در کنار فضایی اخالقی 
و حقیقت جو و به دور از حب و بغض ها و بی تقوایی های رسانه ای، مجموعه ای خواندنی فراهم آورده 
که سیر صعودی کیفیت را نیز در مسیر انتشار خویش فراموش نکرده است. طبیعتًا تاثیری که این گونه 
فعالیت ها بر بدنة حوزۀ علمیه می گذارد، ستودنی است؛ اما این همه نباید مانع توجه به برخی نواقص 

و انتقادات ریز و درشت باشد: 

 از مهم ترین انتقاداتی که به خشت اول و بلکه عموم فعالیت های فرهنگی و رسانه ای وارد می شود، 
از  ارتباطی و اولویت بندی مستدلّی  فقدان نظام موضوعات و مسایل است؛ به این معنی که شبکه 
موضوعات و مسایل فرهنگی و اجتماعی مربوط به حوزۀ علمیه، وجود ندارد و هر شماره به فراخور 
مسایل روز یا موضوعاتی که در نظر هیأت تحریریه، مهم می آید، محتوای نشریه بسته می شود. شاید 
بحث و اختالفی در مهّمیت این مسایل مطرح نباشد؛ اما اهمیت و اولویت بندی آن ها محل مناقشه و 
تردید است. به راستی سیر انتشار از موضوع نهضت آزاداندیشی و تولید علم و سپس ورود دانش جویان 
به حوزه! و سپس هویت طلبه و بعد از آن پژوهش در حوزه و در نهایت تخصص گرایی در رشته های 
حوزوی، و باالخره تحول در حوزه، چه منطق قابل دفاعی را پشت سر دارد؟ گویا هیچ مدل از پیش 
طراحی شده ای برای سیر موضوعات نشریه وجود ندارد و تنها نیاز و بحران حوزه علمیه در موضوعات 

مختلف، انگیزه بخش دست اندرکاران خشت اول برای انتخاب محتوای هر شماره است.
 

خشت اول در برقراری ارتباط با مخاطبان خود و طالب مستعد و آگاه، بسیار ضعیف و ناکارآمد بوده 
و در واقع هیچ اقدام قابل توجهی در این زمینه نداشته است. حضور نشریه در مدارس علمیه و در 
میان حجره ها و کالس های طالب جوان، کم رنگ به نظر می آید و حتی هیأت تحریریه نیز برای 
با طلبه ها در مدارس علمیة قم )الاقل!(، فشل و کم تحرک بوده اند. این  تشکیل جلسات گفت و گو 
مسأله در کنار توزیع رسمی نشریه در مدارس، به انقطاع از بدنة جوشان و پرظرفیت حوزه می انجامد. 
متأسفانه هیچ دکة مطبوعاتی برای توزیع نشریات حوزوی در بین طالب و فضالی قم وجود ندارد 
و مدیران مدارس نیز در مورد اجازۀ توزیع مجله )ولو زیرمجموعة معاونت پژوهش حوزه باشد( کاماًل 
سلیقگی عمل می کنند. معلوم است که این مسأله در کنار محافظه کاری شدید مدیران مدارس و بعضًا 
دیدگاه های جامد و ناآگاه ایشان به چه وضعی منجر خواهد شد! حتی در مدارس کلیدی و پرجمعیت 
قم هم که از مدیریتی منعطف و زمان آگاه بهره می برند، تالشی جهت برگزاری نشست های فرهنگی 
و تبادل نظرات و معرفی نشریه صورت نگرفته و این حلقة اتصال مهم و کارساز هم چنان مغفول 

مانده است. 

از دیگر انتقاداتی که به روال انتشار خشت اول، وارد می شود، برگزیدن محتوایی نخبگانی است که 
بیش تر در سطح فضالی حوزۀ علمیه مخاطب دارد تا در میان طالب جوان. البته این مطلب به خودی 
خود نمی تواند عیب و نقص باشد؛ اما وقتی یک نشریه خود را ویژۀ طالب جوان معرفی می کند و برای 
این طیف بسیار مهم و کلیدی، خوراک فکری و فرهنگی می سازد، حتمًا باید سطح مخاطب و ذایقة 
ایشان را لحاظ نماید. هرچند هیأت تحریریة خشت اول، از طیف طالب جوان انتخاب شده اند؛ اما 
عموم طلبه ها از این سنخ پردازش محتوا پایین ترند و این پراکندگی و سردرگمی در مخاطب شناسی 

می تواند یک دستی و هماهنگی سطح مطالب نشریه را مخدوش سازد. 

ود!*
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لبة اعتراضات خشت اول، به نواقص و زواید حوزۀ علمیه، ُکند و محافظه کارانه است. مالحظه کاری 
موجب  ناپختگی،  و  بی سوادی  اتهام  از  پرهیز  یا  عده ای  بدآمد  و  خوش آمد  رعایت  و  حد  از  بیش 
خودسانسوری و دوپهلونویسی در این مجله  شده است. البته فضای خاص حوزه و شرایط الزم جهت 
تأثیرگذاری در این فضا، می تواند تا حد زیادی پاسخ گوی این انتقاد باشد. صریح نویسی و برخوردهای 
و  آورد  خواهد  بار  به  معکوس  نتیجه ای  حوزه،  اخالق گرای  محیط  در  هم  آن  جنجالی،  و  چکشی 
حقانیت محتوا را پیش پای جوانی و صراحت، ذبح خواهد کرد. اما این مالحظات نباید آن قدر در نظر 
تهیه کنندگان نشریه بزرگ جلوه کند که به افزایش محدودۀ خط قرمز و تشدید تابوهای خودساخته 
بینجامد. چرا که این مسأله خودسانسوری آن هم در محدودۀ قابل پذیرش حوزه را در پی خواهد داشت. 

البته در شماره های اخیر خشت اول، خودسانسوری به نحو ملموسی کاهش یافته است. 

با سایر قالب های  انتقادات وارده بر خشت اول، حجم باالی مصاحبه هاست که در مقایسه  از جمله 
رایج )مقاله، طنز، گزارش، خبر و...( درصد غالب نشریه را شامل می شود. این انبار مصاحبه ها می تواند 
حوصلة و اشتیاق مخاطب را برای مطالعة تمام نظرات کاهش دهد و حس تنوع طلبی او را ارضا نکند. 
اما در کنار این ایرادات، فواید و آثاری نیز بر آن مترتب است که چه بسا غلبه داشته باشد: صاحب  نظران 
را  مصاحبه  انجام  و  دارند  مقاله  نوشتن  برای  رغبتی  و  فرصت  کم تر  فرهنگی،  و  علمی  مسئولین  و 
ترجیح می دهند. تا حدی که حاضر به نوشتن مطلب نیستند. بنابراین، تنها راه انعکاس نظریات آن ها، 
قالب گفت و گوست. اعضای هیأت تحریریه نیز چون جزو طالب جوان هستند، یا مایه های الزم برای 
با وجود اساتید و فضالی صاحب نظر، خواندن مقاالت ایشان در  یا  نگارش مقاالت متعدد را ندارند 
حوزۀ علمیه توقع زیادی خواهد بود! ضمن این که سلسله مصاحبه ها می تواند نشریه را به تریبونی از 
طیف های مختلف فکری در حوزه مبدل سازد و رغبت صاحبان اندیشه را برای شرکت در این میدان، 
تضارب آراء باال ببرد. عالوه بر آن، امروزه قالب گفت و گو و برنامه های گفت و گو محور در کانون توجه 
تهیه کنندگان رسانه ای قرار گرفته و اگر با رعایت اصول آن انجام پذیرد، جذابیت و تنوع بیش تری 

نیز ایجاد می کند.
 

به  متعدد می تواند  و  انتشار منظم  این که  با وجود  است.  متّشتت  و  نامنظم  بسیار  نشریه  انتشار  دورۀ 
استمرار ارتباط با مخاطب و ایجاد فضای ذهنی متناسب با اهداف نشریه کمک شایانی برساند؛ اما 
خشت اول تنها سه بار در طول سال و بعضًا در زمان امتحانات و... به مکان های معدود توزیع عرضه 
هرچند  می شود.  منجر  مخاطبین  فضای  در  نشریه  تاثیر  کاهش  یا  فراموشی  به  مسأله  این  و  شده 
طلبه بودن دست اندرکاران و مشغله های درسی و طلبگی ایشان مانع از اختصاص وقت بیش تر برای 
تهیة زود به زود مجله بوده و عدم شناسایی نیروهای مطبوعاتی و هم فکر در بین طالب جوان، هیأت 
تحریریه را در مواجهه با این مشکل تنها گذاشته است و از همه مهم تر معضل بودجه و هزینه های 
سرسام آور چاپ و انتشار مجالت حرفه ای است که حتی با فرض وقت و نیروی کافی نیز امکان تولید 

بیش از سه شماره را برای خشت اول، منتفی می سازد. 

محوریت یک موضوع در هر شماره از تنوع مطالب نشریه کاسته و فقط عالقه مندان به همان یک 
موضوع را وادار به خرید و مطالعه می کند. مجالت فرهنگی ـ اجتماعی معمواًل به صورت کشکولی از 
موضوعات مختلف منتشر می شوند و سالیق مختلف را پوشش می  دهند؛ اما خشت اول، تنها موضوع 
با مرور دقیق شماره های  این مسأله  قرار می دهد. هرچند  تهیة مطالب یک شماره  را محور  خاصی 
گوناگون، بیش تر یک حسن جلوه می کند؛ چراکه خشت اول عالوه بر طرح جذاب و ژورنالیستی یک 
از زبان کارشناسان  را  موضوع حوزوی، سعی می کند راه حل ها و پیشنهادات تخصصی در آن زمینه 
و صاحب نظران مطرح سازد. به گونه ای که هیچ مسئول یا پژوهش گری از مطالعة این نشریه برای 
تحقیق یا حل مسأله موردنظر بی نیاز نمی ماند. بدیهی است که پرداخت به موضوعات مختلف، فرصت 
و مجال کافی برای جوالن تخصصی در ابعاد و جوانب هریک از موضوعات باقی نمی گذارد. شاید از 

این حیث بتوان خشت اول را صاحب سبکی منحصر به فرد در میان نشریات فرهنگی دانست.

* این نوشتار از نشریة »فتیان« شمارۀ 3، ص 63 ـ 64 برگرفته شده است.
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حكايت كتاب خواني من
وقتي مي گفتم »بله«، همه امیدم به دو کتاب 
داشتم. موضوع،  این موضوع  دربارۀ  که  بود  خوبي 
بلة  جواب  و  بود،  المیزان«  تفسیر  در  »عقل گرایي 
دادم  را  بله  آن.  درباره  مقاله اي  درخواست  به  من، 
و یک راست آمدم خانه. کتاب ها را پیدا کردم؛ یادم 
آمد که یکي را پارسال خوانده ام و دیگري را هنوز از 
شرمندگي اش در نیامده ام. آن را که مثاًل خوانده بودم، 
دیگر  یکبار  ناگهان  اّما  کردم؛  توّرق  علما  قول  به 
تقریبًا  شدم:  تکراري  و  تلخ  واقعیت  همان  متوجه 
راستي چرا؟ حافظه  بود!  نمانده  یادم  آن  از  هیچي 
من که بدک نیست. پس چرا تقریبًا هیچي از کتابي 
اگر  نمانده است؟  خاطرم  در  خوانده ام،  پارسال  که 
مقصود از خواندن، فهمیدن و یادآوري آن در مواقع 
دارد؟  کتاب خواني چه سودي  نوع  این  است،  لزوم 
مگر این که قصد دیگري از خریدن کتاب و خواندن 

آن داشته باشیم!
گرچه مقصود از کتاب، آن فن بود
گر تواش بالش کني هم مي شود

نوع  در  اشکال  یا  نیست:  بیرون  حال  دو  از 
مشکل  دنیا  کتاب هاي  همه  یا  است  من  خواندن 
دارند! دومي را نمي شود ثابت کرد؛ ثابت هم بشود، 
چاره اي  گویا  پس  نمي کند.  دوا  من  از  را  دردي 

حرفه ای ها چگونه كتاب می خوانند؟
مروری بر روش مطالعۀ پرسش محور
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بیایم و خود  پایین  ابلیس)یا همان خر شیطان(  از مرکب  نیست جز این که 
را متهم به نابلدي در خواندن و فهمیدن کنم. آري؛ »خواندن« هم اصول و 
روشهایي دارد که فراگیري آنها در عین آنکه آسان است، پر از فایده و بازدهي 

است. امتحانش ضرر ندارد.
حرفه اي ها چگونه مي خوانند؟

روش مطالعة پرسش محور 1 یکي از مؤثرترین روش هاي مطالعه است 
که کارایي فراواني در افزایش یادگیري دارد. در این روش شما نگراني هاي 

زیر را ندارید:
مي خوانم، اما ياد نمي گيرم!

سؤال کردن، یکي از کارآمدترین راه هاي غلبه بر این نگراني است. زیرا 
)به ویژه  یا وجود اضطراب در فرد  توانایي خواننده در تمرکز حواس و  عدم 
براي امتحان( منجر به درک و گیرندگي ضعیف پایین وي از مطالب مي شود. 
هنگام مطالعه، با طرح سؤاالت مناسب، مي توانید نسبت به مطالعه و میزان 

فهم خود کسب اعتماد کرده، از نگراني هاي خود بکاهید.
معمواًل هنگام مطالعه، سؤالي براي من پیش نمي آید!

اگر به طور طبیعي هنگام مطالعه یک متن، احساس کنجکاوي نمي کنید، 
خود  در  را  کنجکاوي  این  از طریق طرح سؤاالت،  تا  بکوشید  آگاهانه  باید 
و  موضوعات  یا  کتاب،  عنوان  کردن  سؤالي  با  مي توانید  مثاًل  برانگیزید. 
سرفصل ها، این کنجکاوي را در خود ایجاد کنید. بدین ترتیب حس کنجکاوي 
شما تحریک مي شود و خود را در فرایند مطالعه، فعال تر حس مي کنید. حتي 
با پاسخ دادن به سؤاالت سادۀ خود، براي شما رضایتي حاصل مي شود که 
زمینه را براي طرح پرسش هاي بیشتر و دشوارتر فراهم مي کند. تمرین این 

روش، عادت سؤال کردن را هنگام مطالعه، در شما افزایش مي دهد.
هنگام مطالعه، زود خسته مي شوم!

یک. از تنوع و تغییر ذائقه ـ به هر وسیله اي ـ غافل نباشید.
خواندن بي وقفه، هر کسي را خسته مي کند. براي رفع و دفع خستگي، 
حتي االمکان مطالب مشابه را پشت سر هم نخوانید و در اثناي مطالعات خود، 
طرائف  و  زندگي نامه ها  کوتاه،  داستان هاي  اشعار،  خواندن  براي  را  فرصتي 

الحکم 2 قرار دهید.
دو. تغییر و جابه جایي حالت بدني هم بي تأثیر نیست.

بیش از یک ساعت مطالعه، کارایي را کاهش مي دهد. در پایان هر ساعت 
مطالعه، به خود استراحت دهید و هرگز براي چندین ساعِت متوالي مطالعه 

نکنید. پنج تا ده دقیقه تنفس در پایان هر ساعت مفید است.
سؤال كردن را از كجا شروع كنم؟

استفاده مي کند. در  براي سؤال کردن  از هر فرصتي  خوانندۀ حرفه اي، 
تمام اوقات به طرح سؤاالت خود بپردازید: پیش از مطالعه، هنگام مطالعه، 
بعد از مطالعه.... طرح سؤال قبل از مطالعه، قدرت پیش بیني و عالقه شما را 
افزایش مي دهد و درهنگام مطالعه، عالقه شما را ثابت نگه مي دارد و به شما 
کمک مي کند که مطالب دشوار را تجزیه و تحلیل کنید، و بعد از مطالعه، 

نشان مي دهد درک شما از مطالب،چه اندازه و در چه سطحي است.
كتابهاي دشوار را چگونه بخوانم؟

طرح سؤال هنگام مطالعة متن هاي دشوار رودر بایستي شما را با متن 
باز مي کند. آهسته آهسته احساس عالقه  را براي شما  کم، و مسیر مطالعه 
مي کنید که کتاب را تا پایان بخوانید. سؤال کردن به شما کمک مي کند تا 
مطالب دشوار یا مطالبي را که به آن ها عالقه ندارید، تجزیه و تحلیل کنید 
و آنها را بهتر بفهمید. پس از طرح سؤال، براي یافتن جواب، رغبت بیشتري 
به خواندن در خود احساس مي کنید. مثاًل مي توانید یک عنوان یا سرفصل 
یا جملة اول یک پاراگراف را به یک جمله سؤالي تبدیل کنید تا براي ادامة 

مطالب و پیدا کردن پاسخ تحریک شوید.
براي مثال مي توان از عبارت زیر:

فرق مفهوم جنس و فصل در این است که »جنس« مورد تقسیم واقع 

مي شود؛ ولي »فصل« تقسیم کنندۀ جنس است.
ـ باالخره فرق مفهوم جنس و فصل چیست؟

ـ منظور از مورد تقسیم واقع شدن و مقسم بودن چیست؟
ـ آیا تنها همین فرق بین جنس و فصل وجود دارد؟

ـ اگر جنس و فصل را مستقاًل تعریف کنیم، آیا مي توانیم این فرق را بهتر 
بفهمیم یا حتي فرق هاي احتمالي دیگري را پیداکنیم؟

ـ آیا شباهتي نیز بین این دو مفهوم وجود دارد؟
استفاده  کجا  در  و  دارد  سودي  چه  مفهوم  دو  این  فرق  دانستن  ـ 

مي شود؟
همچنین براي خواندن یک کتاب دشوار:

يك. متن هاي طوالني و بلند را تجزیه کنید؛
دو. در مطالعه از روش پس ختام 3 سود برید. این روش؛ براي خواندن 
و فهم کتاب هاي دشوار، بسیار مفید و مؤثر است و مشتمل بر شش مرحله 

است:
را  دشواري  کتاب  مطالعه  مي خواهید  که  هنگامي  اجمالي؛  خواندن   .1
آغاز کنید، بهتر است قبل از خواندن کامل و جزء به جزءآن، ابتدا یک بار 
به طور اجمالي و سریع کتاب را مرور کنید تا یک برداشت کلي از موضوع و 

قسمت هاي مهم آن داشته باشید.
2. سؤال؛ براي هر قسمت یا فصلي از یک کتاب که مي خوانید، متناسب 
با هدفي که از مطالعه دارید، سؤال هایي را طرح کنید. از عنوان هاي کلّي، 
فرعي و پاراگراف هاي مقّدمه و نتیجه، سؤال بسازید. مثاًل از خود بپرسید که 
به چه دلیل مي خواهید این کتاب را بخوانید؟ به عبارت دیگر انتظار دارید از 

خواندن این کتاب چه چیزي عایدتان شود؟
روشن  مطلب،  به  نسبت  را  شما  فکري  مطالعه، طرح  از هدف  پرسش 
مي سازد و عالقه و دلبستگي خاّصي را براي مطالعه در شما ایجاد مي کند. 
در بسیاري از افراد پس از طرح این سؤال، وابستگي خاّصي به متن ایجاد 

مي شود و این کلید فهم متن است.
3. خواندن؛ در این مرحله، مطلب یا موضوع را بخوانید.

4. تفّکر: سعي کنید با تفّکر دربارۀ مطلبي که مي خوانید، آنها را بفهمید 
و به آنها معني بدهید.

5. از حفظ گفتن: پس از خواندن هر قسمت، بکوشید مطالب مهم آن را 
به یاد آورید و براي خود بازگو کنید. ضمن این کار به سؤال هایي که طرح 

کرده اید، بیندیشید.
6. مرور کردن: وقتي که خواندن تمام کتاب یا کل مطلب را به پایان 
رساندید، آن را مرور یا بازبیني کنید. بهترین راه مرور کردن این است که 

بکوشید تا بدون مراجعه به متن، سؤال هاي مهم را جواب دهید.
سه. با مؤلف، گفت وگو یا مباحثه کنید؛

لزومي ندارد که دسترسي حضوري به مؤلف داشته باشید. شما مي توانید 
با مؤلف یک مکالمه ذهني داشته باشید و سؤاالت خود را از او بپرسید. مثاًل 

بپرسید:
ـ مبناي فکري شما براي این مسئله چیست؟

ـ من این قسمت از حرف هاي شما را نمي توانم بپذیرم؛ چون....
ـ کاربردهاي علمي این مطلب چیست؟

ـ آیا منظور شما از این مطلب، آن است که....
از طرح سؤاالت دشوار نهراسید. حتي سؤال هایي که فکر مي کنید پاسخ 

دادن به آنها براي مؤلف هم دشوار است!
اكنون كتاب را ببنديد، و...

آموخته هاي خود را ارزيابي كنيد:
از  را  خود  فهم  میزان  مي توانید  پرسش  با طرح  مطالب  خواندن  از  بعد 
کالسي،  بحث هاي  براي  را  شما  سؤاالت،  این گونه  کنید.  ارزیابي  مطالب 

امتحانات و تهیه مقاالت تحقیقي آماده مي کند.
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مطالب را تجزيه و تحليل كنيد
از  بتوانید  باید  باشید،  کرده  مطرح  خوبي  سؤاالت  مطالعه،  هنگام  اگر 
درک سطحي مطالب بگذرید و قادر به تجزیه و تحلیل آنها به طور عمیق 
باشید. اگر این توانایي را ندارید، یک بار دیگر متن را با سؤاالت جدي تري 

بخوانید.
انتقاد كنيد.

اگر مطالب را تا حد رضایت بخشي فهمیده  باشید، باید بتوانید دربارۀ نظم 
داخلي مطالب، ارزش اثر و اعتبار آن، سؤاالت انتقادي مطرح کنید. همچنین 
مي توانید دربارۀ دسته بندي مطالب، اهمیت و روابط آنها با دانسته هاي قبلي 

خود، انتقاد کنید.
در بازنويسي كتاب به مؤلف كمك كنيد

شاید مؤلف بخواهد کتاب خود را ویرایش علمي کند. خود را دست کم 
نگیرید. در این کار به او کمک کنید. انتقادها و پیشنهادهاي خود را در حاشیه 

کتابتان یادداشت کنید.
بد نيست بدانيد كه...

»سؤال  بین  مرز  باید  است:  کردن«  »سؤال  از  غیر  کردن«  »اشکال 
انتقاد  و  تفاوت سؤال  و »اشکال کردن« مشخص شود. مهم ترین  کردن« 

آن است که:
به  سؤال  درحالي که  مي گیرد؛  صورت  مطلب  کامل  فهم  از  پس  انتقاد 
که  خواننده اي  دیگر  عبارت  به  و درک مطلب مطرح مي شود.  فهم  منظور 
نیافته  نویسنده دست  نظر  مورد  دیدگاه  به  سؤال مي کند، مي داند که هنوز 
است؛ پس سؤال مي کند تا مطلب را بفهمد. اگر مرز بین »سؤال« و »انتقاد« 
انتقادي  لحن  با  را  خود  پرسش  سؤال کننده،  است  ممکن  نشود،  مشخص 
مطرح کند و این مسأله سبب مي شود تا پاسخي که نویسنده در کتاب خود 

بیان کرده است، مسیر همواري براي رسیدن به ذهن پرسشگر نیاید.

پي نوشت ها:
.inquiry reading . 1

2. »دلها ملول مي گردند؛ همچون بدنها. پس براي آنها آماده کنید، حکمتهاي 
تازه را.« )نهج البالغه، حکمت 91(.

شده  تشکیل  ذیل  کلمات  اول  حروف  از   SQ4R یا  پس ختام  روش   .3
است: Survey )خواندن اجمالي(، question )سؤال(، read )خواندن(، 

reflect )تفکر(، recite )از حفظ گفتن(، review )مرور کردن(.

كلیک كنید
تا آن زمان که در بستر ذهن می مانند و مجال  ایده ها  و  نظرات 
بی ثمر  و  خام  نمی یابند،  را  خارج  در  وجود  عرصه  به  گذاشتن  پا 
خواهند بود. اّما آنگاه که از موطن ذهن خارج شدند می توانند در 
بوته نقد و داوری قرار بگیرند و زمان ارزش گذاری برای آنها فرا 
می رسد. بنابراین یک نظریه، کتاب یا مجله را با نقدها و تحلیل ها 
می شود سنجید. از همین رو سراغ سردبیر محترم مجله را گرفتم 
و جویای نظرات خوانندگان شدم، سراغ نامه ها و نقدها را گرفتم 
نظر  بتواند  که  جّدی  نقدی  یا  نامه  حال  به  تا  شنیدم:  پاسخ  که 
خود  با  است.  نرسیده  دست مان  به  کند،  جلب  را  تحریریه  هیأت 
گفتم مگر می شود نشریه ای 12 شماره از تولدش بگذرد و مخاطب 
خاص در کل کشور داشته باشد، مخاطبانی که در طول تحصیل 
آنها عرضه می شود دربست قبول  به  را که  آموخته اند هر مطلبی 
مباحثه محک  در  روز  را هر  درسها  مطالب  نکنند. مخاطبانی که 
می زنند و بدون نوشتن حاشیه بر متون کتاب ها از آن ها نمی گذرند. 
را  جریان  گرفتند  تماس  نشریه  با  که  همراهان  از  عده ای  وقتی 
در میان گذاشتیم همگی این را متذکر شدند که دیگر دورۀ نامه 
فرستادن تمام شده است. آن قدر زندگی مان شلوغ است که مجال 
چنین کارهایی نیست و گفتند: شما بیایید تا نقدمان را بشنوید و 

شما نزدیک شوید و نزدیک تر...
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که گاهی نیاز پیدا می کنید 
تا مقاله یا مطلبی را که در نشریه ای به چاپ رسیده نگاه کنید و 
چیزی  اولین  هنگام  این  در  نیست،  شما  دسترس  در  نشریه  آن 
که به نظر می رسد این است که آیا نشریه سایت دارد یا نه؟ اگر 
نشریة مورد نظر سایت داشته باشد با مراجعه به اینترنت و کمی 
جست وجو می توانید بدون این که از خانه بیرون شوید و به کتابخانه 
یا کتاب فروشی سر بزنید، مشکل خود را حل کنید. این مسئله وقتی 
اهمّیت بیشتری می یابد که شما مخاطب یک نشریه ای باشید که 
مطالب آن حکم ابزار را برای شما دارد و می خواهد در دامنه های 
صعب العبور پژوهش یاری برساند و به ساده ترین راه را نشان دهد. 
راه اندازی وب سایت پاسخی است به این نیازها که در این صورت 
نشریه  هم  و  می کند  پیدا  دست  می خواهد  آنچه  به  مخاطب  هم 

می تواند نظر خوانندگان را بشنود.

ديگر منتظر خشت 
اّول نباشید.

نظر  با  را  اّول  بعدی خشت  موضوع شماره های  داریم  نظر  در  ما 
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شما انتخاب کنیم. البته از روی ناچاری می گویم خشت اّول چون در همین 
اسم هم ما به مشکل برخوردیم و این شماره آخرین شماره ای است که با 
دست اندرکاران  باطنی  میل  علی رغم  چون  می شود؛  منتشر  اّول  خشت  نام 
نشریه، مسئولین امر اعمال نظر کردند و این نام را مناسب نمی دانند و باید از 
شماره های بعد، با نام دیگر نشریه منتشر گردد. با این که این تغییر یک تغییر 
کاماًل غیرحرفه ای است، ولی شما دیگر منتظر خشت اّول نباشید و منتظر 
بمانید تا با نامی دیگر و شاید با همان نامی که خود شما آن را انتخاب کرده اید، 
نشریه شماره 15 را تهیه کنید. ما معتقدیم که همه این ناهمواری های مسیر، 
اسباب و عللی است که می تواند ما را به هم نزدیک تر کند تا رویکرد جدید و 
جدی تری را دنبال کنیم. رویکردی که بتواند کاربردی تر به دغدغه ها بپردازد 

و این خود نیاز به تعامل و همراهی دارد.
لذا ما چند موضوع را پیشنهاد می کنیم تا شما یکی را که بیش از همه برایتان 

اهمیت دارد. انتخاب یا موضوعی را خود پیشنهاد کنید.
1. نظام آموزشی حوزه )مختصات، بایسته ها(

2. چشم انداز علمی حوزه های شیعه و طالب جوان

3. نظام پژوهش حوزه و طالب جوان )ضرورت ها، آسیب ها(
4. هویت علمی طالب جوان )تصورها، آسیب ها(

5. فقه و جهان جدید
در حال حاضر برای دریافت نظرات ارجمند شما وبالگی در نظر گرفته شده 
تا بتوانید نظریات و پیشنهادهای خود را در اختیار ما قرار دهید. اما در مورد 
نام نشریه، مشتاقانه منتظر پیشنهادهای شما هستیم تا بتوانیم از بین نام های 
پیشنهادی، بهترین را انتخاب کنیم. شما می توانید نام پیشنهادی خود را به 
ایمیل ما بفرستید یا آن را به آدرس نشریه پست کنید. در ضمن به بهترین 
پیشنهاد »نامی که شماره 15« با آن نام منتشر می شود، یک بستة کامل از 
رایگان  بر آن مشترک  داده می شود و عالوه  اّول هدیه  محصوالت خشت 

کلیه محصوالت ما خواهد شد.
آدرس وبالگ:

www.kheshte1.blogfa.com
ایمیل:

khesht1@ymail .com
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یک متن بدون پرسش جدید تحول را بر نمي تابد، باید پیش از پیدایش 
تغییر کرده باشد، سپس تبدیل به دغدغه و  متن جدید، فکرها و دیدگاه ها 
در پایان منتهي به تولید دانش گردد و در قالب کتاب عرضه شود. به عنوان 

نمونه حلقات شهید صدر به همین شکل در حوزۀ دانش اصول عرضه شد. 
در این جا این پرسش مطرح مي شود که چرا حلقات را به عنوان کتاب 
ما  حوزه  که  است  این  پاسخ  کنیم؟  جایگزین  نتوانستیم  سطح  در  اصولی، 
دست  هنوز  آموزشي  سبک هاي  و  روش ها  پرسش ها،  از  جنس  این  به 
و  نیاز  تقدیر، درک  به هر  نکرده است.  نیاز  احساس  به آن  نیافته و نسبت 
پرسش هاي جدید، محور اساسي تدوین متن به شمار مي رود. در گذشته نیز 
همیشه شخصي ضرورت هایي را درک و پرسش هاي جدیدي براي او شکل 
مي گرفته و پس از آن متني را بر اساس آن مي نوشته و در نهایت موجب 
تغییر مي شده است. اکنون ضرورت ها و پرسش هاي فراواني موجود شده که 
حوزه به آن ها کمتر توجه دارد و لذا در قبال آنها پاسخ روشني ندارد و متون 

فعلي پاسخ گو نیست. 
رابطة میان متون و حضور ما در اجتماع و ادارۀ حکومت، علمي و منطقي 
نیست. مسائلي  جامعه  پرسش  و  را مي خوانیم که دغدغه  نیست. چیزهایي 
مانند: فقه مهندسي بیوتکنولوژي و ژنیتیک، فقه کنترل جمعیت، فقه امنیت 

در حوزه مورد توجه نیست.
از  کالني  برهة  یک  ما  که  است  این  پاسخ  است؟  چنین  ما  حوزه  چرا 
تاریخ مان ـ از حکومت امام علي )ع( تا انقالب اسالمي ـ در حاشیه بوده ایم 
و مهجور. در این فاصله هیچ حکومت دیني نداشته ایم که بر اساس الگو و 
مباني شیعي شکل گرفته باشد. حتي حکومت هاي شیعي همچون آل بویه 
یا صفویه، مطلوب شیعه نبوده اند. همان وجه اجمالي امام)ره( هم به خاطر 
شرایط زمان و مکان تحقق نیافته است، نبود حکومت در این فاصله طوالني 
براي ما مهجوریت درست کرده است و مهجوریت براي ما، عادت و هنجار 

خاصي درست کرده است که  شکستن آن بسیار دشوار است.
چهارده قرن در حاشیه بوده ایم و حاال مي خواهیم حکومت داشته باشیم 
و ادارۀ آن را به عهده بگیریم. در صورتي که دین در جریان حکومت نبوده 
است. انساني که تنها دغدغه اش حفظ جانش بوده است مخاطب این پرسش 
که چرا شما گزارۀ حکومتي استنباط نکردي، قرار نمي گیرد. رعب، وحشت، 
حاشیه نشیني و گوشه گیري مؤمنان از عرصه قدرت باعث شده است که آنان 
درک واضح از ضرورت و نحوۀ حکومت نداشته باشند. باید توجه داشت که ما 
اجتهاد را براي اجتهاد نمي خواهیم؛ بلکه به قول مالصدرا پایان سیاست آغاز 
شریعت است. یعني شما وقتي حکومت تشکیل دادي وزیر و فرماندار و غیره 
را نصب کردي، تازه آغازگاه شریعت و ابتدای تحقق آن است، لکن ما مسائلي 
رویان گوساله  نمونه، مؤسسه  به عنوان  نیست.  ما  را مي خوانیم که مسائل 
تولید کرده است و و در آیندۀ نزدیک انسان نیز مي سازد، آیا این کار جایز 

است؟ و اگر جایز است احکام آن چیست؟ ارث، دیه و ... او چه مي شود؟
و  دگرگون  مسائل  از  بسیاري  شود،  عوض  ما  دید  اگر  کرد؟  باید  چه 
به حکومت  نسبت  دیدگاه  نیازمند تحول  ما  متفاوت خواهدشد.  ما  نیازهاي 
و مسائل اجتماعي هستیم. پرسش هایی که فضال و طالب ایجاد مي کنند، 
مي تواند بزرگان ما را به یک نسبت جدید دعوت کنند. با این پرسش ها پیش 
از تغییر متون، نگاه بزرگان باید عوض شود. از طریق تکثیر سؤاالت و تالش 

براي پاسخ به آنها، ذهنیت ها عوض مي  شوند. اّما در این کار باید دو مسأله 
در نظر گرفته شود: 

1.رده ها باید حفظ شود، جنس تحول، نقد، کنار زدن و غیره باید متناسب 
با آن رده باشد...

حوزه باید در قبال رفتارهاي اصالح گرانه و تحول خواهانه، سعة صدر 
داشته باشد، اگر اشتباهي اتفاق نیفتد تحولي صورت نخواهد گرفت و چیزي 
نوشته نخواهد شد. متعهدان به تحول باید مجوز  آزمون و خطا داشته باشند. 
همواره آغازگران  یک تحول، قانون شکن تر از همه بوده اند. قانون امروز را 
شکسته و در پي ساختن قانون فردا و امید به آن روزگار سپري مي کرده ا ند. 

حوزه وارد فضاي کاماًل جدیدي شده  است. فقه فعلي پاسخ گوي شرایط 
مي  آن  پاي  بزرگوار  چهارصد  و  هزار  که  خارجي  درس هاي  نیست.  جدید 
نشینند و منطقي که بزرگان در این محافل علمي ارائه مي کنند، هیچ ارتباطي 
با بحث حکومت ندارد. بلکه هر چه این رفتارهاي علمي عمیق تر مي شود در 
نقطة برابر رویه هاي ساده و مرسوم تعامالت و ادارۀ جامعه قرار مي گیرد و 
به درد حکومت نمي خورد. فقه ما و حوزۀ ما اگر این دغدغه را جدي نگیرد، 
دوسه دهة دیگر گفت وگویش را با جامعه از دست خواهد داد و دیگر مخاطبي 
نخواهد داشت که که شنواي سخن او باشد. حوزویان  زیبا استنباط مي کنند، 

اما گوش زمانه گوشي نیست که حرف آنها را بشنود.

اگر روند فعلي ادامه يابد حوزه تا دو 
سه دهه ديگر مخاطبي نخواهد داشت

يادداشت حجت االسالم  و المسلمين احمد رهدار
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پُست جواب قبول
هزینة ُپستي طبق قرارداد 113-37184 پرداخت شده  است

طرف قرارداد:
معاونت پژوهشي حوزۀ علمّیه- نشرّیة خشت اّول

قم/ صندوق ُپستي: 37195/1485

تلفن واحد توزیع: 0251-7837976
Email: Khesht.Avval@Gmail.Com

براي تهيّه محصوالت:
محصوالت موردنظر خود را در جدول مربوطه عالمت گذاري کنید.

مبلغ را به شماره حساب جاري 83330 بانک تجارت شعبه صفائّیه قم/ کد 
15310 به نام معاونت پژوهشي حوزۀ علمّیة قم، واریزکنید.

اصل فیش بانکي را به همراه برگة ُپست جواب قبول ارسال کنید.
هزینة ُپست سفارسي ارسال کلّّیة محصوالت، به عهدۀ دفتر طاّلب جوان 

است.

مشّخصات:

o فردي  o سازماني نوع خرید: 
مشّخصات فردي:

نام و نام خانوادگي:
میزان تحصیالت حوزوي:

میزان تحصیالت غیرحوزوي:
محل تحصیل:

آدرس ُپستي: .................................................................................................    
......................................................

.......................................................................................................................
......................................................................

تلفن تماس: ..................................................................................................
.....................................................

E-Mail: ....................................................................................................
..................................................

مشّخصات سازماني:
نام مدرسه یا مؤّسسه:  

نام مسئول:
آدرس ُپستي: .................................................................................................

......................................................
.......................................................................................................................

......................................................................
تلفن تماس: ..................................................................................................

.....................................................
E-Mail: ....................................................................................................
..................................................

نیازي به الصاق
تمبر نیست
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تحول  بحث  که  متمادی  سال هاي  طول  در 
تحول،  مخالفان  است،  بوده  مطرح  درسی  متون 
پاسخ های  وجود  با  و  کرده  مطرح  استدالل هایی 
صورت  به  باز  دارد،  وجود  که  مستدلی  و  منطقی 
سؤال برانگیزی بر این استدالل ها پاي فشاری می 
کنند. یاد داشت حاضر، به ایجاز، به طرح و نقد این 

استدالل ها می پردازد.

1. ان قلت: کتاب درسی باید دیریاب باشد تا 
طلبه خود را نیازمند به درک محضر استاد ببیند و 
بدین وسیله مجبور شود که در کالس درس حضور 
یابد؛ چرا که در فراگیری علوم دقیقی مثل فقه و 
اصول، استاد، نقشی مهم و بی بدیل دارد و مسائل 
استاد حل می شود. ساده سازی متن  القاء  با  فقط 
این کتاب ها، طلبه را نسبت به حضور در کالس، 

بی رغبت خواهد کرد. 

خود  اصول،  و  فقه  چون  دروسی  اوال،  قلت: 
اصل  طرح  که  دارند  مسائل  و  مشکالت  آن قدر 
نیاز طلبه نسبت به حضور  مطالب، برای احساس 
در کالس،کفایت می کنند؛ ثانیا، با یک آمارگیری 
سرانگشتی به وضوح روشن است که دیریاب بودن 
متون فعلی، نتوانسته طالب را مقید به حضور در 
کالس کند؛ بلکه برعکس در تعداد قابل توجهی از 
افراد، باعث شده طلبه نتواند با کتاب رابطة خوبی 
برقرار کند و در نتیجه نشاط علمی و بالتبع، رغبت 
حد  یا  است  داده  دست  از  را  کالس  در  حضور 
در  حضور طالب  باعث  متن  دیریابي  این که  اقل 

کالس ها نشده است. 

با  و  جدید  کتاب های  نوشتن  قلت:  ان   .2
گذشتگان  تراث  با  را  طلبه  ارتباط  معاصر،  زبان 
قطع می کند. طلبه ای که این کتاب ها را فرا بگیرد، 
دیگر توان استفاده از کتب قدما را نخواهد داشت، و 
چنین کسی هرگز قادر به رسیدن به مرتبة اجتهاد، 

نخواهد بود.

قلت: استفاده از تراث گذشته خصوصا در علوم 
این  در  اجتهاد  و  تخصص  ارکان  از  یکی  منقول، 
برای  متون،  این  از  استفاده  مهارت  و  است  علوم 

إن ُقلَت؛ ُقلْت
متون  تغيير  مخالفان  داليل  و  مالحظات  به  انتقادی  )نگاهی 

درسی(
سيدعلی احمدی*
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کسی که به هدف اجتهاد درس می خواند، بسیار حیاتی است؛ اما آیا تمام طالب با این هدف درس می خوانند و یا همگان توان 
رسیدن به این مرتبه را دارند؟ با چه توجیهی سال ها طالب را معطل می کنیم برای نتیجه ای که عماًل فقط به درد عده ای خاص 
می خورد؟ طلبه ای که می خواهد فقط در علوم منقول متخصص شود و یا به فعالیت های تبلیغی بپردازد، چه نیازی وجود دارد که به 
تراث فقهی و اصولی نیز متصل باشد و عمر مفید دوران طلبگی خود را در فهم این متون، سپری کند؟ ضمن این که براي ارتباط با 
تراث گذشته الزم نیست تمام یک کتاب به عنوان متن درسي باشد؛ بلکه مي توان براي آشنایي با تراث گذشته قسمت هایي از هر 

کتاب را یاد گرفت. 

3. ان قلت: کتاب های کنونی، امتحان خود را پس داده اند و کسانی نظیر علمای بزرگ معاصر را تربیت کرده اند. چگونه می توان 
مطمئن بود که کتاب های جدید نیز  چنین کارکردی را داشته باشند؟ 

قلت: اوال، بار تربیت علمای سلف، فقط بر دوش کتاب درسی نبوده و کتاب درسی، فقط جزیی از رشد علمی ایشان را تأمین 
مي کرده است. عظمت بزرگانی چون امام خمینی)ره( فقط به تعلم و تسلط بر این کتاب ها نیست؛ ثانیا، اگر ایشان نیز کتبی بهتر 
مي یافتندبراي تعلیم و تعلّم از آن بهره مي جستند و شاید مسیر بهتری را در رشد علمی  خود طی می کردند؛ ثالثا، با فرض قبول ادعای 

شما، آیا در زمان کنونی هم لزوما همان کارکرد را خواهند داشت؟ 

بزرگانی  چنین  سفرۀ  سر  بر  ما  و  نوشته اند  انصاری ها  شیخ  و  شهیدثانی ها  و  اول ها  شهید  را  کنونی  کتاب های  قلت:  ان   .4
نشسته ایم و ایشان قله هاي علمي و معنوي حوزه بوده اند. اگر قرار باشد کتاب های جدیدی نوشته شود، چه کسانی آنها را خواهند 

نوشت؟ آیا کسانی در حد و اندازۀ ایشان داریم؟ 

قلت: اگر منظور، مقامات معنوی ایشان است که ما از مقامات معنوی افراد نزد خداوند آگاه نیستیم و نمی توانیم در مورد کسی 
به راحتی اظهار نظر کنیم، مثال از جناب شیخ باالتر یا پایین تر است. به ویژه که در حوزۀ امروز نیز افراد پاک با نیت  هاي طاهر، کم 
نیستند. اگر منظور، مقام علمی ایشان است، این سؤال پیش می  آید که مگر در دنیای علم، با فقدان بزرگان و قله های علمی، روند 
حرکت علمی جامعه متوقف می شود؟ و آیا با ارتحال یک مرجع بسیار برجسته، با این توجیه که کسی در رتبه او نیست، باب اجتهاد 

و تقلید بسته می شود؟ 

5. ان قلت؛ کتبی مثل رسائل و مکاسب، به اعتراف تمام محققین، شاهکار علمی اند و آخرین نظریات آن فن را بیان نموده اند 
و در تاریخ علوم اسالمی، نقطة عطف محسوب می شوند. آیا کتاب های جدید نیز می توانند چنین امتیازی داشته باشند؟ 

قلت: هیچ کسی شاهکار علمی بودن را جزء شاخصه های کتاب درسی تلقي نمی کند، چه بسا همین شاهکار بودن، مخل به 
روند آموزشی متعلم باشد. چرا که اسلوب یک کتاب علمی مهم، اساسا با کتاب آموزشی، متفاوت است. و در ضمن، اگر یک شاهکار 

علمی، کتاب درسی نباشد، چیزی از ارزش های آن نمی کاهد.

6. ان قلت: کتاب های کنونی، از منزلت باالیی نزد علما برخوردارند و بزرگان زیادی بر این کتاب ها شرح و حاشیه نوشته اند. 
کسی که این کتاب ها را می خواند، در کنار آن، به گنجینة بزرگی از متون پیرامونی این کتب )مواریث علمي کهن( وصل می شود و 
از آنها استفاده می کند. اگر این متون عوض شوند، معلوم نیست کسی رغبت کند بر کتاب های جدید، حاشیه بزند و از طرفی دیگر، 

حواشی و شروح ارزشمند کنونی، دیگر مورد استفاده طالب و اساتید نبوده و متروک خواهند شد.

قلت: کتاب های پیرامونی کتب مهم، از دو گروه خارج نیستند. گروه نخست، بر اساس سنت حاشیه نویسی، سامان می یابند که 
جایگاهی ویژه اي در حوزه دارد و بنای علمای اعالم همواره بر این بوده که نظرات خود را در حاشیة کتب مهم می نگاشتند. این گونه 
حواشی، مورد استفادۀ محققان و متخصصان فن است و ربطی به این ندارد که کتاب محّشی، متن درسی باشد یا نباشد. مانند حواشی 
متعددی که بر شرایع و عروه نوشته شده است؛ اما دستة دوم، که شامل برخی حواشی و تقریبا تمام شروح می شود، خود، ارزش 
استقاللی ندارند و فقط به خاطر عویصه هایی که در متن کتبی چون رسائل، مکاسب و کفایه وجود دارد نوشته شده اند و هرکس سعی 
کرده بگونه ای گره از معمای متن آنها بگشاید. و اگر چنین مشکالتی در متن نبود، شاید بسیاری از این کتب نوشته نمی شد. عالوه 

بر این اگر مراجع و علماء طراز اول کتاب هاي جدید را زیر نظر داشته و تأیید کنند چرا کسي بر آنها حاشیه ننویسد؟ 

7. ان قلت: برخی از کتاب هایی که تاکنون نوشته شده، توقعات بزرگان و متخصصین را برآورده نکرده است. پس احتمال این که 
کارهای آینده نیز مورد تایید نباشد، زیاد است. آزموده را آزمودن خطاست. 

قلت: اوال همان طور که برخی کتب چنین بوده، به شهادت متولیان، برخی دیگر از کتب جدید، مورد پسند بعض از مراجع معظم 
بازبینی این کتب بر اساس رهنمودها و  با احتیاط عمل کردن و  ثانیًا، راهکار منطقی چنین مسئله ای،  و بزرگان واقع شده است؛ 
انتظارات ایشان است نه منتفی کردن اصل موضوع.ضمن این که باید تا حدي اجازۀ آزمون و خطا وجود داشته باشد. تا وقتي اشتباهي 

رخ ندهد حرکتي اتفاق نخواهد افتاد.
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8. ان قلت: برخی از کتاب های کنونی، از گرانبهاترین میراث علمی شیعه هستند و اگر از گردونه تدریس خارج شوند، مهجور 
شده و در قفسه ها خاک خواهند خورد.

قلت: اوال، اگر این منطق را قبول کنیم، باید کتاب های گرانسنگ بسیاری را جزء کتب درسی قرار دهیم تا متروک و مهجور 
نشوند. ثانیًا، آیا شرط عدم مهجوریت یک کتاب، فقط درسی بودن آن است؟ آیا کتبی که در طول حیات حوزه ها، متن درسی بوده اند، 
با تغییر و جایگزینی، واقعا متروک شده اند؟ واضح است کتابی که از فرایند تعلیم خارج می شود، تغییر کارکرد می یابد و به عنوان بخشی 

از تاریخ علم، مورد مراجعه و استفادۀ محققان قرار می گیرد. و این هرگز به معنای مهجوریت آن کتاب نیست. 

9. ان قلت: طلبه با فهم عبارت هایی مثل کفایه و رسائل است که مجتهد می شود. با کتاب ساده، کسی مجتهد نمی شود.

قلت: اوال علم اصول، خود، آن قدر ظرافت و پیچیدگی دارد که نیازی نیست با تعلیق در عبارات، طلبه را مجبور به مکث و دقت 
در مطالب کنیم؛ ثانیا، کتابی که از لحاظ نگارشی ساده باشد، لزوما ضرری به محتوا نمی زند؛ ثالثًا کار لفظ، داللت بر معنی است و اگر 
لفظ، خواننده را معطل خود کند، دیگر ارزش وجودی خود را از دست می دهد. رابعا طلبه با دقت در مفاهیم به سمت اجتهاد حرکت 
می کند نه با کسب مهارت فهم متون پیچیده. خامسًا ما اگر قصد تمرین ادبیات عرب و به دست آوردن معنا را از متن داریم چرا 

وقت مان را در این کتب صرف کنیم بلکه به دست آوردن معنا از الفاظ را در قرآن و روایات جست وجو کنیم.

10. ان قلت: عبارات کتب کنونی، ذهن طلبه را تشحیذ می کنند و به او توانایی مواجهه با هر کتابی را می دهند. 

قلت: آیا راه بهتری برای تشحیذ ذهن طلبه وجود ندارد که ما مجبور باشیم برای تشحیذ ذهن طلبه، در فرایند یادگیری او از 
جهات دیگر، خلل ایجاد کنیم؟ با توجه به عوارض و مشکالت متون کنونی، آیا بهتر نیست برای تشحیذ ذهن طلبه، فرایند دیگری 

طراحی نماییم؟ 

11. ان قلت: با تغییر کتب، این نگرانی جدی وجود دارد که از سطح کتب فعلی تنزل صورت بگیرد و طالب، با خواندن این 
کتب، سطحی تربیت شوند. 

قلت: اوال نتیجة منطقی توجه به این نکته، مداقة اهل فن در محتوای کتب جایگزین است؛ نه این که به بهانة این دغدغه، 
جلوی هر حرکتی را بگیریم؛ ثانیا، اگر تنزل در عبارات و الفاظ مد نظر است که نگارش و بازنویسی غیر مغلق، تنزل نیست. و اگر 
نگرانی از تنزل در محتواست، با وجود پشتوانه ای قوی از تراث سلف و تحقیقات علمای معاصر و پیشرفت های این علوم، مسلمًا 

محتوا ارتقاء نیز خواهد یافت.

12. ان قلت: اگر تغییر کتب، عوارض علمی و فرهنگی در حوزه داشت، چه کسی پاسخ گوست؟ چه کسی مسئولیت آسیب های 
احتمالی کتب جدید را به عهده خواهد گرفت؟

قلت: اوال از کجا معلوم آسیب های وضعیت کنونی بیشتر نباشد؟ ثانیا، مسئولیت آسیب های کنونی بر عهدۀ کیست؟ ثالثًا راهکار 
عقالنی در چنین وضعی، حرکتی حکیمانه و با توجه به تمام جوانب است نه توقف و تصلب بر وضع موجود.

13. ان قلت: همواره این سنت در میان علمای سلف و خلف جاری بوده که معتقد بودند کتاب درسی باید متن مشکلی داشته 
باشد.کتاب حوزوی غیر از کتاب سایر نظام های آموزشی است. ما نیز باید این سنت را ادامه دهیم. 

قلت: این که کتاب و نظام آموزشی حوزوی، غیر از دیگر نظام هاست، درست؛ ولی اوال شواهد مستدل نشان می دهد عدۀ قابل 
توجهی از علما، عقیده ای غیر از این داشتند. ثانیا با فرض قبول این مدعی، باید محاسن و معایب جریان این سنت را در زمان کنونی 

بسنجیم، سپس طبق آن عمل نمائیم.

14. ان قلت: طلبه ای که با متون درسی مشکل مواجه می شود، می تواند از متون مشکل قرآن و روایات نیز استفاده کند. اگر 
طلبه را با متون ساده آموزش دهیم، قدرت فهم نصوص دینی را نخواهدیافت.

قلت: راه تربیت علمی برای فهم قرآن و روایات، این نیست که طلبه را با متون مغلق بشری سرگرم کنیم. اگر چه که دست و 
پنجه نرم کردن با متون مشکل، باالخره بی تاثیر نیست؛ اما رسیدن به توان استفاده از قرآن و روایات، اقتضائات و مقدمات بسیاری 
دارد که این متون، فقط جزئی از آن را و آن هم بالعرض تأمین می کنند. کم نیستند کسانی که سال ها از عمر خود را در متن و 
حواشی رسائل و کفایه سپری کرده اند، ولی آن گونه که باید، توان استفاده از دریای معارف قرآن و عترت را ندارند. پس راه رسیدن 

به این مهم، آنچه که ادعا شده، نیست. 

*از طالب سطح حوزه
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l علم نور است، ولی در دل سیاه و قلب فاسد، دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر می سازد.

l درد اینجاست: اگر مردم از شما عملی که برخالف انتظار است مشاهده کنند، از دین منحرف می شوند؛ از 
روحانیت برمی گردند، نه از فرد.

 
l اگر انسان خباثت را از نهادش بیرون نکند، هر چه درس بخواند و تحصیل نماید نه تنها فایده ای بر آن 

مترتب نمی شود بلکه ضررها دارد. علم وقتی در این مرکز خبیث وارد شد، شاخ و برگ خبیث به بار آورده شجره 
خبیثه می شود.

 
l تا پایان عمر در مقدمه نمانید که نتیجه را رها سازید.

 
l خدا نکند پیش از کسب ملکات فاضله و تقویت قوای روحانی، ریش انسان کمی سفید و عمامه بزرگ گردد. 

 
l مواظب باشید! مبادا پنجاه سال، بیشتر یا کمتر، در حوزه ها با کد یمین و عرق جبین، جهنم کسب نمایید! باید 

به فکر باشید. 
 

 l اگر حوزه ها همین طور از داشتن مربی اخالق و جلسات پند و اندرز خالی باشد، محکوم به فنا خواهد بود. 
 

l شما در راه خدا زحمت بکشید، فداکاری کنید، خداوند شما را بی اجر نمی گذارد.
 

l خود را بازی ندهید که تکلیف شرعی من چنین اقتضا می کند، وظیفه شرعی من چنین و چنان است. گاهی 
شیطان برای انسان تکالیف و وظایفی تعیین می نماید؛ گاهی هواها و خواسته های نفسانی به اسم وظیفه شرعی 

انسان را به کارهایی وا می دارد. 
 

l پیش از آنکه فرصت از دست برود، چاره بیندیشید! شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به مرگ پیش 
می رویم.

برگرفته از کتاب جهاد اکبر
حضرت امام خمینی )ره(






