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

    ﹎﹀️ و ︫﹠﹢د
️ ا﹜ّ﹙﹥ ﹝﹢﹝﹟ ︣ت آ︱ | د﹢︫ ﹩﹝﹡ ﹩﹝﹚︻ ️﹁︪︣﹫︎ ︉︗﹢﹞ ر در درس﹢︱ ــ︊ــ﹥ | ︮︣ف︀ـــ︭ــ﹞  ۶   

﹩︽﹚︊﹞ ︡﹝ا | ︡﹠︨︀﹠︫ ﹩﹝﹡ ــ︊ــ﹥ | ︵﹙︊﹥ ﹨︀ درس ︠︀رج را︀ـــ︭ــ﹞  ١٠
١۶  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ︀︋︡ ︋︧﹢ی ﹁﹆﹥ ︑﹞︡ن ︨︀ز ︣﹋️ ﹋﹠﹫﹛ | ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ وا︨︴﹩

٢٠  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ︀︋︡ راه را ﹡︤د﹉ ﹋﹠﹫﹛ | ﹨︀دی زاده

  ﹋﹠︡و﹋︀و
﹩﹡︀﹀︮ا ﹩︀︲درس ︠︀رج | ر ︿﹚︐﹞ ٢۶  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ︨︊﹉ ﹨︀ی

٣٠  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ﹝︀﹨﹫️ درس ︠︀رج | ﹝﹞︡ ﹡﹢ری ︻︀﹜﹛ زاده
٣۴  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ﹝︣ا﹏ ﹁﹆﹥ آ﹝﹢زی | ا﹝﹫︣ ︾﹠﹢ی

️ ا﹜ّ﹙﹥ ﹝︧︺﹢دی ︠﹞﹫﹠﹩ از ︫︀﹎︣دان | آ ﹩﹊ ️روا ﹤︋ ﹩﹠﹫﹝︠ ︀م﹞٣٨  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ︫﹫﹢ه درس ︠︀رج ا
﹩﹠﹫︧ ﹩﹚︻︡﹫︨ | ︿︖﹡ ۴٠  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ﹡﹍︀﹨﹩ ︑︴︊﹫﹆﹩ ︋﹥ ﹝︡ر︨﹥ ﹇﹛ و

  ﹎︪️ و ﹎︢ار
۴۶  ﹎ـــــــــــ︤ارش    | ﹉ ا﹇︡ام ︻﹞﹙﹩  |  ر︲︀ ︔︀﹡﹩

﹫︪︣و رز﹝﹠︡﹎︀ن |  ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩  ︎﹩﹠︺ ︀د؛︗ ﹩﹠︺ ﹤﹞︀﹝︻  |   ۴٨  ﹎ـــــــــــ︤ارش
︀﹫﹡︣︗︀﹞ ﹟︧﹞ | ﹩﹡︡﹝︑ ۵۶  ﹎ـــــــــــ︤ارش   |   در ︗︧︐︖﹢ی ا︨﹑م

۶٠  ︋︀ ﹡ـ︊ـ﹍ـ︀ن ︗ـ﹢ان| ﹢زه ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ آ﹠︡ه ا﹡︗ ﹤︪︡︀ن را ر﹇﹛ ︋︤﹡﹠︡ | ︻﹙﹩ ر︲︀ آزاد
﹩﹝︵︀﹁ ︡﹝۶۴  روان ︫﹠︀︨﹩ ︎︥و﹨︩| ﹎﹢ش ︠﹢د را ︋﹥ ︠﹢ب ︫﹠﹫︡ن ︻︀دت ︋︡ه | ︨﹫︡ ا

۶۶  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | آ︨﹫︉ ︫﹠︀︨﹩ ﹡︷︀م ︎︥و﹨︩ ﹢زه | ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

  ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن
٧٠  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥  |     ﹇︴︣ه ای از ︗︣︻﹥ در︀ |  ﹝﹫︓﹛ وا︡ی

﹠️ را ﹨﹛ ︗︢ب ﹝﹩ ﹋︣د |  ﹞ ︡﹝﹞︡ی ﹡﹫﹈ ︋﹫﹟ ︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹫︣زا، ا﹨﹏︨  ٧١  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥  |    ︨ 
️ ﹨︀ |  ﹞ ︡﹝﹞︡ی ﹡﹫﹈ ︋﹫﹟ ﹠  ︨ ︣﹎︀﹫︣ازی ا﹫ ٧٢  ز﹡ـ︡﹎ـ﹫ـ﹠ــ︀﹝ــــ﹥ |    ﹝﹫︣زای︫ 

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

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

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

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

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

︻﹊︀س |  ﹝︭︴﹀﹩ ﹝︺︣ا︗﹩

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

︾﹠﹢ی،  ︻︀﹜﹛ زاده،  ﹡﹢ری  وا︨︴﹩،  ا︨﹑م   ︕︖ از   ︣﹊︪︑  ︀︋
 ﹤﹞︀﹚ّ︻ ︗︪﹠﹢اره  و  ︋﹠︀ب  ﹝︡ر︨﹥   ﹟﹫﹛﹢︧﹞ و   ﹩﹡︀﹀︮ا  ﹩︀︲ر
﹡﹞﹢ده ا﹡︡.  ︀ری  ا﹟ ︫﹞︀ره   ﹤﹫︑ را در   ︀﹞ و د︤︻ ︣﹍︤ا﹡﹩ ﹋﹥   ﹩﹚ّ

 

اداره ا﹝﹢ر ︎︥و﹨︪﹩ ﹝︡ارس
﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥

﹩﹍﹠﹨︣﹁ - ﹩﹝﹚︻ ﹤︪︣﹡
بهار ٩٠ | ١٢٠٠ تومان
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︑﹢ز︹ و ا︫︐︣اک |  ﹢︨︿ ︻︊︀︨﹙﹢﹜﹫︐﹢﹎︣ا﹁﹩، ︀پ و ︮︀﹁﹩ | ﹡﹫﹠﹢ا، ٧٢٣٢۵٠١ ـ ٠٢۵١
٠٩١٢٧١٨۶٢٠٠ | ﹤︣︣︑ ﹟﹀﹚︑

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

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

rahnameh@yahoo.com

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

ــ﹫︣  ︀رج در ﹝︧ ــ﹩ ︗︀﹍︀ه درس︠  ︣ر︨  ︋﹤ ــ﹟︋  ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹣﹝ ــ︣ت آ ︱ ︀ــ ــ﹢︋  در ﹎﹀︐﹍
︵﹙︊﹍﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️.

ــ﹫︣  ︀رج در ﹝︧ ــ﹩ ︗︀﹍︀ه درس︠  ︣ر︨  ︋﹤ ــ﹟︋  ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹣﹝ ــ︣ت آ ︱ ︀ــ ــ﹢︋  در ﹎﹀︐﹍
︵﹙︊﹍﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️.

ــ﹫︣  ︀رج در ﹝︧ ــ﹩ ︗︀﹍︀ه درس︠  ︣ر︨  ︋﹤ ــ﹟︋  ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹣﹝ ــ︣ت آ ︱ ︀ــ ــ﹢︋  در ﹎﹀︐﹍

︀رج ﹨﹞︀ن  ــ︀ره دار﹡︡ ﹋﹥ درس︠  ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫ ︀رج︋  ﹫︀ن ﹋﹛ و ﹋﹫︿ درس︠   ︋︀ ــ︀ن︋  ︪ا
دروس ︨︴ ا︨️ ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ﹉ ا︨︐︡﹐ل ﹇﹢ی ︑︣ و د﹇﹫﹅ ︑︣.

︀رج ﹨﹞︀ن  ــ︀ره دار﹡︡ ﹋﹥ درس︠  ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫ ︀رج︋  ﹫︀ن ﹋﹛ و ﹋﹫︿ درس︠   ︋︀ ــ︀ن︋  ︪ا
دروس ︨︴ ا︨️ ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ﹉ ا︨︐︡﹐ل ﹇﹢ی ︑︣ و د﹇﹫﹅ ︑︣.

︀رج ﹨﹞︀ن  ــ︀ره دار﹡︡ ﹋﹥ درس︠  ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫ ︀رج︋  ﹫︀ن ﹋﹛ و ﹋﹫︿ درس︠   ︋︀ ــ︀ن︋  ︪ا

ــ︀ن ︋︀ ︋﹫︀ن ︠︀︵︣ا︑﹩ از درس ︠︀رج ا﹝︀م ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀﹩ ︋﹥ ︵﹑ب ︗﹢ان ︗︋ ️︣ه  ︪ا
﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ از درس ︠︀رج ︋﹫︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡.

ــ︀ن ︋︀ ︋﹫︀ن ︠︀︵︣ا︑﹩ از درس ︠︀رج ا﹝︀م ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀﹩ ︋﹥ ︵﹑ب ︗﹢ان ︗︋ ️︣ه  ︪ا
﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ از درس ︠︀رج ︋﹫︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡.

ــ︀ن ︋︀ ︋﹫︀ن ︠︀︵︣ا︑﹩ از درس ︠︀رج ا﹝︀م ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀﹩ ︋﹥ ︵﹑ب ︗﹢ان ︗︋ ️︣ه  ︪ا

﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

ــ﹑م  ️ ا﹐︨ ︖ ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ﹡︀م ــ︀ب، از ﹝︡ارس ﹡﹞﹢﹡﹥ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀︨ ــ﹥ ︻﹙﹞﹫﹥ ︋﹠ ﹝︡ر︨
 ﹜︡﹆︑ ︩︋ ــ︤ارش در دو ــ﹟ ﹎ ــ﹥ دارد. ا ﹠︣ــ﹩، ︎﹫﹢﹡︡ی د ــ︣ی ︋﹠︀︋ ــ﹙﹞﹫﹟ ︋︀﹇ وا﹜﹞︧
ــ﹑م  ️ ا﹐︨ ︖ ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ﹡︀م ــ︀ب، از ﹝︡ارس ﹡﹞﹢﹡﹥ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀︨ ــ﹥ ︻﹙﹞﹫﹥ ︋﹠ ﹝︡ر︨
 ﹜︡﹆︑ ︩︋ ــ︤ارش در دو ــ﹟ ﹎ ــ﹥ دارد. ا ﹠︣ــ﹩، ︎﹫﹢﹡︡ی د ــ︣ی ︋﹠︀︋ ــ﹙﹞﹫﹟ ︋︀﹇ وا﹜﹞︧
ــ﹑م  ️ ا﹐︨ ︖ ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ﹡︀م ــ︀ب، از ﹝︡ارس ﹡﹞﹢﹡﹥ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀︨ ــ﹥ ︻﹙﹞﹫﹥ ︋﹠ ﹝︡ر︨

️ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︋︀﹇︣ی ︋﹠︀︋﹩، و ﹇︧﹞️ دوم،  ــ﹞️ اول ︑︀ر︙﹥ ای از ﹁︺︀﹜﹫ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇︧
 ﹜︡﹆︑ ︩︋ ــ︤ارش در دو ــ﹟ ﹎ ــ﹥ دارد. ا ﹠︣ــ﹩، ︎﹫﹢﹡︡ی د ــ︣ی ︋﹠︀︋ ــ﹙﹞﹫﹟ ︋︀﹇ وا﹜﹞︧
️ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︋︀﹇︣ی ︋﹠︀︋﹩، و ﹇︧﹞️ دوم،  ــ﹞️ اول ︑︀ر︙﹥ ای از ﹁︺︀﹜﹫ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇︧
 ﹜︡﹆︑ ︩︋ ــ︤ارش در دو ــ﹟ ﹎ ــ﹥ دارد. ا ﹠︣ــ﹩، ︎﹫﹢﹡︡ی د ــ︣ی ︋﹠︀︋ ــ﹙﹞﹫﹟ ︋︀﹇ وا﹜﹞︧

 ،﹩︋︀﹠ ــ︐︀د︋  ــ️ ا︨ ︫︢﹎︣ ــ️ ﹋﹥︨  ــ️. ا﹝﹫︡ ا︨ ــ﹥ ا︨ ️ ﹨︀ی ︗︀ری ﹝︡ر︨ در︋︀ره ﹁︺︀﹜﹫
️ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︋︀﹇︣ی ︋﹠︀︋﹩، و ﹇︧﹞️ دوم،  ــ﹞️ اول ︑︀ر︙﹥ ای از ﹁︺︀﹜﹫ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇︧
 ،﹩︋︀﹠ ــ︐︀د︋  ــ️ ا︨ ︫︢﹎︣ ــ️ ﹋﹥︨  ــ️. ا﹝﹫︡ ا︨ ــ﹥ ا︨ ️ ﹨︀ی ︗︀ری ﹝︡ر︨ در︋︀ره ﹁︺︀﹜﹫
️ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︋︀﹇︣ی ︋﹠︀︋﹩، و ﹇︧﹞️ دوم،  ــ﹞️ اول ︑︀ر︙﹥ ای از ﹁︺︀﹜﹫ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇︧

️ ﹨︀ی ﹝︡ر︨﹥، ︋︣ای ︵﹑ب و ا︨︐︀دان و ﹝︡︣ان، راه ﹎︪︀ ︋︀︫︡. ︵︣ح ﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫

﹎︤ارش ︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

ــ︀ق ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ﹚ّ ــ︐︡﹐﹜﹩ و︠  ــ﹥ ﹁﹛ ا︨ ﹚︣﹞ ــ︀رج را ــ﹥ درس︠  ﹚︣﹞ ﹩︴ــ ــ︐︀د وا︨ ا︨
ــ︹ ﹝﹢︗﹢د و  ــ﹫﹛ و︲ ︨︣︑ ︀ ــ︍︦︋  ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︨︡  ــ﹛ را︋  ﹁ ــ﹥ از ﹚︣﹞ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و
ــ︀ق ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ﹚ّ ــ︐︡﹐﹜﹩ و︠  ــ﹥ ﹁﹛ ا︨ ﹚︣﹞ ــ︀رج را ــ﹥ درس︠  ﹚︣﹞ ﹩︴ــ ــ︐︀د وا︨ ا︨
ــ︹ ﹝﹢︗﹢د و  ــ﹫﹛ و︲ ︨︣︑ ︀ ــ︍︦︋  ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︨︡  ــ﹛ را︋  ﹁ ــ﹥ از ﹚︣﹞ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و
ــ︀ق ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ﹚ّ ــ︐︡﹐﹜﹩ و︠  ــ﹥ ﹁﹛ ا︨ ﹚︣﹞ ــ︀رج را ــ﹥ درس︠  ﹚︣﹞ ﹩︴ــ ــ︐︀د وا︨ ا︨

 ﹤ارا ﹩︀﹨︀ی دروس ︠︀رج را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر﹫︐︨︀﹋ و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞
ــ︹ ﹝﹢︗﹢د و  ــ﹫﹛ و︲ ︨︣︑ ︀ ــ︍︦︋  ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︨︡  ــ﹛ را︋  ﹁ ــ﹥ از ﹚︣﹞ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و
 ﹤ارا ﹩︀﹨︀ی دروس ︠︀رج را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر﹫︐︨︀﹋ و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞
ــ︹ ﹝﹢︗﹢د و  ــ﹫﹛ و︲ ︨︣︑ ︀ ــ︍︦︋  ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︨︡  ــ﹛ را︋  ﹁ ــ﹥ از ﹚︣﹞ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و

︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ورود ︋﹥ درس ︠︀رج ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و روش ︑﹀﹊︣  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨︍︦ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎﹫
 ﹤ارا ﹩︀﹨︀ی دروس ︠︀رج را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر﹫︐︨︀﹋ و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞
︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ورود ︋﹥ درس ︠︀رج ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و روش ︑﹀﹊︣  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨︍︦ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎﹫
 ﹤ارا ﹩︀﹨︀ی دروس ︠︀رج را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر﹫︐︨︀﹋ و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞

ــ﹢د ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و  ــ﹢زه ︀︋︡ روی آن ﹋︀ر ︫  ــ﹢ان ﹡﹆︴﹥ ای ﹝︣﹋︤ی ﹋﹥ در ــ﹥ ︻﹠ را ︋
︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ورود ︋﹥ درس ︠︀رج ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و روش ︑﹀﹊︣  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨︍︦ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎﹫
ــ﹢د ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و  ــ﹢زه ︀︋︡ روی آن ﹋︀ر ︫  ــ﹢ان ﹡﹆︴﹥ ای ﹝︣﹋︤ی ﹋﹥ در ــ﹥ ︻﹠ را ︋
︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ورود ︋﹥ درس ︠︀رج ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و روش ︑﹀﹊︣  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨︍︦ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎﹫

ا﹜︤ا﹝︀ت ﹁﹛ و ﹁﹛ ﹝︐﹟ را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︀︎︀ن ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︱︀ف و ﹁﹆﹥ 
﹋﹑ن ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

ا﹜︤ا﹝︀ت ﹁﹛ و ﹁﹛ ﹝︐﹟ را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︀︎︀ن ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︱︀ف و ﹁﹆﹥ 
﹋﹑ن ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

ا﹜︤ا﹝︀ت ﹁﹛ و ﹁﹛ ﹝︐﹟ را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︀︎︀ن ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︱︀ف و ﹁﹆﹥ 

﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹊︀︑﹩ در ﹝﹢رد آ︫﹠︀﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی ︋︀ ︫﹫ ا﹡︭︀ری و ︭︠﹢︮﹫︀ت 
و︥ه ﹝﹊︐︉ ︨︀﹝︣ا و وا﹇︺﹥ ︑︣﹛ ︑﹠︊︀﹋﹢ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️.

در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹊︀︑﹩ در ﹝﹢رد آ︫﹠︀﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی ︋︀ ︫﹫ ا﹡︭︀ری و ︭︠﹢︮﹫︀ت 
و︥ه ﹝﹊︐︉ ︨︀﹝︣ا و وا﹇︺﹥ ︑︣﹛ ︑﹠︊︀﹋﹢ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️.

در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹊︀︑﹩ در ﹝﹢رد آ︫﹠︀﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی ︋︀ ︫﹫ ا﹡︭︀ری و ︭︠﹢︮﹫︀ت 

﹝﹞ ︳︨﹢︑ ﹤︊︀︭︡ی ﹡﹫﹈ ︋﹫﹟

︣ف ︱﹢ر در درس، ﹝﹢︗︉ ︎﹫︪︣﹁️ ︻﹙﹞﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ِ︮
️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹣﹝﹟ ︣ت آ︱

︻﹞︀﹝﹥ ︗ ﹩﹠︺︀د؛ ︺﹠﹩ ︎﹫︪︣و رز﹝﹠︡﹎︀ن
﹎︤ار︫﹩ از ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ︋﹠︀ب؛ ﹝︡ر︨﹥ ای  ︋︣ای ︗︀د و ا︗︐︀د

﹜﹫﹠﹋ ️﹋︣ ی ﹁﹆﹥  ︑﹞︡ن ︨︀ز﹢︧︋ ︡︀︋
︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ وا︨︴﹩

︀︣ه ای از ︗︣︻﹥ در︴﹇
﹩﹡︀︖﹡اً ا﹜︺︷﹞﹩ ︫︊﹫︣ی ز ️ ︣ت  آ︱ ️︣زای ︫﹫︣ازی ︋﹥ روا﹫﹞ 
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انتخاب در م� ابهام
جایگاه و کارکردهای دوره درس خارج، در دوران رشد علمی طالب چیست؟

هدف دوره درس خارج چیست؟ 
حد نصاب علمی و مهارتی برای ورود به درس خارج چیس��ت؟ طالب قبل از ورود به درس خارج، باید چه توانائی هایی را احراز 

کنند؟ 
آموزش و پژوهش چه نسبتی در این دوره دارند؟ آیا این نسبت در طول دوره ثابت است؟ بر اساس چه عواملی، این نسبت تغییر 

می کند؟ 
آیا دوره خارج، سطح بندی دارد؟ ویژگیها و غایات هر سطح، چیست؟

در س��نت علمی حوزه، چه روش��هایی برای تدریس و تحصیل درس خارج وجود دارد؟ ویژگی های هر یک چیس��ت؟ طلبه بر چه 
اساسی بین این روشها دست به انتخاب بزند؟

طلب��ه با چه مالکهایی اس��تاد خود را انتخاب کند؟ آیا این مالکها در طول س��الهای تحصیل خ��ارج، باید تغییر کند؟ آیا مبانی و 
رویکردهای فقهی و اصولی استاد، باید در انتخاب درس تأثیر داده شوند؟ 

با چه مالک هایی باید به انتخاب موضوع درس پرداخت؟ آیا به حسب سنوات تحصیل، قابل تفصیل است؟
نظام اولویتها در انتخاب درس، چگونه اس��ت؟ در تعارض بین اس��تاد، موضوع، روش درس و... بر اساس چه اواویتها و مرجحاتی 

باید تصمیم گرفت؟
طلبه چند سال به درس خارج اشتغال داشته باشد؟ 

چه مهارتهای جنبی برای رسیدن به غایت مطلوب در درس خارج باید کسب شود؟ راه کسب هریک چیست؟ 
حداکثر تعداد شاگردان در یک درس ایده آل چند نفر است؟

جایگاه و روش مطلوب مباحثه درس خارج چیست؟ 
تقریرنویسی چه ضرورتی دارد؟ چه روشهایی برای تقریر درس خارج وجود دارد؟ مزایا و کاستی های هریک چیست؟ 

آیا دوره درس خارج، با غایتی غیر از اجتهاد نیز قابل تعریف است؟ اقتضائات روشی و محتوایی در این فرض، چیست؟ 
آیا می توان با محتواها و روشهای موجود به مرتبه آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای اجتهادی نظام اسالمی رسید؟

چه موانعی باعث می شوند برخی طالب، پس از صرف سالهای متمادی، به مرتبه اجتهاد نرسند؟
آیا می توان دوره هایی کوتاهتر و در عین حال ثمربخش تر از آنچه هست، تعریف کرد؟ 

آیا در ذهن طالب عزیز، این سؤاالت و ابهامات وجود دارد؟
آیا پاسخ این سؤاالت، در روند تحصیلی ایشان تأثیر دارد؟

آیا طالب به پاسخهایی کارشناسانه و کارآمد در این زمینه دسترسی دارند؟ 

علی اصغر سهرابی

رسمقاله



سعید هاللیان

رسآغاز

ـ امام خمینی
فهم به کدام هر آن ها از یکی انتخاب برای. برای. برای بروید خارج درس های به کفایه و مکاسب به اش��تغال خالل در اس��ت خوب! ... خوب! ... خوب عزیزم احمد

کنید.1 است، انتخاب نزدیک تر شما
نمایید.2 انتخاب است نزدیک شما فهم به هرکدام و بروید را درس ها. درس ها. درس ها رفته اید خارج درس حاال إن شاءاهلل! ... إن شاءاهلل! ... إن شاءاهلل عزیزم پسر

ـ  آیت اهللا بهجت
به شما برای را ساله س��ی راه من: من: من گفت منبر باالی بر کفایه صاحب خود کنند می نقل ش��ود؟ می مجتهد طلبه کی، کی، کی تحصیالت این با... با... با
خالصه! خالصه! خالصه دارد الزم را سال سی همان هم ماه شش این فهمیدن! فهمیدن! فهمیدن آقا: آقا: آقا بود کرده عرض منبر پای شاگردان از یکی، یکی، یکی ام نموده تبدیل ماه شش
خود علمی ّقّوقّوه آخرین شیخ ... شیخ ... شیخ شود تهذیب باید سطح برای و است شیخ خارج، خارج، خارج نیست حوزه سطح درسی کتاب، کتاب، کتاب مکاس��ب و رس��ائل اینکه
درست آیا. آیا. آیا است نبوده مطرح علمیه های حوزه ً در

سطح
 ً

سطح
درً در ً سابقًا سابقا اینها! ... اینها! ... اینها ایم داده قرار س��طح را آنها ما و ... و ... و کرده اعمال مکاس��ب و رس��ایل در را

است؟3 گفته چه مکاسب و رسائل در شیخ که باشد این در فکرش و برود خارج درس به طلبه است

ـ  آیت اهللا حسن زاده آملی
برای من که است این حقیقت کردم عرض من. من. من کنیم شروع اصول یا فقه که گفتند و آمدند عزیزانی و آقایان، آقایان، آقایان آمدم قم به که ابتدایی در

شود،  می داده درس کتابها این تعالی الحمدهلل ّاّماامااما ام، ام،  ام کشیده زحمت عقلی علوم از بیش اینها مانند و، و، و ادبیات، ادبیات، ادبیات اصول، اصول، اصول فقه مثل نقلی علوم
شود، بگوییم...4 نمی گفته که را چیزهایی آن بیاییم ما

شهید مطهری �
که همان، همان، همان دیده اند استاد خیلی که ندارم اعتقاد دلیل بهمین. بهمین. بهمین ندارم اعتقاد هیچ اینها به من، من، من دیده اند استاد خیلی که افرادی علما میان در... در... در
مجال دیگر او، او، او دیده را استاد آن و استاد این درس یکسره عمر سال پنج و بیست یا سال س��ی که عالمی ... عالمی ... عالمی اس��ت افتخار باعث برایش��ان
خودش نیروی با آنکه برای نمانده چیزی دیگر، دیگر، دیگر شده گرفتن صرف نیرویش تمام، تمام، تمام ً می گرفته

س��ی
 ً

س��ی
می گرفتهً می گرفته ً دائمًا دائما دائما! دائما!  نگذاشته باقی خودش برای کردن فکر

آن، آن، آن خودمان اس��تادهای میان در. در. در گردد ترغیب کردن فکر به و بش��ود داده ... داده ... داده کردن فکر مجال باید تربیت و تعلیم در ... در ... در برس��د مطلبی به
است،  اخیر سال پنجاه و صد فقهای مبتکرترین از یکی که انصاری ش��یخ. ش��یخ. ش��یخ بودند ندیده معلم زیاد که دارند ابتکار می دیدیم را اس��تادهایی
ممعلممعلّم سال سی و سال پنج و بیست و سال بیست دیگران درصورتیکه، درصورتیکه، درصورتیکه نمی رسد س��ال ده به کنید حس��اب اگر او دیدن ّم

می دیدیم
ّ

می دیدیم
ممعلممعل دوره همه... همه... همه

ده، ده، ده بود ندیده استاد کم هم ایشان ... ایشان ... ایشان بود همین حس��نش ما نظر از و، و، و دیده اس��تاد کم که می گرفتند ایراد اغلب را بروجردی آقای. آقای. آقای دیده اند
نمی کردند،  قبولش نجفیها ولی بود دیده استاد اصفهان سال چهار سه و نجف سال هشت هفت، هفت، هفت بود دیده اول درجه استادهای سال دوازده
مسائلی. مسائلی. مسائلی می کرد فکر یعنی، یعنی، یعنی بود بیشتر علما آن اغلب از ابتکارش، ابتکارش، ابتکارش بود دیده استاد کمتر که دلیل همین به و ... و ... و دیده کم استاد این می گفتند
در که باشد تردید جای مسئله این نمی کنم خیال ... خیال ... خیال داشت کردن فکر مجال چون، چون، چون می کرد فکر خودش که است مسائلی کرده مطرح که
فکری رشد که کند کوشش باید ... باید ... باید هست که هر یمربیمربّی و دهنده تعلیم. تعلیم. تعلیم باش��د ... باش��د ... باش��د ممتعلممتعلّم به دادن فکری رش��د باید هدف، هدف، هدف پرورش و آموزش

بدهد،...5 تحلیل و تجزیه ّقّوقّوه یعنی

ـ  آیت اهللا رضا استادی
ً عماًل عماًل  تمزیتمزّیت این ولی کنند اظهارنظر درس کالس در توانند می شاگردان که است حوزه، آن نظام مزایای از که ایم کرده اعالم ّمکّرمکرر مکر... مکر... 
بتوانند شاگردان تا باشد نفر بیست ده از بیش نباید کالسی هر خارج درس دوره در بخصوص ... بخصوص ... بخصوص است رفته بین از تپرجمعیتپرجمعّیت کالسهای در
کنند.6 مطرح ای تازه سخنان و کنند مباحثه شاگردان با استاد که باشد مفید تواند می خارجی درس ... درس ... درس بنمایند را استفاده کمال استاد از



آیت اهللا فاضل لنكرانی 
مینماید،  ضبط حافظهاش در را استاد گفتههای تمامی که این بر عالوه که است آن، آن، آن است مهم طلبه یک برای »آنچه
دهد ...  تش��خیص خود نظر نقطه از را آن س��قم و صحت و س��نجیده، س��نجیده، س��نجیده خود قبول مورد فکری معیارهای با را آنها باید
کند.« یادداشت را آنها، آنها، آنها نکند فراموش را مطالب این که آن برای شب و کند تمام را مسئله درس جلسه همان در یعنی

 آیت اهللا حسن زاده آملی
نداشت،  تعطیلی هیچً هیچً هیچ ً تقریبًا تقریبا ایشان درس که نمیکنم فراموش. فراموش. فراموش بود فعال تربیت و تعلیم در خیلی ش��عرانی »مرحوم
 . . . مجتبی امام و رس��ولاهلل ش��هادت روز دیگر و عاش��ورا روز یکی: یکی: یکی بود تعطیل درس روز دو فقط س��ال طول در
با که کردم عذرخواهی و رفتم ایشان منزل در به، به، به نه یا هس��ت درس کردم ش��ک که رس��می تعطیل و برفی روز یک
گداهای این، این، این میآمدید اینجا تا مروی مدرسة از که پیش روزهای شما: شما: شما فرمودند ایش��ان. ایش��ان. ایش��ان بش��وم مصّدع نباید برف این
تعطیل را کارشان آنها: آنها: آنها فرمود. فرمود. فرمود است گرم بازارش��ان، بازارش��ان، بازارش��ان س��رد روزهای چنین در آنها. آنها. آنها بودند: بودند: بودند گفتم چطور؟ امروز، امروز، امروز بودند گذر

کنیم.« تعطیل چرا ما، ما، ما نکردند

استاد محمد تقی جعفری
شیرازی [را عبدالهادی سید مرحوم آیت اهلل کند رحمت خدا. خدا. خدا است ضروری ما دوران در تخصصی روش میرسد نظر »به

فرمودند:  ایشان. ایشان. ایشان کردم عرض را فقه ابواب شدن تخصصی مسئلة ایشان خدمت نجف در زمان آن، آن، آن بود روشنی مرد بسیار] بسیار] بسیار که
کرد.« تعقیب و گرفت را مطلب دنبال باید، باید، باید است درست

شهید مطهری
در، در، در جهانبینیاش طرز در، در، در موضوعات به احاطه و اطالع اما، اما، اما است احکام اس��تخراج و اس��تنباط کارش مجتهد و »فقیه
فقیهی اگر. اگر. اگر باشد داشته، داشته، داشته میکند صادر فتوا موضوعات آن برای که موضوعاتی به کامل احاطة باید فقیه. فقیه. فقیه دارد تأثیر فتواها
این، این، این است زندگی جریانات وارد که کنیم مقایسه فقیهی با را او و بوده مدرسه یا خانه گوشة در همیشه که کنیم فرض را
میکند.« استنباط بهخصوص نحو یک و جور یک کدام هر اما، اما، اما میکنند مراجعه احکام مدارک و شرعیه ادلة به دو هر

پی نوشت ها:
469، نامه به سید احمد خمینی ره، 2 آذر1351ه. ش/ 16 شوال 1392ه. ق، از نجف  1. صحیفه امام، ج 2، ص

472، نامه به سّید احمد خمینی ره، 22 آذر1351ه. ش/ 6 ذی القعدة 1392ه. ق، از نجف  2. همان، ج 2، ص
3. رخشاد، محّمد حسین، درمحضر بهجت، ج 1، ص 168

4. برزگر، محسن، نجم الدین، نشر سلسبیل، ص 139
5. مجموعه آثار شهید مطّهری، ج 22، ص530-527
6. روزنامه جمهوری اسالمی، شماره 3651، ص 12
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︀رج را ﹡﹞﹩ ︫﹠︀︨﹠︡ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ درس︠ 
﹩︽﹚︊﹞ ︡﹝ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ا ️ ︖
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﹞

︣ف ︱﹢ر در درس، ﹝﹢︗︉ ︎﹫︪︣﹁️ ︻﹙﹞﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د ِ︮
️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹣﹝﹟ ︣ت آ︱

ــ﹫︣  ︀رج در ﹝︧ ــ﹩ ︗︀﹍︀ه درس︠  ︣ر︨  ︋﹤ ــ﹟︋  ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹣﹝ ــ︣ت آ ︱ ︀ــ ــ﹢︋  در ﹎﹀︐﹍
︵﹙︊﹍﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️.

ــ﹫︣  ︀رج در ﹝︧ ــ﹩ ︗︀﹍︀ه درس︠  ︣ر︨  ︋﹤ ــ﹟︋  ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹣﹝ ــ︣ت آ ︱ ︀ــ ــ﹢︋  در ﹎﹀︐﹍
︵﹙︊﹍﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️.

ــ﹫︣  ︀رج در ﹝︧ ــ﹩ ︗︀﹍︀ه درس︠  ︣ر︨  ︋﹤ ــ﹟︋  ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹣﹝ ــ︣ت آ ︱ ︀ــ ــ﹢︋  در ﹎﹀︐﹍

︀رج ﹨﹞︀ن  ــ︀ره دار﹡︡ ﹋﹥ درس︠  ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫ ︀رج︋  ﹫︀ن ﹋﹛ و ﹋﹫︿ درس︠   ︋︀ ــ︀ن︋  ︪ا
دروس ︨︴ ا︨️ ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ﹉ ا︨︐︡﹐ل ﹇﹢ی ︑︣ و د﹇﹫﹅ ︑︣.

︀رج ﹨﹞︀ن  ــ︀ره دار﹡︡ ﹋﹥ درس︠  ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫ ︀رج︋  ﹫︀ن ﹋﹛ و ﹋﹫︿ درس︠   ︋︀ ــ︀ن︋  ︪ا
دروس ︨︴ ا︨️ ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ﹉ ا︨︐︡﹐ل ﹇﹢ی ︑︣ و د﹇﹫﹅ ︑︣.

︀رج ﹨﹞︀ن  ــ︀ره دار﹡︡ ﹋﹥ درس︠  ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫ ︀رج︋  ﹫︀ن ﹋﹛ و ﹋﹫︿ درس︠   ︋︀ ــ︀ن︋  ︪ا

ــ︀ن ︋︀ ︋﹫︀ن ︠︀︵︣ا︑﹩ از درس ︠︀رج ا﹝︀م ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀﹩ ︋﹥ ︵﹑ب ︗﹢ان ︗︋ ️︣ه  ︪ا
﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ از درس ︠︀رج ︋﹫︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡.

ــ︀ن ︋︀ ︋﹫︀ن ︠︀︵︣ا︑﹩ از درس ︠︀رج ا﹝︀م ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀﹩ ︋﹥ ︵﹑ب ︗﹢ان ︗︋ ️︣ه  ︪ا
﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ از درس ︠︀رج ︋﹫︀ن ﹁︣﹝﹢د﹡︡.

ــ︀ن ︋︀ ︋﹫︀ن ︠︀︵︣ا︑﹩ از درس ︠︀رج ا﹝︀م ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀﹩ ︋﹥ ︵﹑ب ︗﹢ان ︗︋ ️︣ه  ︪ا

 ﹤﹡︀︨︀﹠︫ ︉ ــ️ ︑︀ر﹩ و آ︨﹫ ــ︐︀د ﹝︊﹙︽﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨ آ﹡︙﹥ در ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀ ا︨
ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی درس ︠︀رج ﹝︺︐﹆︡﹡︡  ︫ ﹏︀ه و ﹝︣ا﹍︀︗ ﹟﹫﹫︊︑ ︀︋ ــ︐︀د ︋﹥ درس ︠︀رج. ا︨
 ﹤﹡︀︨︀﹠︫ ︉ ــ️ ︑︀ر﹩ و آ︨﹫ ــ︐︀د ﹝︊﹙︽﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨ آ﹡︙﹥ در ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀ ا︨
ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی درس ︠︀رج ﹝︺︐﹆︡﹡︡  ︫ ﹏︀ه و ﹝︣ا﹍︀︗ ﹟﹫﹫︊︑ ︀︋ ــ︐︀د ︋﹥ درس ︠︀رج. ا︨
 ﹤﹡︀︨︀﹠︫ ︉ ــ️ ︑︀ر﹩ و آ︨﹫ ــ︐︀د ﹝︊﹙︽﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨ آ﹡︙﹥ در ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀ ا︨

﹝︧﹫︣ ︣﹋️ درس ︠︀رج در ز﹝︀ن ﹝︀ رو ︋﹥ ︨﹆﹢ط ا︨️.
︋﹥ ا︻︐﹆︀د ا︪︀ن ︨﹥ ︻﹠︭︣ در درس ︠︀رج ︀︋︡ آ﹝﹢زش داده ︫﹢د: ١) ﹝﹠︀︋︹ ا︨︐﹠︊︀ط 

﹝︧﹫︣ ︣﹋️ درس ︠︀رج در ز﹝︀ن ﹝︀ رو ︋﹥ ︨﹆﹢ط ا︨️.
︋﹥ ا︻︐﹆︀د ا︪︀ن ︨﹥ ︻﹠︭︣ در درس ︠︀رج ︀︋︡ آ﹝﹢زش داده ︫﹢د: 

﹝︧﹫︣ ︣﹋️ درس ︠︀رج در ز﹝︀ن ﹝︀ رو ︋﹥ ︨﹆﹢ط ا︨️.

٢) ﹝︣ا︗︹ در ا︨︐﹠︊︀ط و ٣) ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹠︀︋︹ و ﹝︣ا︗︹
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﹜﹫﹠﹋ ️﹋︣ ی ﹁﹆﹥  ︑﹞︡ن ︨︀ز﹢︧︋ ︡︀︋
︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ وا︨︴﹩

︀︋ـ︡ راه را ﹡︤د﹉ ﹋﹠﹫ـ﹛
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹨︀دی زاده ︖

ــ︀ق ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ﹚ّ ــ︐︡﹐﹜﹩ و︠  ــ﹥ ﹁﹛ ا︨ ﹚︣﹞ ــ︀رج را ــ﹥ درس︠  ﹚︣﹞ ﹩︴ــ ــ︐︀د وا︨ ا︨
ــ︹ ﹝﹢︗﹢د و  ــ﹫﹛ و︲ ︨︣︑ ︀ ــ︍︦︋  ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︨︡  ــ﹛ را︋  ﹁ ــ﹥ از ﹚︣﹞ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و
ــ︀ق ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ﹚ّ ــ︐︡﹐﹜﹩ و︠  ــ﹥ ﹁﹛ ا︨ ﹚︣﹞ ــ︀رج را ــ﹥ درس︠  ﹚︣﹞ ﹩︴ــ ــ︐︀د وا︨ ا︨
ــ︹ ﹝﹢︗﹢د و  ــ﹫﹛ و︲ ︨︣︑ ︀ ــ︍︦︋  ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︨︡  ــ﹛ را︋  ﹁ ــ﹥ از ﹚︣﹞ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و
ــ︀ق ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ﹚ّ ــ︐︡﹐﹜﹩ و︠  ــ﹥ ﹁﹛ ا︨ ﹚︣﹞ ــ︀رج را ــ﹥ درس︠  ﹚︣﹞ ﹩︴ــ ــ︐︀د وا︨ ا︨

 ﹤ارا ﹩︀﹨︀ی دروس ︠︀رج را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر﹫︐︨︀﹋ و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞
ــ︹ ﹝﹢︗﹢د و  ــ﹫﹛ و︲ ︨︣︑ ︀ ــ︍︦︋  ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︨︡  ــ﹛ را︋  ﹁ ــ﹥ از ﹚︣﹞ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و
 ﹤ارا ﹩︀﹨︀ی دروس ︠︀رج را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر﹫︐︨︀﹋ و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞
ــ︹ ﹝﹢︗﹢د و  ــ﹫﹛ و︲ ︨︣︑ ︀ ــ︍︦︋  ﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︨︡  ــ﹛ را︋  ﹁ ــ﹥ از ﹚︣﹞ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨ ﹩﹎︥و

︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ورود ︋﹥ درس ︠︀رج ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و روش ︑﹀﹊︣  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨︍︦ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎﹫
 ﹤ارا ﹩︀﹨︀ی دروس ︠︀رج را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر﹫︐︨︀﹋ و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞
︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ورود ︋﹥ درس ︠︀رج ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و روش ︑﹀﹊︣  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨︍︦ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎﹫
 ﹤ارا ﹩︀﹨︀ی دروس ︠︀رج را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و را﹨﹊︀ر﹫︐︨︀﹋ و︲︹ ﹝︴﹙﹢ب ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞

ــ﹢د ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و  ــ﹢زه ︀︋︡ روی آن ﹋︀ر ︫  ــ﹢ان ﹡﹆︴﹥ ای ﹝︣﹋︤ی ﹋﹥ در ــ﹥ ︻﹠ را ︋
︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ورود ︋﹥ درس ︠︀رج ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و روش ︑﹀﹊︣  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨︍︦ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎﹫
ــ﹢د ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و  ــ﹢زه ︀︋︡ روی آن ﹋︀ر ︫  ــ﹢ان ﹡﹆︴﹥ ای ﹝︣﹋︤ی ﹋﹥ در ــ﹥ ︻﹠ را ︋
︩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ورود ︋﹥ درس ︠︀رج ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و روش ︑﹀﹊︣  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨︍︦ ︋﹥ ︋﹫︀ن ︎﹫

ا﹜︤ا﹝︀ت ﹁﹛ و ﹁﹛ ﹝︐﹟ را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︀︎︀ن ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︱︀ف و ﹁﹆﹥ 
﹋﹑ن ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

ا﹜︤ا﹝︀ت ﹁﹛ و ﹁﹛ ﹝︐﹟ را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︀︎︀ن ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︱︀ف و ﹁﹆﹥ 
﹋﹑ن ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

ا﹜︤ا﹝︀ت ﹁﹛ و ﹁﹛ ﹝︐﹟ را ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︀︎︀ن ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︱︀ف و ﹁﹆﹥ 

︀ ︑︺︣︿ ا﹨︡اف  ــ﹟ را︋  ــ﹙﹞﹫﹟ ﹨︀دی زاده،︨  ــ﹑م وا﹜﹞︧ ️ ا﹐︨ ︖ ،﹢﹎و ️ ﹀﹎ ﹟در ا
︀ز︑︺︣︿ ا﹨︡اف و  ــ︣ورت︋  ︲ ﹤ ــ︍︦︋  ︀رج ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡.︨  ــ︀ی︠  درس ﹨
︀ ︑︺︣︿ ا﹨︡اف  ــ﹟ را︋  ــ﹙﹞﹫﹟ ﹨︀دی زاده،︨  ــ﹑م وا﹜﹞︧ ️ ا﹐︨ ︖ ،﹢﹎و ️ ﹀﹎ ﹟در ا
︀ز︑︺︣︿ ا﹨︡اف و  ــ︣ورت︋  ︲ ﹤ ــ︍︦︋  ︀رج ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡.︨  ــ︀ی︠  درس ﹨
︀ ︑︺︣︿ ا﹨︡اف  ــ﹟ را︋  ــ﹙﹞﹫﹟ ﹨︀دی زاده،︨  ــ﹑م وا﹜﹞︧ ️ ا﹐︨ ︖ ،﹢﹎و ️ ﹀﹎ ﹟در ا

 ﹩﹡︀﹫و ︹︋︀﹠﹞ ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ــ﹥ و ــ︀س ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︗︀﹝︺ ــ﹩ ﹢زه، ︋︣ ا︨ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی آ﹝﹢ز︫
︀ز︑︺︣︿ ا﹨︡اف و  ــ︣ورت︋  ︲ ﹤ ــ︍︦︋  ︀رج ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡.︨  ــ︀ی︠  درس ﹨
 ﹩﹡︀﹫و ︹︋︀﹠﹞ ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ــ﹥ و ــ︀س ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︗︀﹝︺ ــ﹩ ﹢زه، ︋︣ ا︨ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی آ﹝﹢ز︫
︀ز︑︺︣︿ ا﹨︡اف و  ــ︣ورت︋  ︲ ﹤ ــ︍︦︋  ︀رج ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡.︨  ــ︀ی︠  درس ﹨

︉ ︫﹠︀︨﹩ درس  ــ︀ن در ادا﹝﹥ ︋﹥ ︑︊﹫﹫﹟ ︠︀︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︀ر﹎︀﹡﹥ آ︨﹫ ︪ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫﹋︃︑
 ﹩﹡︀﹫و ︹︋︀﹠﹞ ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ــ﹥ و ــ︀س ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︗︀﹝︺ ــ﹩ ﹢زه، ︋︣ ا︨ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی آ﹝﹢ز︫
︉ ︫﹠︀︨﹩ درس  ــ︀ن در ادا﹝﹥ ︋﹥ ︑︊﹫﹫﹟ ︠︀︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︀ر﹎︀﹡﹥ آ︨﹫ ︪ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫﹋︃︑
 ﹩﹡︀﹫و ︹︋︀﹠﹞ ﹟﹫﹠ ﹜﹨ ــ﹥ و ــ︀س ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︗︀﹝︺ ــ﹩ ﹢زه، ︋︣ ا︨ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی آ﹝﹢ز︫

︠︀رج ﹝﹩ ︎︣دازد.

٧



  تبیین بفرمایید جایگاه درس خارج در مسیر علمی طلبه چیست و وقتی به 
این دوره می رسد، چه كاركردهایی باید از این دوره انتظار داشته باشد؟

از این همت و هدف واالیی که دارید، باید تشکر کرد. ان شاءاهلل خداوند توفیق بدهد تا بهتر بتوانید 
ب��ه حوزه کمک کنید. درس خارجی که در حوزه های علمیه رواج دارد، درس خارج مباحث فقهی 
اس��ت؛ یعنی درسی است که اس��تادان در عالی ترین سطح درباره مس��ائل فقهی مطرح می کنند. 
بعد از ادبیات، توجه عمده مدیران، اس��تادان، حتی شورای عالی در حوزه ها، چه حوزه برادران چه 
خواهران، روی مباحث فقه و اصول اس��ت. این مرحله را س��طح می گویند و بعد از مرحله سطح، 
مرحله درس خارج آغاز می شود. آقایان فضال و علمایی که خودشان کارکشته بوده  اند و در حّدی 
هس��تند که می توانند بر احکام ش��رع اس��تدالل بکنند، کاماًل آیات و روایات را بررسی می کنند و 
مطالب را به طالب جوان ارائه می دهند. درس خارج علم اصول، همان مس��ائل اصولی اس��ت که 
در جل��د اول و دوم کفایه یا کتاب های قبلی خواندند و اس��تاِد درس خ��ارج، از اول مباحث الفاظ 
ش��روع می کند و کار را تا آخر مباحث تعادل و تراجیح پیش می برد که چند س��الی طول می کشد. 
البته مقدار زمان، به کیفیت بحث استاد بستگی دارد. خدا امام را رحمت کند. یک دوره اصول 

ایشان، هفت سال طول می کشید.
اس��تاد، ای��ن مباحث را یک��ی یکی مط��رح، و مباحث را با اس��تدالل بیان می کن��د و نظریات و 
استدالل های علمای دیگر را می گوید و چیزی که به نظر استاد، صحیح و حق است، با استدالل 
برای طلبه بیان می کند و طلبه هم از اس��تاد، روش و فرآیند رس��یدن به نظر صحیح را می آموزد. 
از این رو، مس��ائل درس خارج همان مس��ائل سطح است. چیز جدیدی نیست، منتهی با استدالل 
درس��ت. اگر پیش از این، یک عالم دیگری، جور دیگری گفته اس��ت، این استاد مسئله را برایش 
تبیین می کند و احیانًا دلیلش را هم می گوید. آن وقت طلبه بعد از اینکه پیش اس��تاد این مس��ئله 
را آموخت، قهراً خودش باید بتواند در این مس��ئله وارد بش��ود و به نظر صحیح برسد. برای نمونه، 
در مباحث امر به نتیجه برس��د که »االمر دال علی الوجوب«، امر داللت بر وجوب می کند. فرقی 
نمی کند که امر به هیئت باش��د یا با ماده یجب. دلیل بر این مطلب چه چیزی اس��ت یا باالخره 

اشاره
آیت اهللا  محمد مؤمن ، در 1316 
هجري  شمسي  در شهر قم  چشم  به  
جهان  گشود. در 16 سالگی به  تحصیل  
علوم  دیني  روي  آورد . در فقه و اصول 
از حضرات آیات عظام امام  خمیني ، 
بروجردي ، محقق  داماد و  مرتضي  
حائري  بهره  برد. استاد او در »فلسفه« و 
»شرح  منظومه «سبزواري ، مرحوم  حاج  
آقا مصطفي  خمیني  بود و بعد از آن  
براي  تحصیل  الهیات  »شفا« و »اسفار« 
به  درس  عالمه  سید محمد حسین  
طباطبایي  رفت  و سال ها به  حضور در 
درس  تفسیر ایشان  نیز توفیق  یافت . 
برخي  از کتب ایشان عبارتند از: یك  
دورة  کامل  اصول  فقه  استداللي  با نام  
»تسدید االصول«، ده  رساله  فقهي  در 
موضوعات  و مسائل  مستحدثه  با نام  
»کلمات  سدیده »، والیت  امام  و پیامبر بر 
امر قانونگذاري  کلي  و حاشیه  بر اسفار 
و شواهد الربوبّیه .

مصاحبه

مؤمن آيت اهللا  حضرت  با  گفت وگو  در  خارج  درس  دوره  جايگاه شناسى 

علی اصغر سهرابی

ــــــــور در درس،  ــــــــض ِرصف ح
موجب پیرشفت علمی �ی شود
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چه باید گفت.
برخی استادان، مباحث اصول را در طول هفت سال، یک 
دور می گوین��د، ولی بعضی آقای��ان، آن را از ده تا هجده 
سال طول می دهند و بعضی ها هم مختصر بحث می کنند. 
مثاًل در چهار سال، یک دوره اصول می گویند. در فقه هم 
به همین نحو هست. حاال رسم بر این است که از مبحث 
اجته��اد و تقلید آغ��از می کنند، بعد ه��م مباحث طهارت 
و ص��اله را می گویند و... . اس��تاد این م��وارد را از طریق 
قرآن ش��ریف و روایات معتبری که از ائمه  به دس��ت 
می آی��د یا از طریق اجماع یا حکم عقلی، برای طلبه بازگو 
و اس��تدالل می کند تا اینکه طلبه به مهارتی می رس��د که 
در آن درس ها می فهمد کیفیت استفاده از ادله باید چگونه 
باش��د و در فقه هم همان مباحث را اجرا می کند و کیفیت 
فه��م از ق��رآن و روایات را آموزش می بین��د. این کیفیت 
کاری اس��ت که در درس خارج مرس��وم و معروفی که در 

حوزه هاست، انجام می شود. 
ح��ال اگر بخواهی��م مقداری درب��اره درس خارج صحبت 
کنیم، یک صحبت کلی می توانیم نسبت به  مباحث درس 
خارجی داشته باش��یم که آموزش علم اصول فقه است و 
اینکه چه کاری باید انجام بش��ود ک��ه فراتر از آن چیزی 
اس��ت که االن در حوزه ها رایج اس��ت. طالب باید بدانند 
آنچه نسبت به این دروسی که مرسوم است � که راجع به 
مبحث علم فقه و اصول اس��ت � چیز جدیدی نیست و در 

آن ده سال سطح همه آن مطالب را در یک سطح پایین تر 
دیده اند. این همان مباحث اس��ت، منتهی گس��ترده تر و با 
استدالل متقن و به صورت جامع. مثاًل مباحث کفایه، جلد 
اول، درباره این است که امر »هیئت افعل«، اگر گفته این 
کار را انج��ام بده، این داللت بر وج��وب دارد و حتمًا باید 
انجام داد ی��ا داللت بر صرف مطلوبیت دارد. این موضوع 
در کتاب معالم و نیز اصول فقه و کفایه بوده است. همین 
موضوع را هم با ادله اش در درس خارج بررس��ی می کنند. 
پس این چیز تازه ای نیس��ت یا مثاًل اگر طلبه در علم فقه ، 
در کتاب ش��رح لمعه، در باب میاه، اقسام آب را می شناسد 
و می داند آب کر در مالقات با نجاس��ت، نجس نمی شود، 
مگر اینکه از نظر بو و رنگ و مزه تغییر بکند، این موضوع 
را آنجا خوانده، ولی برای این موضوع، استدالل روشنی در 
شرح لمعه نداشته است. از این رو، در درس خارج، استادی 
که بحث میاه را مطرح می کند، همان مسائل را می گوید، 
منتهی دلیل آن را به صورت تام بیان می کند. هدف درس 
خارج هم این اس��ت که در همین اس��تدالل و استنتاج و 
رفت و برگش��ت علمی، طلبه مثل استاد یا قوی تر از استاد 
بش��ود، کس��ی بش��ود که خودش بتواند از قرآن شریف و 

روایات حکم خدا را بفهمد.
اگ��ر طلب��ه بخواهد از درس خ��ارج، خوب اس��تفاده کند، 
قاعده اش این اس��ت که در ده س��الی که درس س��طح را 
می خوان��د، درس��ت بخواند. ِصرف اینک��ه در آن درس ها 

حضور پیدا بکند و س��یاهی لش��کر باشد، موجب پیشرفت 
علمی وی نمی ش��ود. قاعده کار هم این اس��ت که وقتی 
درس س��طح را می خوان��د، بفهم��د صاح��ب کت��اب چه 
می خواس��ته بگوید و برایش چه اس��تداللی آورده اس��ت. 
از ای��ن رو، توجه به اس��تدالل ها مهم اس��ت و چه بس��ا 
کتاب رس��ائل و مکاسب مرحوم شیخ، خالصه درس های 
خارجش باش��د. درس خ��ارج را گفته و بعد نوش��ته و در 
اختیار گذاشته است. علمای بعد هم با توجه به اینکه اینها 
کتاب های خوبی هستند، این ها را کتاب درسی قرار دادند. 
صاح��ب کفایه بعد از اینکه چن��د دوره اصول گفته، کتاب 
کفای��ه را نوش��ته و در کفایه، به ترتی��ب، مباحث الفاظ را 
ش��روع کرده تا آخر جلد اول کفای��ه، و به ترتیب مباحث 
قطع و ظن و ش��ک و تعادل و تراجیح، جلد دوم را نوشته 
اس��ت. از این رو، طلبه در مرحله سطح هم با درس خارج، 
بیگانه نیست. آن بزرگواران این خالصه بحث های علمی 
را گذراندن��د و در اختی��ار دیگران گذاش��تند. البته تنظیم 
کفایه بهتر اس��ت و طلبه ها بهتر می توانند از آن اس��تفاده 
کنند. حاال اس��تاد درس خارج هم همان مباحث را مطرح 
می کند. ممکن اس��ت به اس��تدالل کفایه اشکال بکند تا 
اینکه مطلب جا افتاده، پخته شود و به نتیجه خوب برسد. 
پس قاعده این اس��ت که طالب محترم که می خواهند به 
مراحل عالی علمی برسند، وقتی آن ده سال را می گذرانند، 
حواسش��ان جمع باشد که محتوای کتابش��ان را از استاد، 

اگر طلبه بخواهد از درس خارج، خوب استفاده کند، قاعده اش این است که در ده سالی که درس سطح را می خواند، درست بخواند. ِصرف 
اینکه در آن درس ها حضور پیدا بکند و سیاهی لشکر باشد، موجب پیشرفت علمی وی نمی شود.



خ��وب یاد بگیرند و طالبی که در ابتدای درس خارج هس��تند، از همان اول، حواسش��ان 
باش��د که چیز جدیدی نیست که هنوز مثلش را ندیده باش��ند. اگر استاد اصول می گوید، 
معلوم است که چه بحثی را می گوید. قاعده بر این است که طلبه، بحث هایی را که استاد 
می خواهد فردا مطرح کند، مخصوصًا در بحث اصول، پیش تر مطالعه ای داش��ته باش��د و 
کلمات علمایی را هم ببیند که در آن باره بحث کردند. خودش هم دقت و تأمل کند. اگر 
با پیش مطالعه در درس شرکت کرد، باز به حرف های علما توجه کند و مباحثه هم داشته 

باشد. در این صورت، نتیجه می گیرد.
توصیه دیگر این اس��ت که طالب دیر به درس نیایند. دیر آمدن، یعنی تلف کردن وقت. 
خدا حضرت امام را رحمت کند. ایش��ان می فرمودند: من دلم می خواهد طلبه ها س��ر وقت 
بیایند، نه زود و نه دیر؛ به  طوری که وقتی در مس��جد اعظم، درس را ش��روع می کنم، دِر 
مس��جد اعظم تزاحم بش��ود. مثاًل هشت صبح که استاد ش��روع بکند، این طور نباشد که 
طلبه از ساعت هفت یا هفت و نیم آنجا آمده و نشسته باشد. برای چی باید این طور باشد؟ 
درباره مباحثه به نکته ای اشاره می کنم. ما از مباحثه کردن، خیلی استفاده می کردیم و چه 
بس��ا می توانم بگویم اس��تفاده ما از مباحثه، کمتر از استفاده از استاد نبوده است. اگر طلبه 
این نکات را رعایت کند، هدف درس خارج که رس��یدن به اجتهاد اس��ت، تأمین می شود. 
من از امام خمینی استفاده کردم. استفاده من بیشتر از امام، در فقه و اصول بود. به 
درس علمای دیگر، مثل مرحوم آیت اهلل داماد، گلپایگانی، اراکی و بروجردی هم مقداری 

رفته ام، ولی بیشتر از امام استفاده کردم. 
مرحوم حضرت امام، مردی خوش بیان و متدین بود. به هیچ کس هم باج نمی داد. بنده 
خدا بود. برای خدا حس��اب باز می کرد. اهل دنیا نب��ود. اهل این نبود که بخواهد خودش 
را مط��رح کند. وقتی می آم��د بحث می کرد، به فلک هم باج نم��ی داد. همه حرف هایش 
استداللی بود. یادم می آید یک وقتی ایشان فرمودند: واهلل شیخ مفید هم باید این حرف ها 

را قبول بکند. ایش��ان این طور قوی بحث می کرد. با وجود این، بیرون از کالس، به یک 
طلب��ه عادی هم احترام می گذاش��ت. من س��عی می کردم گه گاهی که آق��ا را در خیابان 
می بینم، اول س��الم کنم. یادم هس��ت یک بار ایشان از مدرس��ه فیضیه بیرون می آمدند. 
تقریبًا فاصله من با امام، 25 متر بود. گفتم صبر کنم تا ایشان نزدیک بشوند و سالم کنم. 
نمی دانم معمم بودم یا نه. ایشان ده � دوازده متر مانده بود که به من برسد، سالم  کرد و 
نگذاش��ت من سالم کنم. وجود و کیفیت برخورد ایشان با طلبه ها، خودش، درس اخالق 
بود و اصاًل خودش را نمی گرفت. وقتی می خواست بیاید درس، تنها می آمد. بعد از درس 
می رفتیم س��ؤال بکنیم. گاهی بعد از درس، مس��جد اعظم تشریف می بردند و در یکی از 
صفه ها می نشس��تند و به س��ؤاالت پاسخ می گفتند. ایش��ان وقت آمدن به درس و وقت 
بازگشت به خانه، تنها می رفتند. گاهی که می رفتند، به همراهشان می گفتند بفرمایید شما. 
می گفت یک کاری می خواهید بکنید که من دیگر درس نیایم. این فرد باید هم تک باشد. 
یک بار، من و یکی از فضالیی که یکی از علمای ارزش��مند حوزه اس��ت، با حضرت امام 
کاری داشتیم. ایشان از مسجد اعظم بیرون آمدند و از همان قسمتی که کوچه باغ ملک 
بود، رفتند. ما از آنجا می آمدیم، امام از طرف مس��جد سلماس��ی می آمدند. آنجا به ایشان 
رسیدیم و سالم کردیم. ایشان هر دوی ما را می شناخت. فرمودند که بفرمایید. گفتیم: با 
شما کار داریم. فرمودند: شما بفرمایید، من می آیم. نگذاشتند ما همراه ایشان باشیم. یعنی 
واقعًا روش، برخورد، اخالق و صحبت های ایش��ان عجیب بود. آقای خمینی همین آقای 
خمینی بود که بعد هم که رهبر نظام و انقالب شد، خودش را هیچ می دانست. می گفت: 
»همه کارها را خداوند عنایت کرده اس��ت. مردم این خدمت ها را کردند. کش��ور، کش��ور 
رس��ول اهلل اس��ت.« واقعًا اینها را می گفت. صورت سازی نمی کرد. اهل این حرف ها نبود. 

بهترین نهی از منکر و امر به معروف را انجام می داد. 
اگ��ر واقعًا برادران یا خواهرانی که در درس خارج ش��رکت می کنن��د، با یک پیش مطالعه 

  

 اس�الم ک�ه فق�ط فقه نیس�ت. 
اسالم شامل معارف و تفسیر و 
مباحث اعتقادی و اخالقیات هم 
اس�ت. متأس�فانه در حوزه ها، 
کار الزم�ی ک�ه االن در حق فقه 
و اصول انجام می شود، نسبت 
به تفسیر به این حد نمی شود.

  



١١

خوب و دقت خوبی نس��بت به مسائل شرکت و بعد هم با 
هم بحث کنند و بحثش��ان هم استداللی باشد و به نقض 
و ابرام حرف اس��تاد بپردازند، سبب می شود بعد از چهار � 
پنج سال که خوب در درس استاد شرکت کردند، دیگر نیاز 
نداش��ته باشند بیست یا پنجاه سال در درس خارج شرکت 
کنند. حضرت امام در این باره می فرمود که به نظر من 
طلبه ها باید یک کتابی که با قواعد بیش��تر سر و کار دارد، 
مثل بیع مرحوم ش��یخ را پیش استاد بخوانند، چون درباره 
قاع��ده لزوم بیع، صحت بیع و ادله ای که این طرف و آن 
طرف اس��ت، بحث می کند. کت��اب را برای تطبیق کردن 
قواعد در موارد و مصادیق، پیش اس��تاد بخواند. هم چنین 
اس��تادی پیدا بکند و یک کتاب را که با روایات سر و کار 
دارد، مثاًل کتاب زکات یا کتاب صاله را بخواند که بیش��تر 
روایات را مطرح و بررسی می کنند؛ چون این گونه نیست 
که قواعد کلی باش��د و مانند بی��ع، همان ادله ای که برای 
صح��ت معاطاة در بی��ع می آید، همان ادل��ه برای نکاح و 
عاریه بیاید. پس کتابی را باید خواند که بیش��تر با روایات 
س��ر و کار دارد و این گونه طلبه در فهم روایات و تعارض 
روایات و جمع ادله، استاد می شود؛ چون انسان در محضر 
استاد می تواند تبحر پیدا کند. فرمودند که اگر درک و فهم 
باش��د، همین دو تا بس اس��ت و بس��اطش را جمع کند و 
برای خودش برود، به ش��رطی که مطالعه و مباحثه داشته 

باشد. وقتی یک دوره را خواند، دیگر بس است. یک وقت 
می خواهد اس��تاد حوزه و جزو ارکان تعلیم حوزه شود، باید 
بیش��تر کار کند، ولی افرادی که هدفش��ان این است که 
در حوزه،  معلومات دینی، کس��ب و خودشان هم استفاده 
کنند و هم مردم را در ش��هرها و روستاهای دیگر بهره مند 
سازند، به این شکل درس خواندن، مجتهد می شوند، ولی 
نه حد اعلی از اجتهاد که مرجع تقلید ش��وند. همین کار را 

کنند، بس است. 
این درباره آن قسمتی است که مربوط به بحث های خارج 
معروف حوزه اس��ت که فقه و اصول اس��ت، اما اسالم که 
فقط فقه نیس��ت. اسالم ش��امل معارف و تفسیر و مباحث 
اعتقادی و اخالقیات هم اس��ت. متأسفانه در حوزه ها، کار 
الزمی که االن در حق فقه و اصول انجام می شود، نسبت 
به تفس��یر به این حد نمی شود. درسی که آیت اهلل جوادی 
دارند ادامه می دهند، درس بسیار پر برکتی است، ولی این 

کار در حوزه کم انجام می شود. 
انس��ان باید اخالقیات را یاد بگی��رد. باید روی علم کالم، 
اخالقیات یا معارف اس��المی، بحث ش��ود. متأسفانه این 
گونه کارها، هنوز که هنوز است، در حوزه انجام نمی شود. 
یک قس��مت از مس��ائل فقهی هم آن گونه که احتیاج و 
حقش اس��ت، روی آن کار نش��ده که یکی از آن مباحث، 
مباح��ث والیت امر اس��ت. در مرحل��ه اول، والیت پیامبر 

بزرگ��وار و ائم��ه معصومین که قرآن ش��ریف فرموده 
اس��ت، باید تبیین ش��ود. بعد از پیغمب��ر، والیت حضرت 
امی��ر و ائمه اس��ت و بعد از ای��ن، در زمان غیبت، 
والیت برای فقیه است. اختیارات فقیه و والیت فقیه یعنی 
چه؟ حق این مس��ئله فقهی و بسیاری از مسائل دیگر هم 

ادا نشده است.
 این ه��ا کمبودهای��ی اس��ت ک��ه امیدواریم با اش��راف و 
برنامه ریزی ش��ورای عالی حوزه و اجرای مدیریت حوزه، 
ای��ن مباحث هم، آن ط��ور که حقش اس��ت، در حوزه ها 
مطرح ش��ود و طالب ما از همه جه��ات بتوانند به نیازها 
پاس��خ بگویند. اتفاقًا بیش��تر نی��از مردم هم ب��ه علمایی 
اس��ت که این گونه آیات قرآن، لطایف و معارف اس��المی 
و اخالقی��ات اس��الم و این مس��ائل را کار کرده باش��ند. 
نمی گویم مردم به فقه نیاز ندارند. قطعًا این  طور نیس��ت. 
مس��تحبات فقه هم قابل احترام است، ولی همان طور که 
نس��بت به فقه حس��اب باز شده اس��ت، خوب است که به 
علوم دیگر هم توجه بشود و طالب نسبت به آن علوم هم 
توج��ه پیدا کنند تا طلبه ای در حوزه پرورش یابد که قرآن 
و تفسیر و اخالقیات اسالم را بداند و با روایات در این باره 
نیز ارتباط داش��ته باشد تا مردم در کل کشور و بلکه دنیا، 
از معارف عمیق دینی استفاده بکنند. ان شاءاهلل خدا کمک 

بکند خدمت کنیم.



 در ایـن شـماره بنا داریم ابعـاد مختلف درس 
خـارج را برای طالب دوره سـطح و ابتدای درس خارج 
ترسـیم كنیم. لطفاً در ابتدا، از جایگاه این دوره در مسیر 

علمی طلبه بگویید.
اس��تاد: جایگاه درس خارج به این دلیل که دارای نقش ویژه ای 
اس��ت � که آن نق��ش از هیچ درس یا فعالیت بدیلی س��اخته و 
پرداخته نیس��ت � اهمی��ت مضاعف��ی دارد. می گوییم مضاعف 
اس��ت؛ چون اواًل فایده درس خارج، ایجاد اجتهاد اس��ت و ایجاد 
اجته��اد،  باالترین تحولی اس��ت که در ح��وزه رخ می دهد. دوم 
اینکه تنها درس خارج است که آن را ایجاد می کند و اگر درس 
خ��ارج را کنار بگذاریم، نمی توان بدیل��ی را جای گزین آن کرد. 
از ط��رف دیگ��ر، درس خارج زمان زیادی می ب��رد و آن قدر این 
زمان طوالنی است که انسان را از مرحله ای در عمر وارد مرحله 
دیگری می کند و ب��ه یک معنا، گل زندگی و عمر را به خودش 
اختص��اص می دهد. از این جهت، توجه و پرداختن به آن اهمیت 
دارد. هم چنی��ن از این جهت که درس خارج، الگویی مش��خص 
ن��دارد، توجه به آن اهمیت پیدا می کند. اگر برای درس س��طح، 
الگویی هم تعریف نشود، ش��یوه ها و رویه هایی که خود به  خود 
و س��لیقه ای انتخاب می ش��ود، به هم نزدیک است. متنی وجود 
دارد ک��ه اس��تاد آن را می گوید. البته باید تعری��ف گردد و مدل 
برتر انتخاب شود، ولی درس خارج، هم به دلیل نو بودن � چون 
سابقه طوالنی ندارد � و گسترده بودن و عدم تمرکز بر یک متن 
و س��ر و کار داش��تن با متون مختلف و امکان آزادی فعالیت از 

سوی استاد، در کیفیت درس خواندن ابهام دارد. 
نداش��تن تعریف��ی از درس خ��ارج، ط��الب را از دو جهت، وارد 
فضای مه آلود جدیدی می کند. یکی از جهت اینکه ما نمی دانیم 
چگون��ه درس خارج بخوانیم؛ چون جدیدالعهد اس��ت و هر کس 
هم طبق سلیقه خودش عمل می کند. از این رو، کیفیت و ماندن 
و ممارست در درس خارج، با ابهام مواجه شده است. دوم اینکه 
چون فضا در درس خارج خیلی گس��ترده اس��ت و آرای مختلف 

ارائه می شود، از این حیث هم ابهامی وجود دارد که به هر حال، 
م��ا چه چیزی را برگزینیم و چه رأیی را انتخاب کنیم؟ بنابراین، 
نوعًا درس خ��ارج به دلیل عدم تعریف و وجود ابهامات، کارکرد 
خود را از دس��ت داده اس��ت. این درس فراهم آمده اس��ت تا به 
صورت نوعی، اجتهاد به وج��ود آورد، اما اجتهاد ایجاد نمی کند. 
این یک واقعیت است که اکثراً و نوعًا، درس خارج، اجتهاد ایجاد 
نمی کند. عدم تحقق اجتهاد، به صورت نوعی در ش��اگردان، به 
دلیل کند یا پایین بودن اذهان و استعداد شرکت کنندگان نیست؛ 
چون ذهن نوعی، حداقل متوسط است و پایین نیست. همین طور 
نه به خاطر اینکه وقت گذاش��ته نمی ش��ود، بلکه بیشترین وقت 
نثار درس خارج می ش��ود. شخص بیست سال و گاهی سی سال 
در درس خارج ش��رکت می کن��د. همچنین به دلیل عدم فعالیت 
نیس��ت، بلکه خیلی ها درس خارج را بهترین درسش��ان می دانند 
و افتخ��ار هم می کنن��د، ولی چرا کارکرد خ��ودش را به صورت 
نوعی از دس��ت داده اس��ت؟ این در حالی است که در قدیم این  
گونه نبود و درس خارج در قدیم، به صورت نوعی، اجتهاد ایجاد 
می ک��رد. البته بعضی در تراز اول و بعضی در تراز متوس��ط قرار 
می گرفتن��د، ولی اآلن به صورت نوعی، ایجاد اجتهاد نمی کند و 
باید این مس��ئله را آسیب شناس��ی کرد. آی��ا در این برهه، درس 
خارج تحولی پیدا کرده و از مسیر خودش جدا شده و آن چه بوده 

است، دیگر نیست؟ 
ش��اید باید این  طور گفت که زمانی درس خارج و س��طح، یکی 
بوده ان��د. مثاًل زمان صاحب معالم، علم اصول دارای درس خارج 
نبود. معالم که نوش��ته ش��د، همه آمال و آرزوه��ا و کارکردها و 
فعالیت ه��ای اجتهادی اصولی در آن رقم می خورد. هم متن بود 
و هم نقش درس خارج را داش��ت. هر کس��ی ه��م معالم را آن 
موقع که نوش��ته شد و متن درسی قرار گرفت، خوب می فهمید، 
مجتهد بود و می توانس��ت قواع��دش را به کار گیرد. اآلن خیلی 
از مجتهدانی که کتاب هایش��ان خوانده می شود، محصول معالم 
هستند که آن را خوانده  و به کار گرفته  و مجتهد شده اند. بعدها 

اشاره
احمد مبلغی در سال 1338در 
خانواده ای روحانی در بروجرد 
متولد گردید. در اوان نوجوانی 
به جمع رهپویان علم در حوزة 
علمیة قم پیوست. وی دروس 
سطح را نزد اساتیدی همچون آیات 
اشتهاردی، ستوده و ... به انجام 
رسانید و در مقطع دروس خارج 
از حضرات آیات فاضل لنکرانی و 
میرزا جواد تبریزی و ... بهره برد. 
بخشی از فعالیت های پژوهشی وی 
از همان ابتدا به تحصیل، تحقیق 
و استفاده از مکاتب فلسفی جدید 
و مقایسة آن ها با معارف آسمانی 
اسالم اختصاص یافت. ایشان عالوه 
بر تدریس درس خارج فقه و اصول 
سمت هایی از جمله مسئولیت 
پژوهشکدة فقه و حقوق و مدیریت 
مرکز تحقیقات مجمع تقریب را بر 
عهده دارند.

خـارج مصاحبه درس  بـه  روشـى  و  آسيب شناسـانه  تاريخـى،  نگاهـى 
مبلغـى احمـد  والمسـلمين  حجت االسـالم  بـا  گفت و گـو  در 

میثم واحدی

طلبه ها
درس خارج را �ی شناسند
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که اصول و فقه هم مقداری گس��ترده تر ش��د، زمینه هایی 
ایجاد ش��د که تفطن عمومی، طبع��ًا در فضای حوزه ها و 
ح��وزه نجف پدید آمد که اس��تاد  بای��د رأی نهایی خود را 
می گفت. یعنی از متن ها عبور کند و رأی نهایی را بگوید؛ 
چون به صورت ارتکازی، این اندیش��ه و پیش فرض وجود 
داش��ت که باید علم پیش��رفت کند و در جا نزند و با توجه 
به زیاد بودن کتاب ها و ش��رح ها از استادان سؤال می شد 
که رأی نهایی ش��ما چیست؟ رفتن به این سمت که رأی 
نهایی گرفته ش��ود، دارای دو خاستگاه بود؛ یک خاستگاه 
ای��ن بود که ش��روح و تعلیقه ها و کتاب ه��ای علمی زیاد 
ش��ده و طبیعی بود کس��ی که با این همه آرا مواجه است، 
از اس��تادی زبردس��ت بپرسد ش��ما چه می اندیشید و رأی 
ش��ما چیست؟ اصاًل استاد بودن اس��تاد نسبت به دیگران 
در این بود که این توانایی را داش��ته باش��د که از پس این 
مجموعه های گسترده آرا، خیلی راحت و علمی بیرون آید 
و خروج��ی بدهد ک��ه در واقع، معل��ول و محصول کثرت 
کتب و علوم و آرا و تعلیقه ها و ش��رح ها و شرح بر شرح ها 

و... بود.
خاستگاه دیگرش این بود که اصواًل و به صورت ارتکازی، 
همه به دنبال پیش��رفت علم بودند و اینکه نباید در جا زد، 
به خصوص شعار شیعه این است که باب اجتهاد باز است 
و آن را هویتی برای حوزه های علمیه می دیدند و بر خالف 
اهل سنت که مدام تمرکز بر گذشته دارند، به دنبال رفتن 
و گام نهادن به پیش و پیش��رفت بخشیدن به علم بودند. 
پس دنبال رأی جدید بودند و اس��تاد هم آن نقطه کانونی 
بود که می توانس��ت رأی جدید را رق��م بزند. از همین جا 
درس خارج پدید آمد و استاد جایگاه خود را در آن می دید 
ک��ه فارغ از متن و بیرون از فضای متن، به بررس��ی رأی 
خویش و اعالم آن با ارائه اس��تدالل هایش بپردازد. علت 
اینکه چرا اصاًل درس خارج در حوزه های علمیه ایجاد شد 

و اهل سنت چنین چیزی ندارند، همین است. پس از پدید 
آمدن درس خارج، از آنجا که فلس��فه وجودی اش این بود 
که گامی به پیش باشد و نسبت به آنچه هست و فراتر از 
آنچه هس��ت، علم را به پیش ببرد، خود به  خود، این نگاه 
در شاگردان شکل گرفت که این رأی و درس شفاهی باید 
مکتوب بش��ود که بحث تقریر مطرح شد. خاستگاه تقریر 
همین جا بود که ش��اگردان می دیدند این پیشرفت و یک 
گام ب��ه پیش را باید به قید کتاب��ت درآورند تا بماند؛ زیرا 
نوعی افتخار و پیش روی بود. گاهی خود اس��تاد هم درس 
را می گف��ت و هم خودش درس را می نوش��ت، اما گاهی 

شاگرد بود که باید درس را تقریر می کرد.
آن ن��گاه فطری و اولی در نوش��تن درس خارج باید امروز 
برای ما الگو باش��د؛ زیرا ش��اگردی که خودش عالم بود و 
می دانست در فضای فراتری باید علم را به پیش ببرد، اول 
رأی استاد را می گرفت و می فهمید که چیست. سپس آن 
را تقریر و تحریر می کرد. به همین دلیل، حقیقتًا تقریرهای 
اولیه، جزو بهترین ها، و واجد خصلت های استاندارد درس 
خارج اند. مثاًل تقریراتی که برای درس خارج شیخ انصاری 
نوش��ته ش��ده اس��ت، تقریرات قابل اس��تفاده ای است و 
نکته های��ی دارد. هیچ گاه تقریر به این معنا نبود که هر چه 
اس��تاد می گوید، بنویسند؛ زیرا شاگردان قبل از آنکه اصاًل 
به فکر نوشتن باشند، به فکر فهمیدن و پیش رفتن بودند 
و نوش��تن، مرحل��ه بعد از فهم بود. یعن��ی اول باید در آن 
فضای فلس��فه وجودی درس خارج قرار می گرفتند و یک 
گام ب��ه پیش می رفتند؛ چرا که اص��اًل درس برای همین 
منعقد ش��ده بود. از این رو، ابتدا می فهمیدند. س��پس فهم 
خود را تقری��ر و تحریر می کردند. بر خالف اآلن که فهم 
ناکرده، هر چه استاد می گوید، می نویسند که خیلی دور از 

فلسفه وجودی درس خارج است.
به هر حال، اصل شکل گیری تقریرات به این صورت بود. 

این مرحله پش��ت سر گذاشته ش��د و یک مرحله طالیی 
دیگ��ری رخ داد، یعنی اگر دقیق بخواهیم بگوییم، مرحله 
اول، مرحله ما قبل درس خارج بود که متن و درس خارج، 
یکی بود و درس خارج از آن جایگاه و خاستگاه شروع شد. 
مرحله س��وم که می توان آن را مرحله طالیی درس خارج 
نامید، همان مرحله ای است که در نجف رخ داد. در نجف، 
اس��تادان مبرزی، مث��ل مرحوم صاحب کفای��ه و دیگران 
بودند. شاگردان مجّد و فاضِل بسیار کوشایی هم در درس 
خارج ش��رکت می کردند و این درس ها را تحریر یا تقریر 
می کردن��د و حقیقتًا از دل آن درس های خارج، مجتهدان 
زبردس��تی برخاستند. درس خارج در آن زمان ویژگی های 
خاصی داشت، از جمله اینکه هم استادان خیلی مبرز بودند 
و هم ش��اگردانی که در درس شرکت می کردند، خودشان 
اه��ل فن و گاهی تدریس درس خ��ارج بودند و این گونه 
نبود که درس خارج را به ابتذال بکش��انند. آن ها می رفتند 
آن نکته اصلی را می فهمیدند و روی همان نقد می کردند. 
به هر حال، ش��اید این دوره، بهترین دوره بود که البته به 
مرحله دیگری هم در نجف و هم در اوایل تش��کیل حوزه 
در قم کشیده شد، ولی به تازگی مرحله ای شروع شده که 
از خاس��تگاه، فلس��فه، اهداف، قوانین و رویه درس خارج 
خیلی دور شده است و آن، همین مرحله ای است که اآلن 
در آن واقع هس��تیم. اینکه چرا دور شده ایم، دارای دالیل 
مختلفی اس��ت که همه بر روی هم انباش��ته ش��ده و این 

مشکل را ایجاد کرده اند. 

 اگـر ممكن اسـت، ایـن دالیـل را بازگو 
بفرمایید؟

من به تعدادی از آن ها اش��اره می کنم که بر اس��اس این 
م��وارد باید به بازس��ازی و تعریف درس خ��ارج بپردازیم. 
مش��کل این اس��ت که درس خارج، آن جای��گاه عظیم و 

  

جایگاه درس خارج به این دلیل که دارای نقش ویژه ای اس�ت � 
ک�ه آن نق�ش از هیچ درس یا فعالیت بدیلی س�اخته و پرداخته 

نیست � اهمیت مضاعفی دارد.
  

  

هی�چ گاه تقری�ر به این معن�ا نبود که ه�ر چه اس�تاد می گوید، 
بنویسند؛ زیرا شاگردان قبل از آنکه اصاًل به فکر نوشتن باشند، 
به فکر فهمیدن و پیش رفتن بودند و نوشتن، مرحله بعد از فهم 

بود.
  



اصیل خود را از دست داده است و اشخاص بسیاری درس 
خارج می گویند که در جایگاه تدریس درس خارج نیستند. 
این ضع��ف  به درس خارج ضربه  زده اس��ت. البته اینکه 
گفته می ش��ود باید فضا را باز گذاشت و نباید جلوی آن را 
گرفت، درس��ت و طبیعی است، اما باعث تضعیف فرهنگ 
درس خارج ش��ده و گاهی کس��انی که تدریس س��طح را 
نداش��ته اند، اولین تجربه درسی ش��ان، درس خارج است. 
دیگ��ر اینکه به اندازه ای که اس��تادان گذش��ته، تمرکز بر 
نوآوری داش��تند و واقعًا به پیش��رفت علم می اندیشیدند، 
اآلن ش��اید جز در چن��د مورد، این معادل��ه به هم خورده 
است و درس خارج هیچ گاه واجد حرف نو و فارغ از فضای 
درسی نیس��ت. درس خارج به دو معنا باید فارغ از فضای 
درسی باشد؛ اول اینکه به قرائت متن نپردازد و دوم اینکه 
عل��م را از جایی که تا حال پیش رفته اس��ت، جلوتر ببرد. 
این در حالی اس��ت  که درس های خارج ما نه تنها س��بب 
پیشرفت علم نمی شوند، بلکه گاهی چند گام با آنچه تا به 
حال ش��کل گرفته اس��ت، فاصله دارند و بسیار متأخرتر از 
آن فضای علمی درس خارجی هس��تند که در کتاب های 
ما وجود دارد. این در حالی اس��ت  که فلسفه درس خارج، 
پیشرفت علم بوده است. اگر آسیب شناسی  صورت نگیرد، 
نمی توانی��م به نتیجه ای برس��یم و این دردآور اس��ت که 
ش��خص ببیند علم مکتوب قوی تر از علم ملفوظ است، با 
توجه به اینکه درس خارج، علم ملفوظ است. شاید برخی 
بگویند که دلیلش این است که استادان مبرزی، همچون 
شهید صدر، امام و آقای خویی آمدند و سبب پیشرفت این 
علوم ش��دند و اشخاصی که بعد از آن ها آمدند، در جایگاه 
ایشان نیس��تند و بینشان فاصله هس��ت. پس ما کوتاهی 
نکرده ای��م، بلکه آنها خیلی زود پی��ش رفتند. این صحیح 
نیس��ت؛ چرا که درس خ��ارج، اصواًل باید تا جایی  که علم 
پیش رفته اس��ت، ملحوظ ب��دارد و از آنجا به بعد حرکت 
کند. لذا درس خارج خیلی باید خود را بازسازی کند، یعنی 
بیش از درس س��طح، به بازس��ازی و باز تعریف نیاز دارد، 
ولی ما نه تنها آن را بازسازی نکردیم، بلکه تعریفی هم از 
گذش��ته نداریم که درس خارج چگونه بوده است. این هم 
مؤلفه دوم در س��قوط درس خارج است. البته منظورمان از 
سقوط درس خارج، به استثنای درس برخی بزرگان است، 
بلکه عم��وم درس ها و کل این حرکت را می گوییم، و اال 
برخی شخصیت ها، هم در نجف و هم در ایران هستند که 

درس های برجسته ای دارند. 
یکی دیگر از مؤلفه هایی که س��بب سقوط و ضعف درس 
خارج شده، این است که سخن زیاد گفته شده و تقریرات 
و کتاب ها زیاد اس��ت و از آنجای��ی که اصواًل درس خارج 
چنین خصلتی داش��ته اس��ت که باید ناظر به آخرین آرای 
موج��ود در کتاب ها و تقریرات باش��د و رو به جلو حرکت 
کند و آرای بسیاری گفته شده است که با زبان ها و ادبیات 

مختلف نیز بیان ش��ده اند، کسی که درس خارج می گوید، 
نمی تواند به همه این آرا س��ر بزن��د. ثانیًا همه آن ها قابل 
فهم نیستند؛ زیرا دارای زبان ها و بیان های مختلف هستند 
و برخی آرا نیز در چارچوب علمی بیان نشده، بلکه حرفی 
زده ش��ده است که معلوم نیس��ت چه می خواسته بگوید و 
فضا را به هم ریخته و ذهن را مش��وش کرده اس��ت؛ زیرا 
این  طور نیست که تمام نظرها از جایگاه شفافی برخاسته 
باش��ند، بلکه آرای مختلف، اعم از سره و ناسره روی هم 
انباش��ته ش��ده اس��ت. پس اواًل فرصت مراجع��ه به همه 
آن ها نیس��ت. ثانیًا پس از مراجعه نیز فهم درستی صورت 
نمی گیرد. هم چنین تبحر استادها باال نیست و خود استاد، 
ح��رف نو کم دارد. از ای��ن رو، درس خارج در مواردی، نه 
همیش��ه، در حالی منعقد می ش��ود که در نهایت، نه خود 
اس��تاد می فهمد که مطلب چیست � هر چند ممکن است 
او نیز چیزی بگوید که ادبیات علمی را اضافه کرده اس��ت 

و وضع را بدتر کند � و نه شاگرد می فهمد. 
مشکل دیگر اینکه شاگردها نیز مجّرب و آزموده نیستند و 
درس خارج را نمی شناس��ند و همان تعاملی را که با درس 
س��طح دارند، به درس خارج س��رایت داده اند. تعامل این 
است که ببینند استاد چه می گوید؛ زیرا به یک معنا، خدای 
درس س��طح، استاد است. در درس خارج، استاد همه چیز 
درس را می داند و هر چه او می گوید، می نویس��ند و اصاًل 
نمی فهمند که درس��ت است یا نادرست. بی ارزش است یا 
با ارزش. در ضم��ن، به کتاب ها نیز مراجعه نمی کنند. اگر 
هم بخواهند مراجعه کنند، خود اس��تاد هم به دو دلیل که 
عرض کردم، از پس این همه کتاب بر نمی آید. از این رو، 
درس خارج، کالفی س��ر در گم شده است و اگر بخواهید 
دستورالعملی برای ارتقای آن ارائه بدهید، اول باید ببینید 

چه مشکالتی دارد. 
بنابر آن چه گفته ش��د، مش��کل دیگر این است که سطح 
درس خارج پایین آمده اس��ت، در حالی  که پیچیدگی اش 
افزایش یافته است؛ یعنی مهارت هایی که باید استاد داشته 
باش��د که از پس درس خارج برآید، چند برابر مهارت هایی 
اس��ت که در گذشته وجود داشته است. به عالوه، فرهنگ 
درس خارج نیز س��بب تقویت و تکثیر وضعیت بی مهارتی 
می ش��ود. بازتعریفی هم نسبت به درس خارج وجود ندارد. 
از این رو، عماًل درس خارج به جای آنکه نقشی بیافریند، 
ضرب��ه و ضرری را نی��ز متوجه می کند و ب��ه جای اینکه 
مش��کلی را حل کند، خودش به مشکل تبدیل شده است 
و اآلن کس��انی که درس خارج می خوانند، نوعًا با مشکل 
مواجه ان��د. این واقعیت اس��ت و نبای��د از آن طفره رفت. 
واقعیت اس��ت که درس خارج، خورنده عمرها شده است، 
در حال��ی  که  جای��گاه بهترین احس��اس لذت های علمی 
و تحقی��ق علمی اس��ت. البته دوب��اره می گویم که برخی 
درس های خارج استثناس��ت که مربوط به بزرگان اس��ت. 

من گرایش و حرک��ت درس خارج را می گویم که ممکن 
اس��ت دهه بعد، اصاًل سقوط کند. از این رو، خیلی باید به 

فکر باشیم.

  برای در امان ماندن از این آسیب ها، چه 
راه حل ها و راهكارهایی پیشنهاد می كنید؟ در واقع، 
اگر بخواهیم درس خارج مطلوبی را ترسـیم كنیم، 

این درس باید چگونه باشد؟
درس خارج را این  طور تعریف می کنیم که تالشی شامل 
بُعدی از آم��وزش، به عالوه بُعدی از پژوهش اس��ت، اما 
مقص��ود از آموزش در درس خارج، آموزش��ی معطوف به 
ذک��ر اق��وال یا مرور آرا ی��ا القا و انتقال متون به ش��اگرد 
نیس��ت، بلکه مقصود، آموزش منهج و روش اجتهاد است. 
آموزش چگونگی استفاده از منابع برای استنباط آن هاست. 
آموزش چینش و ترتیب ادله، یکی پس از دیگری اس��ت. 
آموزش چگونگی برخورد با آرا و اقوال و اس��تفاده از آن ها 
و قرار دادن آن ها در مس��یر اس��تنباط است. بنابراین، باید 
متعلق آموزش در درس خارج را به درس��تی بشناس��یم. از 
طرف��ی در کنار این آموزش، یک پژوهش لطیف، دقیق و 
ظریف، تعبیه ش��ده است. البته این پژوهش، هم از سوی 
استاد و هم از جانب شاگرد، هر یک به فراخور دانشی که 
دارند، باید صورت بگیرد. این پژوهش در درس خارج، غیر 
از پژوهش هایی است که در درس های دیگر وجود دارد و 
حتی غیر از پژوهش هایی اس��ت که در جهان مطرح است 
و در کنار آموزش قرار دارد، بلکه ِعدل و رکن رکین درس 
خارج، پژوهش اس��ت. هیچ زیادتی، آموزش بر پژوهش و 
پژوهش بر آموزش ن��دارد و خیلی با هم مقرون و مقترن 
هس��تند و مانند دو بال در کن��ار یکدیگرند. پژوهش این 
اس��ت ک��ه حقیقتًا ش��اگرد ش��رکت کننده در درس خارج 
می خواهد اجتهاد انجام دهد، ولو با کاس��تی همراه باش��د. 
چون استنباط، خود یک پژوهش است، ولو بر اجتهاد او نام 
تمرین بار می ش��ود و این بذل جهد و تمرین پژوهش، در 
واق��ع، باید از طرف طالب رخ دهد. پس باید الگویی برای 
درس خ��ارج، تعریف و ترس��یم کنیم و اجزا و عناصری را 
در آن مالحظه کنیم ک��ه تأمین کننده این دو جنبه اصلی 
باش��د؛ هم آموزش و هم پژوه��ش. الگوی اصلی و وضع 

مطلوب درس خارج چنین الگویی است.
اگ��ر ما به این وضع مطلوب ن��گاه کنیم، آن گاه می توانیم 
یک آسیب شناسی سریع از درس های خارج  داشته باشیم. 
اواًل بس��یاری از درس های خ��ارج کنونی، از نظر عمق، از 
درس های س��طح، پایین تر اس��ت. بخش��ی هم که باالتر 
اس��ت، متعلق آموزش در آن، ارائه اقوال و پیچیدگی هایی 
اس��ت که در فق��ه یا اصول وجود دارد. اقوال بیش��تری را 
گفتن، حرف های بیش��تری را مطرح ک��ردن، نکات فنی 
موج��ود در اقوال را بیش��تر آموزش دادن، مواردی اس��ت 

  

مش�کل دیگر اینکه ش�اگردها نی�ز مجّرب 
را  خ�ارج  درس  و  نیس�تند  آزم�وده  و 
نمی شناس�ند و هم�ان تعامل�ی را ک�ه ب�ا 
درس سطح دارند، به درس خارج سرایت 

داده اند. 
  



١۵

ک��ه در درس های خارج کنونی وج��ود دارد و حتی برخی 
غیر از این هس��تند و متعلق آموزش در درس های ایشان، 
ایضاح یا ارائه حکم فقهی مس��ئله اس��ت و تمام کوشش 
اس��تاد این است که حکم فقهی مسئله را با استدالل بیان 
کند. این در حالی اس��ت که اگر مقصود، بیان حکم مسئله 
باش��د که همین حکم ها در کتاب ها وج��ود دارد. بنابراین، 
متعل��ق آم��وزش، گاه��ی در برخی درس های خ��ارج، بد 
تعریف یا لحاظ می ش��ود. هم چنین یا به جنبه های آموزش 
اس��تدالل ورزی از نوع اس��تنباط و انتقال شیوه استنباط و 
پیچیدگی های روش ها و منهج های استنباط توجه نمی شود 
یا کمترین سهم توجه در درس خارج به آن معطوف است 
و در هام��ش و حاش��یه قرار می گیرد و ب��ه صورت خیلی 
کم رن��گ و ضعیف و غیر قابل اعتنا مطرح می ش��ود. باید 
درس خارج را به گونه ای تعریف و ترس��یم کنیم که استاد 
بدان��د این ش��اگرد از او چه می خواهد و ش��اگرد بداند این 
اس��تاد چه چیزی را هدف  می نامد و روی چه چیزی مانور 
می دهد و قصد انتقال چه چیزی را به ش��اگرد دارد که آن 

باید شیوه استنباط و چگونگی استفاده از منابع باشد.
م��ن معتقدم س��ه عنص��ر در درس خارج وج��ود دارد که 
بای��د آموزش داده ش��ود. یک، منابع اس��تنباط؛ دو، مراجع 
در اس��تنباط و سوم، شیوه های استفاده از منابع استنباط یا 
مراجع در اس��تنباط. اواًل فرق بین منابع و مراجع این است 
که منابع استنباط همان منابع معروف چهارگانه است، ولی 
مراجع در اس��تنباط مواردی اس��ت که در استنباط باید به 
آن ها مراجعه کرد. این در حالی اس��ت  که منبع اس��تنباط 
نیس��تند، مثاًل عرف. مراجعه فقها به عرف، به عنوان منبع 

استنباط نیس��ت؛ زیرا ما عرف را منبع تش��ریع نمی دانیم، 
بلکه مرجع در اس��تنباط است. مرجع استنباط هم نگوییم؛ 
زیرا مرجع اس��تنباط، بازگشت به همان منبع استنباط دارد. 
تعبیر فنی اش همین اس��ت که مرجع در اس��تنباط هستند. 
مثاًل اگر ش��ما بخواهید مفاهیم را بفهمید، به عرف رجوع 
می کنید. پس عرف، مرجعی در اس��تنباط است. مثاًل اقوال 
فقها، مرجع در اس��تنباط هس��تند و نمی توان آن ها را کنار 
گذاش��ت و باید به آن ها مراجعه داش��ت. مگر می شود در 

استنباط، این حلقه ها را حذف کرد. 
خیل��ی چیزهای دیگر هم هس��تند که مرجع در اس��تنباط 
هس��تند. ف��رض کنید فقیه��ی می خواهد حک��م موضوع 
جدیدی را اس��تنباط کن��د. اگر موضوع، علم��ی و پیچیده 
باش��د، برای ش��ناخت آن ب��ه علم مراجع��ه می کند. پس 
علم، مرجع در اس��تنباط، برای شناخت موضوع است، ولی 
هیچ گاه منبع نیس��ت؛ زیرا ما حکم اهلل را از علم به دس��ت 
نمی آوریم. از این رو، این ها باید از هم تفکیک ش��ود. پس 
اواًل منابع استنباط و ثانیًا مراجع استنباط و سوم شیوه های 
استفاده از منابع و مراجع داریم که البته این شیوه ها به دو 
دسته تقسیم می شوند؛ یکی قاعده ها که اعم از قاعده های 
اصولی، فقهی، رجالی و ادبی و لغوی اس��ت که این قواعد 
را در علوم خودش��ان فرا گرفته اس��ت و در استنباط به کار 
می گیری��م. منتها خود این قاعده ها ش��یوه نیس��تند، بلکه 
قاعده ها در نوعی فرآیند ش��یوه ای و روشی در استنباط به 
کار گرفته می ش��ود. این که هر قاع��ده کجا به کار گرفته 
ش��ود و مبارزه قواعد با هم و تطبیق و اعمال آن ها چگونه 
باشد، همگی بخشی از شیوه کلی است. اینکه نقطه شروع 

اس��تنباط و نقطه عزیمت، کتاب یا س��نت یا اجماع باشد، 
بحث ش��یوه ای اس��ت. گاهی درباره م��وردی، چند قاعده 
وج��ود دارد که بای��د تطبیق داده ش��ود. چگونگی تطبیق 
آن ها، بحث ش��یوه ای اس��ت. این مجموع��ه بحث ها که 
تراکم می یابد، شیوه را شکل می دهد. در اصول، قاعده ای 
را می خوانی��م و کنار می گذاریم، ولی در اس��تنباط ممکن 
اس��ت پنج یا شش قاعده در برابر مجتهد رخ بنمایاند و در 
کنارش قواعد فقهی و رجالی هم باش��د. تطبیق مجموعه 
این ه��ا و تقدی��م و تأخیر این ها در اجرا، همگی به ش��یوه 

برمی گردد.
البته ش��یوه، مباحث دیگری هم دارد. گاهی شیوه به منبع 
معطوف اس��ت و گاه، معطوف به مرج��ع. رجوع به مرجع 
در طول اس��تنباط از منبع اس��ت؛ یعن��ی گاهی اوقات باید 
ب��ه عرف و غیره مراجعه کرد تا زمینه ها فراهم ش��ود. هر 
کدام از این ها نیز ش��یوه هایی دارد. برای نمونه، شیوه های 
استفاده از اقوال فقها در استنباط خیلی بی نظم است، مثل 
اینک��ه به چه دس��ته ای از فقها باید مراجعه ک��رد. از این 
رو، بای��د فقها را از نظر قرن دس��ته بندی کرد. فقهای هر 
ق��رن از قرون گذش��ته و قدما تا امروز باید تعریف ش��وند 
ک��ه از این قرن تا قرن دیگر، چه دس��ته ای از فقها وجود 
داش��تند و ممیزات و ویژگی های آن ها چه بوده و استنباط 
از آن ها مش��مول چه ضوابطی است. مثاًل اگر بخواهیم از 
ادبیات فقهای اقدم اس��تفاده کنیم، باید قواعدش را بدانیم 
و بفهمیم فقهای قرون اخیر چه ظرفیت هایی دارند. این ها 
بی نظم اس��ت. ل��ذا به آن ه��ا مراجعه نمی ش��ود یا فله ای 
مراجعه می ش��ود. ب��رای نمونه، »تبّرکًا ی��ا قربة إلی اهلل«، 

  

درس خارج به دو معنا باید فارغ از فضای 
درس�ی باش�د؛ اول اینک�ه ب�ه قرائت متن 
نپ�ردازد و دوم اینکه علم را از جایی که تا 

حال پیش رفته است، جلوتر ببرد.
  



رأی دو فقیه هم در درس ها ذکر می شود، ولی بدون آنکه استفاده صحیح و روشمندی از 
آن ها بکنیم. این روش، صحیح نیست؛ زیرا فقها سیر و حرکتی داشته اند و تفاوت هایی با 

هم دارند که باید بررسی شود.

  به نظر می رسد كاری جداگانه و كارشناسی باید در زمینه دسته بندی 
دوره هـا و فضاهـای متفاوت فقهای پیشـین صورت بگیرد كـه از آن به عنوان 

مرجع در استنباط استفاده شود؟
استاد: بله. بدین منظور، باید قباًل نظریات تفکیک کننده تاریخ مشخص شود. به کارگیری 
این ها، خودش ش��یوه ای اس��ت. بدون ش��یوه، کار کردن فایده ای ندارد. اصاًل رهزن هم 
هس��ت. مثاًل از قبل باید دیدگاه هایی در این  باره داشته باشیم که شهرت با رأی چند نفر 
درست می شود. ممکن است شخصی معتقد باشد که با رأی دو نفر از قدما شهرت درست 
می ش��ود. بعضی دیگر معتقدند که باید بیشتر باشد. نکته دیگر اینکه آیا با مراجعه به قدما 
و فقهای س��لف و پیش��ین می خواهیم بر فهم آن ها تکیه کنیم و از فهم آن ها اس��تفاده 
کنی��م یا اینکه می خواهیم از اعتمادش��ان به روایتی اس��تفاده کنیم ی��ا اینکه از مفردات 

فتاوای آن ها اجماع بسازیم. لذا مراجعه به آن ها 
باید منضبط ش��ود و از قبل خیلی از این مسائل 
مبنایی را ب��رای خود حل کنی��م. به  کارگیری 
همه این ها با آن دقت ها و ظرافت ها، به ش��یوه 
مربوط اس��ت. پس اصل اس��تنباط بر پایه این 
مثلث استوار است و همواره باید استاد و شاگرد 
در این مثلث و با مراجعه به اضالع سه گانه این 
مثلث، استنباط را پیش ببرند. آن گاه دست یابی 
به حکم مس��ئله ای یا شفاف سازی قول فقیهی 
که ایشان دقیقًا در فالن جا چه گفته، در درجه 

دوم مطرح اس��ت که حتی ممکن اس��ت حاوی نکات فنی خارج از اس��تنباط باشد که در 
اس��تنباط هم نقش��ی ندارد. مشکل ما در درس خارج این اس��ت که این امور حاشیه ای را 
اص��ل و متعلق آموزش قرار داده  و امور اصلی را کنار گذاش��ته ایم. بعد فریادمان هم بلند 

است که چرا درس های خارج ما اجتهاد ایجاد نمی کند.

 یعنی در واقع، در برخی دروس، اصًال محور را آموزش قرار نداده اند، 
بلكه اصل این است كه استاد می خواهد به حكمی برسد.

به حکمی برس��د یا آن حکم را آموزش دهد. از این رو، متعلق آموزش را در درس خارج 
دقیق نشناخته ایم و آنچه نباید متعلق آموزش باشد، متعلق آن شده است. لذا گاهی اوقات 
درس های س��طح مان با درس های خارج مان، هدف مش��خصی را دنبال می کنند و هر دو 
به دنبال این هس��تند که عبارت آموزی کنند و ببینند اقوال چند تاس��ت و... . این در حالی 
اس��ت  که این ها امور حاش��یه ای هستند و پرداختن به اقوال وقتی اهمیت دارد که بخشی 
از فرآیند اس��تنباط به معنای رجوع به اقوال باش��د و به مثابه ایجاد شیوه ای باشد یا نقش 
روش��ی ایفا کند، وگرنه اینکه مدام به اقوال و کتب مراجعه کنیم، هم س��رگردانی و تحیر 

ایجاد می کند و هم طالب نمی تواند به جایی برسد.
ب��ه ع��الوه اگر همه این مطالب نیز از طرف اس��تاد موردنظر باش��د، ول��ی خود طالب و 
ش��رکت کننده درس خ��ارج، پژوهش نکند، فایده ای ندارد. نیم��ی از درس خارج، آموزش 

است. در نیمه دیگر، طلبه باید نقد کند. اصاًل باید به جنگ و نقد علمی استاد برود. 

  حـاال كه بحث به اینجا رسـید، نظرتـان را دربـاره وظایف طلبه در 
درس خارج بفرمایید.

فعالیت شاگرد در درس خارج، فعالیتی علمی است که به سه دسته تقسیم می شود که هر 

سه را باید انجام دهد. دس��ته اول، فعالیت های تمهیدی؛ دسته دوم، فعالیت های تقریری 
و دس��ته سوم، فعالیت های پژوهش��ی. فعالیت های تمهیدی این است که طلبه باید برای 
درس خارج مهیا ش��ود؛ چون درس خارج، جای توضیح و تبیین و فهماندن مطالب اولیه 
نیست. این ها را باید در درس سطح، تمام کرده باشند. در سطح باید تسلط بر فهم اقوال 
و ادبیات و پیچ و خم ها ایجاد شده باشد. اگر هم نشده است، خود طلبه برنامه ریزی کند و 
انجام بدهد. نمی شود بعد از آن همه وقت، حاال در درس خارج بخواهد الفبا را یاد بگیرد.

  منظورتان از فهم اقوال چیسـت؟ به هر حال، بعضی كتب در سـطح 
تدریس نمی شود و در درس خارج باید آن ها را فهمید.

آن ه��ا را باید با مراجعه فهمید. منظور من، اولیاتی اس��ت که در س��طح به طلبه آموزش 
داده ش��ده، ولی او هنوز تس��لط کافی را کسب نکرده است. مثاًل ادبیات را نیاموخته است 
و مش��کل فهم عب��ارت دارد. در درس خارج هم می خواهد که مش��کل فهم عبارت را با 
رج��وع به اس��تاد حل کند که مثاًل ضمایر متن به کجا برمی گ��ردد. فعالیت های تمهیدی 
یعنی طلبه به ش��کل بالفعل از گذش��ته های درس سطح، آمادگی هایی را با خود به درس 
خارج بیاورد. یک آمادگی های ثانوی هم که در 
واقع، آمادگی های مرب��وط به خود درس خارج 
اس��ت، باید ایجاد ش��ود، مانند مطالعه مقدماتی 
برای هر درس، ی��ک روز، دو روز یا یک هفته 
قبل از آن؛ چون وقت اس��تاد و شاگرد در درس 
خارج نبای��د صرف آمادگی یا القای یک مطلب 
بش��ود. از این رو، طلبه باید پیش مطالعه دقیق 
داش��ته باش��د، اقوال را ببیند. چون هدف درس 
خارج، آموزش شیوه اس��تنباط است، طلبه باید 
حتی قبل از ورود در درس، مطالعه منهجی هم 
بکن��د که بداند ب��رای اجتهاد از کجا باید آغاز کند، چه قواعدی را به کار بگیرد و به کدام 
اقوال مراجعه کند. بنابراین، طلبه باید خودش تمرین ها و آماده س��ازی هایی را انجام دهد 
و هر چه آمادگی های قبل از درس خارج، بیشتر باشد، میزان و سطح بهره مندی از درس 
خارج و حضور در فضای درس خارج بیشتر می شود و تحقق اجتهادی که درس خارج باید 
به طلبه انتقال بدهد یا قدرتی که باید در او ایجاد کند، س��رعت و س��طح باالتری خواهد 
داش��ت. متأس��فانه درس های خارج ما فعالیت تمهیدی ندارند. ن��ه فعالیت های تمهیدی 
حاصل از س��طح را به آن شکل دارند؛ چون اغلب درس های سطح، هوشمندانه و درست 
نیست � مگر اینکه خود شاگرد آموخته هایی داشته باشد � و نه فعالیت های تمهیدی حین 

درس خارج را دارند.

  طلبه چه مهارت هایی را باید از سطح با خود به همراه بیاورد؟
در س��طح، چند مهارت باید در طلبه شکل بگیرد. مهارت اول این است که با ادبیات علم 
آش��نا ش��ود. مقصود از ادبیات، فقط اصطالحات و عبارت خوانی نیس��ت. از این جهت که 
عبارت های فقه و اصول، تخصصی اس��ت. وقت ش��اگرد باید صرف آش��نایی با عبارت ها 
ش��ود. آن گاه قدرت معنا کردن عبارت ها، ولو از غیر کتاب های درس��ی را پیدا کند؛ چون 
کتاب های درس��ی را که ش��خص می خواند و یاد می گیرد، اما باید سعی کند عبارت پرداز 
و عبارت خوان و متن خوان ش��ود. این مهارت را باید در س��طح تمام کند؛ چون در درس 
خارج با متون جدید سر و کار دارد. اصاًل می توان کالس و کارگاه جانبی و امتحانات ویژه 
برگ��زار کرد که طلبه نه تنها بتواند مکاس��ب را بخواند، بلک��ه بتواند متون دیگر را هم به 
ش��کل تمرینی بخواند و از درونش عبارت بیرون بکشد. مکاسب خواندن که هنر نیست، 
جزو درس است و استاد می آید و وقتش را صرف آن می کند. مهارت دیگری که در سطح 
باید کس��ب کند، این اس��ت که مصطلحات را بشناسد و مثاًل در درس خارج به دنبال این 

  

بنابرای�ن، متعلق آم�وزش، گاه�ی در برخی درس ه�ای خارج، 
بد تعریف یا لحاظ می ش�ود. هم چنین ی�ا به جنبه های آموزش 
اس�تدالل ورزی از ن�وع اس�تنباط و انتقال ش�یوه اس�تنباط و 

پیچیدگی های روش ها و منهج های استنباط توجه نمی شود

  

  

 مشکل ما در درس خارج این است که این امور حاشیه ای را اصل 
و متعلق آموزش قرار داده  و امور اصلی را کنار گذاشته ایم. بعد 
فریادمان هم بلند اس�ت که چرا درس های خارج ما اجتهاد ایجاد 

نمی کند.

  

برائت
ــده ای وجود  ــه چيز نفهمي ــت ک ــت اصل بر اين اس گف

ندارد.
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نباش��د که منظور از حکومت یا ورود چیست، زمان به چه 
معناست، چند نوع زمان داریم. در حال حاضر، بیشتر وقت 
ما در درس خارج صرف ضمایر و مراجع می شود، در حالی 
 که ضمایر و مراجع، قضایای شخصی اند؛ یعنی یک کتاب، 
ضمای��ر و مراجع��ی دارد و کتاب دیگ��ر، ضمایر و مراجع 
دیگر. وقت صرف کردن برای آن ها هنر نیست. البته یک 
مقدار آش��نایی با آن ها مفید است، اما اگر تمام تمرکزمان 

را روی این ها بگذاریم، از علم جا می مانیم.
در این مرحله، از جمله مهارت های الزم دیگر این اس��ت 
که طلبه با کالن فقه آش��نا ش��ود تا هنگامی که به درس 
خ��ارج می آید، نامأنوس نباش��د. با کالن اصول نیز آش��نا 
باش��د و با چارچوب کلی و ساختار کلی آن انس پیدا کرده 
باش��د. همچنین با مکتب ها و مثاًل تفاوت شخصیت هایی 
آشنا شوند که در علوم کار کرده اند. البته در حد مقدماتی، 
چون بیش��تر آن به درس خارج مربوط اس��ت. لذا این هم 
از جمله مواردی اس��ت که باید در آموزش ها تعبیه شود تا 
طلبه ها با کتاب ها و سابقه فقها و سیر بحث ها آشنا شوند. 
طبع��ًا مقداری نیز باید به ش��کل متوس��ط و نه اجتهادی، 
با اس��تدالل ورزی فقهی آش��نایی پیدا کنن��د که خصوصًا 
می توان سیر اس��تنباط را در مکاسب به خوبی فرا گرفت. 

این تمهیدات مربوط به سطح است. 
فعالیت دیگر، فعالیت تقریری اس��ت. درس خارج به لحاظ 
اهمیت و نیز هدف مهمی که بر دوش خود دارد که ایجاد 
اجتهاد اس��ت، حتمًا باید همراه با فعالیت تقریری باش��د، 
چ��ه تقریر ش��فاهی و چه تقریر کتبی. ش��اگرد باید بعد از 
درس، درس را تقری��ر کند. چه در قالب مباحثه ها یا اینکه 
یک نفر برای عده ای درس را بگوید. قباًل ش��اگرد برتر در 
کالس ها ای��ن کار را می کرد یا هر روز به نوبت، یک نفر 
درس را تقریر کند. تقریر کتبی این اس��ت که طلبه، درس 
را با نوشتن خود برقرار کند و نظمی به آن بدهد، نه اینکه 
حرف های اس��تاد را من البدو إلی الختم، هر طور که گفته 
است، بنویسد. این تقریر نیست. تقریر این است که با قلم 
ش��اگرد نوشته شود. قلم مال شاگرد است و هیچ ربطی به 
استاد ندارد. این هایی که درس را از روی نوار می نویسند، 
تقریر نیس��ت. تقریر آن اس��ت که یک  بار درس به ذهن 

ش��اگرد وارد و فهم و هضم شود. سپس از ذهن شاگرد با 
قلم دیگری و حتی با ساختار دیگری، روی کاغذ بتراود.

 ممكـن اسـت بعضـی بگویند مـا درس 
استاد را می شنویم و می فهمیم. فایده اینكه چیزی 

را بنویسیم كه فهمیدیم، چیست؟
اصواًل ش��خص در تقریر می فهمد که واقعًا فهمیده است 
یا نه. چیزهای بس��یاری هست که انس��ان گوشه هایی از 
آن را می فهمد و خیال می کند کاماًل فهمیده اس��ت، ولی 
وقتی قلم به دست می گیرد و می خواهد بنویسد، می توان 
فهمید که واقعًا فهمیده اس��ت یا خی��ر. اصواًل تقریر یک 
جنب��ه ارزش افزوده ای دارد و آن، این اس��ت که ادبیات و 
لباس جدیدی را بر تن مطلبی می کند که استاد گفته است 
و آن درس و گفتار را به صورت اثری ماندگار در می آورد. 
حتی اگر شخص، درس را فهمیده باشد که بعید می نماید، 
تا وقتی مطلب را ننویسد، نمی تواند کامل بفهمد یا الاقل 
در معرض این آسیب است که خیلی از مطالب را نفهمیده 
باش��د. فایده دیگر تقریر این اس��ت که تقری��ر، اجتهاد را 
غرس می کند؛ چون اجتهاد، دیریاب و گریزپاست و به این 
سادگی ها به اختیار انسان در نمی آید. وقتی مطلب نوشته 
شد، غرس می ش��ود و این به نوعی، تمرین اصلی اجتهاد 

است و در واقع، موجب تثبیت مطلب در ذهن می شود. 
ع��الوه بر تقریر، یک مرحله دیگر هم وج��ود دارد که آن، 
نقد و پژوهش اس��ت. پس طلبه بای��د فعالیت تحقیقی هم 
داش��ته باشد. مثاًل اینکه اس��تاد می گوید قال فالٌن کذا، آیا 
درست می گوید؟ باید تحقیق شود یا اینکه ببیند وقتی استاد 
استداللی می کند، درس��ت استدالل کرده است؟ طلبه باید 
نس��بت به آن نقد کند. پس اگ��ر این رکن رکین تحقیق و 
فعالیت تحقیقی نباشد، درس خارج، ارزش و فایده ای ندارد 
و طلبه به مقلّدی تبدیل می شود که حرف هایی را می شنود 
ک��ه تأثیر دارد، اما اجتهادی را که خود طلبه پا پیش بگذارد 
و جرئ��ت نظر دادن پیدا کند، به همراه نمی آورد. از این رو، 
حجم درس های خارج بای��د کم، و این فعالیت های جنبی، 
زیاد ش��ود تا تأثیر الزم را بگذارد. اگر این فعالیت ها رعایت 

نشود، درس های خارج ما، راه به جایی نخواهد برد.

  

 مشکل ما در درس خارج این است که این امور حاشیه ای را اصل 
و متعلق آموزش قرار داده  و امور اصلی را کنار گذاشته ایم. بعد 
فریادمان هم بلند اس�ت که چرا درس های خارج ما اجتهاد ایجاد 

نمی کند.

  

  

فعالیت ش�اگرد در درس خارج، فعالیتی علمی اس�ت که به سه 
دس�ته تقسیم می ش�ود که هر سه را باید انجام دهد. دسته اول، 
فعالیت های تمهیدی؛ دس�ته دوم، فعالیت های تقریری و دس�ته 

سوم، فعالیت های پژوهشی. 

  پژوهش هـا بایـد به چه شـكلی صورت   
پذیرد؟

این پژوهش ها، پژوهش متمرکز و معطوف به درس است، 
ن��ه پژوهش خارج از درس. به این معنا که گاهی اس��تاد، 
بحث��ی را مط��رح می کند که بحث او فاق��د فعالیتی الزم 
در اجتهاد بوده اس��ت. مثاًل باید سیر مس��ئله را می دیده، 
ولی ندیده اس��ت. طلبه در اینجا باید برود و س��یر را ببیند 
که ممکن اس��ت با این فعالیت به نتیجه ای جدید برس��د. 
این پژوهشی است که اس��تاد انجام نداده، ولی طلبه باید 
انج��ام دهد یا فرض کنید اس��تاد، اس��تداللی را به آیه یا 
روایت��ی دارد ی��ا از پیچ و خ��م آیه و روای��ت و اجماع به 
گون��ه ای، برون رفت خاصی دارد. طلب��ه این برون رفت را 
نمی پذی��رد و مثاًل می گوید فالن دلیل، منس��ی و مغفول 
واقع شده اس��ت یا اینکه به صورت دیگری باید استظهار 
صورت می پذیرفت. خالصه به هر ش��کل نقد می کند که 
این، خود پژوهش اس��تنباطی است. منتها خوب است که 
شاگرد پژوهش مازادی را نه همیشه با هر درس، بلکه در 
پایان هر ماه یا هر دو ماه یا حتی هر فصل، داشته باشد و 
آن اینکه درس های استاد را که تقریر کرده است، از منظر 
دیگری، بازخوانی و ش��یوه اس��تاد در استنباط را مالحظه 
کن��د و پس از چند ماه که مطال��ب درس را تجمیع کرد، 
ی��ک نگاه از دور و از بی��رون به منطق، حرف، نحوه ورود 
و خروج اس��تاد بیفکند و بازس��ازی و بازنگری و واکاوی 
نس��بت به آن داشته باشد. بعد به معدل و میانگینی نسبت 
به فعالیت اس��تاد می رس��د که این عمل خیلی برای طلبه 
اثرگذار است. در واقع، طلبه با این کار مکتب  آموزی کند.

  اسـتادان باید چه ویژگی هایی داشته 
باشـند و مالك انتخاب استاد از نگاه طالب چه 

باید باشد؟
درباره استادان، مهم ترین مطلب همان است که طلبه باید 
ببیند متعلق آموزش در درس هر استاد چیست. آیا او برای 
آموزش روش اس��تنباط و اجتهاد به شاگردان می کوشد یا 

اینکه صرفًا به آموزش حکم یا اقوال می پردازد.



 در ابتـدا توضیحـی دربـاره ماهیّت 
درس خـارج و تفاوت آن بـا فعالیّت های قبل 

از درس خارج بفرمایید.
بس��م اهلل الرحمن الرحیم. اگر برنامه ریزی آموزشی 
تابعی از اهداف آموزشی باشد، مقاطع آموزشی تابعی 
از اهداف آموزش��ی می شوند و روشهای آموزش هم 

متأثّر از اهداف آموزشی می شوند. 
اهداف آموزشی را می توان براساس سطوح ششگانه 

فهم و ادراک تنظیم کرد که عبارتند از: 
 1- س��طح حافظه اي یعنی علم آم��وز بتواند به یاد 
بیاورد، مشخص کند، تمیز بدهد، نشان بدهد، تعیین 

کند، تعریف کند.
2- سطح فهم اولیه یعنی بتواند به بیان خود مطلب 
را بازگو کند، ترجمه کند، تنظیم کند، نتیجه بگیرد، 

شکل آن را بکشد، توضیح دهد.
3- س��طح کاربردي یعنی بتواند استفاده کند، رابطه 
برق��رار کند، انتقال بدهد، تعمی��م بدهد، طبقه بندي 

کند، توصیه کند. 
4- فهم تحلیلي یعنی بتواند مقایس��ه کند، حذف و 
اضافه کند، کش��ف کند، تحقیق کند، سازمان دهي 

کند، طراحي کند.
5- فهم استداللي یا سطح نقد و ارزیابي یعنی بتواند 
استدالل کند، تصمیم بگیرد، نقد کند، قضاوت کند، 

ارزیابي نماید.
6- فهم خاّلق یا س��طح تولی��د و خلق یعنی بتواند 
حدس بزند، نظریه بدهد، تولید کند، اس��تنباط کند، 

ابداع نماید.

درس خ��ارج در برنامة آموزش��ی کالن فهم متون 
دینی در مرتبه سطح فهم استداللی و فهم خاّلق از 

سطوح فهم و ادراک قرار دارد.
یعنی ما در برنامه آموزش��ی فهم دین به کسانی نیاز 
داریم که توانایی اس��تدالل برای حّل مس��ئله های 
دینی را داشته باشند )یعنی مسئله هایی که مبتنی بر 

کش��ف مقصود دین است(،. و همین طور کسانی که 
توانایی داش��ته باشند الیه های کشف نشده و نهفته 

متون دینی را اکتشاف کنند. 
این نیاز س��بب می ش��ود هدفگذاری آموزشی برای 

تحقق چنین افرادی انجام شود. 
در مقطع قبل از درس خارج، باید سطح فهم تحلیلی 
دنبال ش��ود تا فراگیر بتواند حل ّهای ارائه شدة قبلی 
به مسئله های مورد نظر را تحلیل کند، اجزا و روابط 

و تاثیر آن ها را کشف کند.
در مقط��ع قبل تر و پایه تر یعن��ی مقّدمات، فراگیران 
باید بتوانند مس��ئله ها را تشخیص بدهند، حل ّهایی 
که برای این مسئله ها ارائه شده را تشخیص بدهند 
و توانایی بازس��ازی آن مس��ئله ها و راه حل ها را به 
زبان خود داش��ته باش��ند به طوری که مخاطب این 
گ��زارش بتواند ب��رای حّل مس��ئله های مش��ابه از 

گزارش این فرد استفاده کند. 
این سه مقطع در طرح تحّول نظام آموزشی حوزه با 

این عناوین عنوان گذاری شده است: 
1- مقط��ع اسالم ش��ناس عمومی یعنی کس��ی که 
بتوان��د نظر اسالم شناس��ان را  ط��وری گزارش کند 
ک��ه مخاطبی��ن از این گ��زارش برای حّل مس��ائل 

زندگی شان استفاده کنند. 
2- مقطع دوم، اسالم شناس تخصصی است، کسی 
که بتواند از میان نظرات مختلف و حّل مس��ئله های 
مختلفی ک��ه متخصصین ارائه داده ان��د، )چه اصل 
مسائل و چه راه حل ّها(، با استدالل یک نظر مختار 
داشته باشد و در پاسِخ »چرا؟« نسبت به طرح مسئله 
و حّل مسئله، بتواند استدالل کند. چرا این گونه، چرا 

این مسئله، چرا با این تقریر و چرا با این حل؟ 
3- مقطع س��وم، اسالم ش��ناس ف��وق تخّصصی و 
نظریه پ��رداز اس��ت که فردی اس��ت ک��ه می تواند 
مسئله های جدید تعریف کند یا حل ّهای جدید برای 

مسئله های قبلی تولید کند. 
مقطع درس خارج در حقیقت از مرحله اسالم شناس 

تخّصصی ش��روع می ش��ود اّما وضعّیت امروز حوزه 
ما برای اسالم شناس��ی تخّصصی کافی نیس��ت چرا 
که نیمی از دوره آموزش��ی اسالم شناسی تخّصصی 
در س��طح ق��رار دارد و نیمی دیگ��ر در درس خارج 
ق��رار دارد. آنچه که در س��طح قرار دارد این اس��ت 
که نس��بت به یک مس��ئله، بتواند مثاًل نظر مرحوم 
شیخ یا آخوند را بازسازی بکند. بخشی که در درس 
خارج قرار دارد این است که نظرات متعّدد به صورت 
تطبیقی بررسی شوند و از بین آن ها بتواند یک نظر 

مختار داشته باشد.
هوّیت درس خارج، هوّیت پژوهشی است نه هوّیت 
آموزش��ی. البته این به معنای آن نیست که آموزش 
در آن دخیل نیس��ت بلکه آم��وزش، پژوهش محور 
اس��ت و خود ف��رد ش��رکت کننده در درس خارج با 
راهنمایی استاد باید مهارت خود را در کشف مسائل 
و تولید حل های جدید برای مسائل جدید، هم ایجاد 

کند و هم ارتقا بدهد.

برخـی  بـه  فرمودیـد  ای  اشـاره   
كاسـتی هایی كه اآلن در دروس خارج موجود 
اسـت. اگـر می شـود بـه صـورت تفصیلی تر 
دروس موجـود را یـك آسیب شناسـی بكنید 
كـه چرا ایـن آسـیب ها بـه وجـود آمده اند و 
راه حل هایـی را نیـز كـه به صـورت راهبردی 
اشـاره كردیـد، جزئی تر و به صـورت راهكار 

بیان كنید.
- اگ��ر ش��اخِص درس خارج، پژوهش��ی ب��ودن، و 
ش��اخِص در پژوهش، ب��ه حّل مس��ئله پرداختن، و 
شاخص مسائل در س��طح خالقیت، تعریف مسائل 
جدید، تعریف راه حلّ های جدید، توانایی اس��تدالل، 
توانایی نّق��ادی نظرات رقیب، باش��د؛ آن گاه، وضع 
موج��ود را که ب��ا این ش��اخص ها مقایس��ه  کنیم، 
می بینیم در هر ک��دام از این موارد خألهای زیادی 
وج��ود دارد. در برخ��ی از درس ه��ا در همه اش، در 
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برخ��ی درس ها به صورت نس��بی مش��کالت و خألهایی 
وجود دارد. برخی درس  خارج ها حالت س��خنرانی گزارشی 
دارن��د، گزارش یک مس��ئله و راه حل آن اس��ت. بعد هم 
گزارش راه حل هایی که افراد مختلف گفته اند. تحلیل هم 
اگر می ش��ود گزارش کاری است که خود استاد انجام داده 
و در نهایت هم یک تقریری از عملیاتی که اس��تاد نسبت 
به این کار انجام داده توس��ط ش��اگرد صورت می گیرد که 
برخی اف��راد در تقریر خود حتی بازنویس��ی هم نمی کنند 

بلکه عین الفاظ و عبارات استاد نوشته می شود.
در برخی درس های خارج ِ دیگر، اس��تاد متوّجه این آسیب 
اس��ت و سعی می کند فکر ش��اگردان را فّعال کند، دراین 
فّعال سازی ها یا فقط به سؤال و جواب پرداخته می شود یا 
فقط به بارش فکری پرداخته می شود و کارهایی مثل تفّکر 
روشمند یا مطالعه تطبیقی به معنای خاّص اصطالحی اش 
یعن��ی تقریر دو یا چند نظر برای کش��ف نقاط مش��ترک، 
کش��ف نقاط اختالف و همه این ها به عنوان مقّدمه برای 
کش��ف علّت اختالف و باز همه این ها ب��ه عنوان مقّدمه 
برای کشف تأثیر این اختالف در تقریر آن مسئله یا کشف 

مسئله جدید یا حّل جدید؛ صورت نمی پذیرد.
در مورد قسمت دوم بحث که بحث راهکارها باشد مراحل 

زیر می تواند اثربخش باشد:
فراگی��ر در مرحله نخس��ت، مس��ئله را صرفًا ب��ه عنوان 
یک ای��ده دریافت کند؛ موّظف باش��د صورت مس��ئله را 

موّجه سازی بکند که آیا واقعًا مسئله همین است با همین 
تقریر؟ در این موضوع آیا مس��ئله مهمتری نسبت به این 
مس��ئله طرح ش��ده وجود دارد یا ندارد؟ به تعبیری جایگاه 

این مسئله در شبکه مسائل مربوطه کجاست؟ 
ب��رای ح��ل مس��ئله فرضیه پ��ردازی بکن��د. مقص��ود از 
فرضیه پ��ردازی این اس��ت که ب��دون مراجعه ب��ه منابع 
و کارهای��ی ک��ه متخّصصین انج��ام داده اند س��عی کند 
مس��تقیمًا از آیات و روایات پاس��خ مسئله را استخراج کند 
و این اس��تخراِج خود را بتواند قدم به قدم توضیح بدهد و 
استدالل عملیات اس��تخراج خود را بیان کند. استظهارها 
ناخودآگاه نباشد، بلکه مستندسازی بشوند و نتیجه گیری ها 

مبتنی بر مقدمات باشد.
نظ��رات متخّصصین��ی را که به این مس��ئله پرداخته اند و 

همین مسیر را طی کرده اند، شناسایی کند.
با همان توضیح که راجع به مطالعه تطبیقی عرض شد به 
مطالعه تطبیقی این نظرات بپردازد، نقاط اش��تراک، نقاط 
اختالف، علت اختالف و تأثیر این اختالف را آشکارسازی 

کند.
فرضیه خود را با این جدول تطبیقی مقایس��ه کند و حّک 
و اصالح و تکمیل یا تأیید نس��بت به نظر خودش داش��ته 

باشد. 
یک تقریر اولیه ای را به صورت یک بسته علمی از مسئله 

و نظرش تنظیم کند، بعد سر کالس برود.

 یعن��ی در مرحله ابتدای��ی تولید علم ص��ورت بگیرد بعد 
س��ر درس ب��رود. اگر ای��ن کار را انجام بده��د حّتی اگر 
استاد، اس��تادی پژوهش محور یا مسئله محور نباشد، تفکر 
شاگرد فعال خواهد شد چون اس��تاد به صورت ناخودآگاه 
این مراحل را با ش��ّدت و ضعف های��ی در مراحل مختلف 
طی می کند، و ش��اگرد دایم ذهن خود را در یک موقعیت 
تطبیقی بین عملیات خودش با عملیات استاد قرار می دهد 
و نق��اط اش��تراک و نقاط اختالف بی��ن کار خودش و کار 
اس��تاد را ردیابی می کند، به خصوص کشف علّت اختالف 
که چرا این مطلب را استاد متوّجه شده و من متوّجه نشدم 

یا استاد کجا را دیده و من ندیدم را ردیابی خواهد کرد.
در نهایت هم حتمًا در یک جمع بندی نهایی در قالب یک 
مقاله آن مس��ئله تدوین بشود و تأثیر آن مسئله بر فضای 
فکری، فضای رفتاری چه در مقیاس ُخرد و چه در مقیاس 

کالن توصیف شود.
حل مس��ئله نباید ابتر بماند. مسئله ای داشتیم که حل شد، 
حال چه اثری دارد؟ حتمًا تاثیر آن مسئله در عمل و کاربرد 

پی گیری و ارائه بشود. 
به نظر می آید اگر کسی به این ترتیب مدت زمان کوتاهی 
درس خ��ارج برود � کوتاه که ع��رض می کنیم مقصود در 
مقیاس روز نیست در مقیاس سال است � و چندین درس 
مختل��ف را ببیند و اس��تادها و روش های مختلف را ببیند، 

حجّیت روش در او حاصل می شود.

  
در مقطع قبل از درس خارج، باید سطح 
فهم تحلیلی دنبال شود تا فراگیر بتواند 
حل ّهای ارائه ش�دة قبلی به مسئله های 
مورد نظ�ر را تحلیل کند، اجزا و روابط 

و تاثیر آن ها را کشف کند.

  



  بـا توّجـه بـه اینكـه در شـرایط موجود 
این وضعیّت بهینه وجود نـدارد، گاهی هم مثًال نیاز 
می شـود كـه در درس خاّصی شـركت شـود یا ...، 
حّداقـل كارهایی كـه در این وضعیّتها بـرای بهینه 
سازی شـركت در درس خارج می شود انجام داد، 

چیست؟ 
- اس��تاد: حّداقل کاری که در این فضا قابل انجام اس��ت 
»بازس��ازی عملیات استاد« اس��ت، یعنی اگر مجبوریم سر 
کالس��ی برویم و قبل از درس هم نمی توانیم آن کارها را 
انجام بدهیم و مجبوریم فقط تقریر بنویس��یم، بعد از درس 
بیایم مس��ئله و موضوعی را که اس��تاد طراحی کرده است 
- وکام��اًل فرق دارد که موضوع محور کار ش��ده باش��د یا 
مسئله محور-، سعی کنیم به صورت مسئله محور، موضوع 
را به مس��ئله تبدیل کنیم.  س��پس بدون مراجعه به مطلب 
اس��تاد، مس��یری را که برای حل مس��ئله الزم است، طی 
کنیم و عملیات استاد را بازسازی کنیم. هرجا که ابهامی و 

بن بستی ایجاد شد به مطلب استاد مراجعه کنیم. 
این بازس��ازی باعث می شود که به سمت روشمندشدن در 
استنباط حرکت کنیم. به تعبیر دیگر، گویا مسئله  اصاًل این 
اس��ت که این فرد در این نحوه تفک��ر چگونه عمل کرده 

است و آن چگونگی را می خواهم روی کاغذ بیاورم. 
اگر این کار را هم نمی توانیم انجام دهیم حداقل کاری که 
این دیگر غیر قابل صرف نظر اس��ت این اس��ت که همان 
متن استاد را بدون اینکه عین کلمات استاد را به کار ببریم 
دوباره به زبان خود بازس��ازی کنیم. این بازس��ازی س��بب 
می شود که ذهن به یک سری از مفاهیم و روابط که در این 
بازس��ازی به صورت ناخودآگاه بوده و به آن ها توّجه نشده، 
توّج��ه کن��د. در مباحثه اگر صرف��ًا از روی متن می خوانند 
و مت��ن را ترجمه می کنند این مباحثه نیس��ت ولی اگر در 
مباحثه همان مطلب درس را به زبان خود بازس��ازی کنند 
این خصلت یک قدم به س��وی فعال س��ازی ذهن حرکت 

خواهد داشت.

 بـرای بیان پیش نیازهـای ورود به درس 
خـارج از قدیم حتی بین خود مجتهدین هم اختالف 
بوده كه مواردی را البته تحت عنوان شرایط اجتهاد 
در اواخـر كتـب اصولی به عنوان یـك تتمه و بحث 
فرعـی طـرح می نمودنـد در حالـی كه ایـن بحث 
خـودش بحثـی اجتهـادی و خیلی مهم اسـت و به 
نظـر می آید در طـی دوران سـطح و حّداقل قبل از 
ورود بـه درس خـارج طلبه بایـد آن را ببیند. همین 
بحث ها نیز كه آسیب شناسـی  شـوند دیده می شود 
كـه گفته ها معمـوالً از روی یك شـاخص و ضابطه 
نیست كه براساس این شاخص این پیش نیازها را 
باید داشت، اگر می شود در مورد پیش نیازهای ورود 

به درس خارج با این لحاظ توضیحی بفرمایید. 
- استاد: زیرساخت مطلب، این عبارت است: که فهم دینی، 
»متن محور« است، پس تمام الزامات فهم متنی برای یک 
فهم روشمند و موّجه الزم است. از طرف دیگر متن دینی 
تک الیه و تک س��احتی نیست. الیه های معنایی دارد. لذا 
تمام الزامات فهم الیه های معنایی در آن دخیل اس��ت. از 
جانب س��وم، »عملیات فهم« است، لذا تمام الزامات روش 
فهم یعن��ی اصل خود فهمیدن که مبتن��ی بر روش تفکر 
اس��ت و مبتنی بر روش کش��ف مطلب، کشف حقیقت یا 
روش تحقیق است باز در این فضا جا گرفته است. شما هر 
مبنای��ی را در روش فهم اتخ��اذ کنید در اینجا اثر دارد. هر 
مبنای��ی را در روش فهم متن اتخاذ کنید در اینجا اثر دارد. 
در روش فه��م اگر روش تفکر فقط به اندازة اینکه اگر من 
یک صغری کبری بچینم موجب کش��ف واقعیت می شود 
باش��د آن وقت الزاماتش هم در همین حد می شود، اما اگر 
در روش فهم به این نتیجه رس��یدیم که کشف حقیقت و 
روش فهم نیاز به مسئله شناسی، قدرت مسئله یابی، قدرت 
تشخیص مسائل مرّکب از مسائل بسیط، تشخیص مسائل 
چندتباری، قدرت نفوذ به موضوع و کشف متغّیرهای درون 
موضوع، متغّیرشناسی، نحوه الیه برداری از موضوع دارد و 
در روش تفّک��ر و فهم، نیاز به چش��م رابطه بین و کش��ف 
روابط بین اجزا اس��ت که تحلیل اطالعات بش��ود و باز در 
روش فهم، نیاز به توانایی بازسازی روابط بین متغیرها و در 
حقیقت ُمدل کردن و شبیه سازی و دوباره سازی آن مسئله 

داریم؛ الزامات و پیش نیازها فرق می کند.
پیش نی��از ی��ک درس خارج، روش  تحقی��ق و روش تفکر 
است، گاه سروران و افاضل محتواهای خوبی را دارند ولی 
همه اش بصورت ناخودآگاه است و در سیر آزمون و خطا به 
دست آمده است و چون قدم به قدم، الگوریتمی و روشمند 
و خودآگاه نیس��ت، نحوه تعمیم، نحوه انتقالش به دیگران، 
نحوه اس��تفاده در حل مسئله، به نقصانها و خالهایی دچار 
می ش��ود. هرچ��ه بیش��تر در روش تفّک��ر و عملیاتی فکر 
کردن و یک مس��ئله را حل کردن، مسئله جدیدی را پیدا 
کردن، مهارت داش��ته باشند در عملیات اجتهاد و استنباط 
با بصیرت بیشتر و س��رعت و دقت بر طبق آن شاخص ها 

حرکت مي کنند.
 در همایش تخصصی آیندة حوزه که ماه گذش��ته توّس��ط 
موّسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم در مشهد 
انجام ش��د یک سری مطالعاتی که در مورد 20 سال آینده 
صورت گرفته بود با مالحظاتی جمع بندی ش��د که به سه 
نقطة اصلی قّوت و فرصت در آینده منتهی شد: اّول، بحث 
علوم ش��ناختی یا معرفت نفسی بود، دوم روش تفکر بود و 
س��وم معنوّیت عملی. یعنی حوزه ها در فضای رو به آینده 
هرچ��ه جلوتر می روند نیاز به این ها ش��دت بیش��تری پیدا 
می کند، اگر حوزه در این س��ه نقطه دس��ت برتر را داشته 
باش��د، قدرت مدیریت فضای اجتماع��ی و مدیریت رقیب 

را خواه��د داش��ت. و در بین این س��ه م��ورد روش تفکر، 
نقطه مرکزی اس��ت. اگر ما در ح��وزه روی این جهت که 
طلبه هایم��ان در روش تفکر، تحلیل و اس��تدالل و نّقادی 
دس��ت برتر را داشته باشند به طور متمرکز کار بکنیم بهره 

بسیار زیادی خواهیم برد.

  منظورتـان از روش تفّكـر همین منطق 
موجود است یا روش های تفكر به معنای عام؟

- اس��تاد: حداق��ل همی��ن منط��ق موج��ود؛ یعن��ی روی 
صورت بن��دِی تفکر مث��ل منطق ص��وری عملیاتی تر کار 
بشود. عملیاتی تر یعنی اینکه فرد بتواند از اّطالعات منطق 
صوری در عمل استفاده بکند. اگر بحث تعریف را می خواند، 
بتواند براساس شاخصه های تعریف، تعریف سازی موّجه در 
م��واد مختلف انج��ام بدهد. بتواند اش��کاالت در تعریف ها 
را تش��خیص بدهد و آن ها را اصالح بکند. اگر اس��تدالل 

می کند بتواند به صورت قدم به قدم استدالل بکند
معم��واًل متکلمی��ن در گفتاره��ا از زبان طبیعی اس��تفاده 
می کنن��د و در زب��ان طبیعی مقّدمات ُمضم��ره وجود دارد 
و چ��ون مقدمات ُمضم��ره وجود دارد هم ش��نونده و هم 
تحلیل کنن��ده در تش��خیص حفره ها دچار خل��ل یا تأخیر 
می ش��وند. طلبه باید آنقدر تمرین کرده باش��د که بتواند با 
شنیدن یک حرف یا کالم یا خواندن یک مطلب بالفاصله 
بگوید این پاراگراف مدعایش این اس��ت، صغرا و کبرایش 
این است و حّد وسطش این است، نتیجه اش این است، در 
این قسمت اش��کال دارد، استدالل نیست و شبه استدالل 
اس��ت و مغالطه اس��ت، و ... . باید ذهن نظم منطقی پیدا 

بکند. 
یک قس��مت تکمیلی  که در منطق موجود اس��ت ولی به 
آن پرداخته نمی ش��ود، روش نظریه پردازی است. منظورم 
از منط��ق فق��ط مصداق کت��اب مظفر نیس��ت یعنی کاًل 
توانایی این کار اس��ت، با صرف کتاب منطق مظفر حاصل 
نمی ش��ود و تکمیل می خواهد. فضای درس خارج، فضای 
نظریه پردازی اس��ت، لذا شاخص های تولید علم، و ضوابط 
یک نظری��ه و روش حرکت برای نظریه پ��ردازی، باید در 
بحث منطق دنبال شود که درحقیقت به معنای دقیق کلمه 
اضافه کردن بخش فلس��فه علم به منطق اس��ت یعنی در 
بحث تکمیلی، بحث فلسفه علم را در منطق داشته باشد.

یک س��ری مباحث معرفت شناس��ی در موّجه س��ازی یک 
روش و تفکر و همین طور بحث های روش شناس��ی نیز به 
منط��ق صوری اضافه بش��ود تا بتوان��د از میان روش های 
مختل��ف، هم خوِد روش را موّجه بکند و هم علّت انتخاب 
روش در آن موض��وع را موجه کند. یک قس��مت دیگر که 
در مقاله راهبردهای تحّول در نظام آموزشی حوزه پیشنهاد 
شده بود هم باید به منطق صوری اضافه بشود و آن بحِث 
منطِق مدل سازی و طراحی سیستم است. کلمه سیستم را 
سخت افزاری و مکانیکی برداشت نکنید بلکه سیستم های 

  
 در کش�ف الیه ه�ای معنایی، چ�ون الیه های 
متن دینی منسجم است، باید دو مطلب توّجه 
شود: یکی دید ش�بکه ای که هر گزاره ای باید 

در شبکه مفاهیم دینی گذاشته شود.
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فکری مراد اس��ت. بحث مدل سازی هم همین طور است. 
یعنی آن فرآیندی، آن مکانیسمی که فکر را تبدیل به یک 
محص��ول می کند. در بحث منطق حتم��ًا به این پرداخته 
بش��ود چون یک روش است، منطق روش تفکر است لذا 
هم مبنای روش شناس��انه می خواهد. ه��م فرآیند تفکر را 
می خواهد و بعد هم رس��یدن به اینک��ه این تفکر به اثر و 

کاربرد تبدیل بشود. این باید در منطق پی گیری بشود.
آنچ��ه گفته ش��د مبن��ای اّول یعنی بحث خ��ود فهم بود. 
قس��مت دوم، فهم متن است. الزامات و پیش نیازهایی هم 
برای فهم متن است. در الزامات فهم متن، الیه اول فهم 
متن، »ظهورعبارت« اس��ت که متصل به بحث »إلزامات 
زبانی« می ش��ود. در إلزامات زبانی نکت��ه خیلی مهم این 
است که ما با متن بلیغ سر و کار داریم و متن بلیغ مساوی 
ب��ا متن آرایش ش��دة صوتی و لفظی  نیس��ت که بگوییم 
بالغ��ت یعنی اینک��ه متن، زیبایی و آراس��تگی پیدا کرده 
باش��د، به هیچ وجه اینطور نیست! بلکه متن بلیغ مساوی 
است با متنی که مراد و مقصود گوینده در قالبی ذکر شده 
اس��ت که بیش��ترین عکس العمل موردنظر را در مخاطب 
ایجاد کن��د. یعنی مخاطب عالوه بر اینکه مقصود گوینده 
را ح��س  کند، ط��وری هم حس کند ک��ه در برابر مطلب 
عکس العمل ب��روز بدهد. به تعبیر دیگ��ر فقط إفادة خبر، 
مقصود یک گوینده حکیم نیس��ت بلکه فایده آن خبر که 
عکس العم��ل مخاطب هم مورد نظر اوس��ت، بالخصوص 
در فضای فقهی ما که فضای مراد ش��ارع اس��ت و بحث 
مس��ئولّیت و تکلیف اس��ت ما دقیقًا بای��د روی این جهت 
دقت بکنیم که ش��ارع در قبال ارای��ه این جمله، انتظاری 
از مخاط��ب دارد. به این جهت بالغ��ت در ادبیات حرف 

اّول را می زند. 
صرف و نحو، لغت شناس��ی و در لغت شناس��ی تفکیک به 
ریشه شناسی و وزن شناس��ی، این ها مقدماتی برای کشف 
مراد اس��ت و درحقیقت مقدمات بالغت است. این ها جزو 
مباحث مش��ترکی بوده که اساتید همیش��ه بیان کرده اند، 
نکته خاصی که این قس��مت داش��ت تمرک��ز روی بحث 

بالغت بود. 
باز براساس آن مبنایی که گفتیم که دنبال فهم متن دینی 
هس��تیم اگر براساس مبنایی که در روش فهم متن داریم، 
فه��م الیه های معنایی یا حتی فه��م ظهور الیه، تابعی از 
قرائن زمینه متن باشد زمینه های تاریخی  متن، زمینه های 
مخاطب��ی و ص��دوری، باید بررس��ی ش��وند و مهارت در 
تش��خیص آن ها بدس��ت آید، لذا هر بحثی در این راس��تا 
از اس��باب النزول گرفته تا علم تاریخ، شخصیت شناس��ی، 
عملیات هایی که در فقه الحدیث انجام می شود، همه برای 
فه��م متن الزم اس��ت. علومی مثل عل��وم قرآنی یا علوم 
حدیث��ی در حقیقت در این بحِث قواع��د فهم متن نهفته 
هس��تند. اگر قرار اس��ت با زمینه  متن ارتباط داشته باشیم 
باید معادالت الزم را ببینیم، آیات را ببینم که چه س��بک 

و اس��لوبی دارند تا بتوانیم مفاد را بدس��ت بیاوریم. کاری 
هم که در علم اصول فقه انجام می شود درحقیقت تدوین 
روش فهم متن است و این مبناها آنجا مبناسازی می شود 
و نتایجش هم بدست می آید لذا در هر قسمت علم اصول 
که مبناسازی می شود باید آثار آن مبنا در فهم متن بحث 
و بررس��ی شود و بعد هم به عملیات اجرایی پرداخته شود 
که چه طور می توانیم این روش را برای کش��ف متن، قدم 
به ق��دم پیاده کنیم. نمونه هایی در علم اصول باید بیاید و 

بعد درعلم فقه تعمیم داده بشود. 
بحث دیگری که در مقدمات طرح می شود و متأّسفانه در 
مرحله شعاری باقیمانده، این است که در کشف الیه های 
معنایی، چون الیه های متن دینی منس��جم است، باید دو 
مطلب توّجه شود: یکی دید شبکه ای که هر گزاره ای باید 
در ش��بکه مفاهیم دینی گذاشته ش��ود و این بحث به طور 
خ��اص در بحث روش تفکر تح��ت عنوان افق های دید و 
کیفیت ه��ای زاویه دید باید بحث بش��ود. مطلب دوم این 
که چون گزاره های دین از فضای قدس��ی صادر شده اند، 
جنس شان در علم کلّی قرار دارد نه علم جزیی. لذا ذهنی 
ک��ه بخواهد با این مت��ن ارتباط برقرار کن��د و الیه های 
معنایی آن را کش��ف کند نیاز به لم��س فضای علم کلّی 
دارد. الی��ه ظاهر متن دینی از س��نخ علم جزیی اس��ت و 
مکانیزم »علینا إلقاء األصول«ی دارد و لذا وظیفه مجتهد 
عالوه بر فهم، تفریع اس��ت، ولی تا به آن منشأ علم کلی 
دس��تیابی پیدا نکند، نمی تواند تفری��ع بکند. نیاز به لمس 
فضای عل��م کلّی دارد. لذا )إنّا ال نع��ّد منکم الفقیه فقیهًا 
حّتی یکون محّدثًا( یا )استفِت قلبک(  حتمًا جزو لوازم یک 
اجتهاد صحیح اس��ت. یعنی کسی که حس ّهایی از خدا، از 
هس��تی، از حقایق مجرد ندارد، ذهن و فکر و نفس��ش را 
در آن فضاها نبرده اس��ت، و چتر توحی��دی حاکم بر کّل 
معارف دین را پی گیری نکرده، در تش��خیص مراد ش��ارع 
علیل خواه��د بود. حتمًا باید تجربی��ات معنوی و عرفانی 
-وهر تعبیری که برایش بگوییم- نس��بت به کّل هستی، 
نس��بت به انسان، نسبت به نفس و روح، نسبت به فضای 
اجتماعی، تاریخ و تم��دن، عوالم ملکوت و موجوداتی که 
در آنجا فّعال هس��تند ولو از جهت ذهنی بایستی که روی 
این فضاها کار ش��ده باش��د تا آن دید حاک��م و یکپارچه 
ب��ر کّل هس��تی را که ش��ریعت برای مدیریت انس��ان به 
س��مت آن هست، بتوان لمس نمود. این نباشد، اجتهادها، 
اجتهادهای جزئی اس��ت و اجتهادهای جزئی موّجه بودن 

تفریع را ندارند.

 دانش فقه یا متون فقهی چه نقشی پیدا 
می كند. فقط میدانی برای تمرین است یا نه؟

- اس��تاد: کاری که در خود قواعد فقه و دانش فقه انجام 
ش��ده درحقیقت صحنه عملیاتی ای��ن مقّدمات برای فهم 
مت��ن دینی بوده اس��ت. آن هم تازه فق��ط در الیه مؤِمّن 

از عقاب یعنی کش��ف حّداقله��ا و مرزها. طبعًا این صحنه 
عملیاتی برای کس��ی که بخواهد به فضای اجتهاد بپردازد 
یک صحنة مطالعه تطبیقی اس��ت، صحنه ای است برای 
تکمیل ی��ا اصالح روش شناس��ی  فرد و ب��رای تکمیل و 
اص��الح عملیات فهم دین. یعن��ی مراحل اجرای روش و 
افقهای دید مجتهدی که می خواهد دنبال کار برود نسبت 
به احتماالِت مختلِف موجود در موضوع فّعال بش��ود. این 
نکته خیلی مهم اس��ت که تمام احتماالت ممکن در یک 
مس��ئله توس��ط محّقق باید پردازش بش��ود و آن وقت از 
بین تمام احتماالت ممکن، احتمال موّجه اختیار  شود. اگر 
احتماالت ممکن پردازش نش��ود مثل این اس��ت که یک 
قسمتی از فضا تاریک بماند، باید اتّخاذ موضع بکنم. پس 
حتمًا دانش فقه زمینة اصلی اس��ت و به تعبیر شما تمرین 
فهم متن دینی اس��ت البته با ای��ن دو خصوصّیت: تطبیق 

روش و گسترده سازی پردازش احتماالت.

 در پایـان، اگـر مطلبـی جا مانـده یا اگر 
توصیـه ای را بـرای بهتر شـدن درس خارج الزم 

می دانید، بفرمایید. 
- استاد: مدتی است که بحث فلسفه های مضاف در بورس 
علمی قرار گرفته و به نظر می آید به حّق این گونه اس��ت، 
یعنی از پیش نیازهای الزم، فلس��فه های علوم هستند. لذا 
کس��ی که بخواهد به فضای درس خارج بپردازد فلس��فه 
فقه، فلس��فه اصول، فلسفه تفسیر، فلس��فه ادبیات، و ...را 

باید پیگیری کند. 
مطلب اصل��ی و نهایی هم اینکه مقی��اس اجتهاد و تفّقه 
در وضعّیت فعلی، مقیاس فرد اس��ت. مقیاس فرد، قدرت 
نظام سازی ندارد لذا حتمًا باید روی تغییر مقیاس از فرد به 
جامع��ه، از ُخرد به کالن، از جامعه به فضای تمّدن، و فقه 
تمدن س��از حرکت شود. کس��ی که در فضای درس خارج 
می خواهد مدعی باش��د که نظر دین را اس��تخراج می کند 
باید به این ها بپردازد، آن هم دین خاتم را که مّدعی است 
کّل بش��ر را تا انتهای تاریخ با تم��ام تحوالت و تغییرات 
مدیری��ت می کند و باز مّدعی اس��ت که همیش��ه طرح و 
برنامه برتر را دارد و یهدي للّتي هي أقوم است. باید روی 
نحوة فقه کالن، نح��وه انتقال محور از فقه فردی به فقه 
کالن، هم در مبنا و هم در روش و هم در تطبیق و محتوا، 
کار ش��ود امیدواریم إن ش��اءاهلل هرچه زودتر عقل جمعی 
افاضل حوزوی یک س��نگ بنای��ی را در این جهت ایجاد 
کند. تطبیِق همین بحث درعمل هم این است که موضوع 
بس��یاری از درس خارج ها موضوع��ات مبتالبه حکومتی 
باشد. مقصودمان از حکومت، جناح و سیاست های احزاب 
یا غیره نیس��ت. مقصود این است که فرآیندهای موردنیاز 
برای مدیری��ت کالن جامعه از قانونش گرفته تا فرهنگ، 
و مدل ها و سیس��تم ها، موضوع درس خارج قرار گیرند تا 

تکلیف آن ها براساس نگرش اسالم روشن بشود.
والحمدهلل رّب العالمین

  
مطلب دوم این که چون گزاره های دین از فضای قدس�ی صادر 
ش�ده اند، جنس ش�ان در علم کّلی قرار دارد ن�ه علم جزیی. لذا 
ذهن�ی که بخواهد ب�ا این متن ارتب�اط برقرار کن�د و الیه های 

معنایی آن را کشف کند نیاز به لمس فضای علم کّلی دارد.

  

الجمع مهما امكن
نصيحتمان می کرد:

ــی  ــوری بفهميد که آب در دل کس ط
تکان نخورد.



اشاره:
استاد هادی زاده متولد 
1341 شمسی می باشد. 
اساتید ایشان حضرات آیات 
جواد تبریزی، محمد روحانی 
و مؤمن می باشند. ایشان به 
تدریس خارج اشتغال دارند 
و عضو کمیته فقه و قضای 
مدارج علمی حوزه و عضو 
شورای گروه منطق فهم 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
می باشند.

مصاحبه

گـــــــــــام اول،
ترويج ادبيات نيازسنجي است

آسيب شناسى دروس خارج، در گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين هادى زاده 
امیر غالمی

  موضـوع مصاحبه، درباره آسـیب های علمی و 
غیرعلمـی طالب در مرحله درس خارج اسـت. پرسـش 
نخست این است كه مرحله سطح، درس خارج و اجتهاد، 
چـه ارتباطی با هم دارنـد و در این میان، درس خارج چه 
جایگاهی دارد و اهمیت آن به چه دلیل اسـت و اهداف آن 

چیست؟
 ب��رای پرداختن به هدف درس خارج باید از این س��ؤال ش��روع 
کنیم که هدف حوزه چیس��ت؟ آن چه در حوزه بر آن بیشتر تأکید 
می ش��ود و تالش ها و فعالیت های آموزشی حوزه حول آن محور 
می چرخد، تربیت کسانی اس��ت که توان مندی استنباط و اجتهاد 
را داشته باشند. این هدفی است که در شکل سنتی حوزه موجود 
است. برای رسیدن به این توان مندی، مراحلی تعریف شده است. 
مرحله اول، مقدمات اس��ت که هدف آن، دست یابی به ابزارهای 
مقدماتی، مث��ل ادبیات، منطق و اطالع��ات پیش زمینه ای برای 
ورود به بحث فقه و اصول اس��ت. مرحله دوم، س��طح اس��ت که 
ه��دف آن، در دو مح��ور اصلی فقه و اصول تعریف می ش��ود. در 
اصول، هدف ش��ناخت قواعد اصولی و نظریه های موجود در این 
قواعد و هم چنین شناخت روش های استدالل و خاستگاه های این 
قواعد اس��ت. در مرحله باالتر، هدف از آموزش اصول، مهارت به  
کارگیری قواعد اصولی اس��ت؛ یعنی طلبه بعد از شناخت قاعده ها 
بای��د بتواند آن ها را به کار ببندد. همان طور که در بحث مقدمات 
که طلبه صرف و نحو را به ش��کل نظری یاد می گیرد، باید بتواند 
قواعد آن را به کار ببندد و بر اساس آن، متنی را بخواند یا ترجمه 
کند. در اصول هم بعد از ش��ناخت قواعد بای��د بتواند آن ها را در 

نمونه های واقعی به کار بگیرد که در فقه مطرح است.
هدف بحث فقه نیز در دوره سطح، آشنایی با شیوه های استدالل 
فقهی و ش��یوه جمع آوری، بررس��ی و جمع بندی ادله است. هدف 
دیگر، آشنایی با شیوه های نقد استدالل ها و روش هاست و آن چه 
طلبه باید از خواندن کتاب هایی مثل لمعه و مکاس��ب، به دس��ت 
آورد، همین مطلب اس��ت. با در نظر گرفتن این اهداف و فاصله 
آن با توان اس��تنباط و اجتهاد از منابع، جایگاه درس خارج روشن 

می شود؛ یعنی کس��ی که مرحله مقدمات و سطح را می گذراند و 
به اهداف آن رسیده است، وارد درس خارج می شود تا سه مرحله 
طی ش��ود: مرحله اول، فهم آرا و اقوالی که در مس��ئله ای مطرح 
شده اس��ت؛ مرحله دوم، نقد و بررس��ی اقوال و استدالل ها و در 

نهایت، مرحله سوم، برگزیدن مبنایی. 
اگر طلبه در درس خارج به خوبی پیش برود، یک اتفاق دیگر هم 
برای طلبه مستعد رخ می دهد و آن، نظریه پردازی در عرصه فقهی 
یا اصولی اس��ت که با برگزیدن مبنا تف��اوت دارد. برگزیدن مبنا؛ 
یعن��ی انتخاب مبنایی از میان مبان��ی موجود، اما وقتی مجتهدی 
توان من��د در عرصه اصول یا فقه خوب کار کند، می تواند فراتر از 
مبانی موجود، دست به نظریه پردازی بزند. چه در عرصه مسائلی 
که سابقه تاریخی دارد و بارها مطرح شده است و چه در پاسخ به 

مسائل جدیدی که فراروی او قرار می گیرند.
در عرصه فقه، طلبه ای که در دوره سطح، شیوه ها را آموخته، باید 
به توان مندی جمع آوری، بررسی و جمع بندی ادلّه، و هم چنین به 
توان مندی نقد و ارزیابی آرا و استنادات آن ها برسد. پس اگر این 
دو مرحل��ه را با هم ببینیم، طبق اهداف آموزش، مرحله آش��نایی 
و ش��ناخت در دوره س��طح اتفاق می افتد و مرحله توان مندی، به 

خصوص در بحث فقه باید در دوره خارج اتفاق بیفتد.

  معنای دقیق نظریه پردازی چیست؟
 یعنی نوآوری و ابداع چیزی که پیش از آن نبوده است. به تعبیر 
دیگر، تولید علم اس��ت. ممکن اس��ت یک اصولی در مواجهه با 
مس��ئله ای، به نقد و بررسی آرا طرح شده بپردازد و در نهایت، به 
این نتیجه برسد که یکی از این آرا و مبانی، بهتر از دیگری است 
و آن را اتخاذ کند، اما گاهی طرحی نو مطرح می کند و پاس��خی 

جدید به مسئله می دهد که به این نظریه پردازی می گویند.

  لطفاً الیه ها و سـطوحی را ترسیم بفرمایید كه 
طلبه در طول دوره درس خارج طی می كند.

 با توجه به این که فقیه برای اس��تنباط چه سیری را طی می کند، 
این سطوح را می توان هم در فقه و هم در اصول تعریف کرد. اواًل 

بایـد راه را نزدیک کنیـم
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باید در استنباط اصولی بتواند درست آرا و نظریات دیگران 
را دریابد. بعد از آن باید بتواند آن ها را با هم مقایس��ه کند 
و به این ارزیابی برس��د که این س��طحی باالتر است. بعد 
از این باید بتواند خودش آن ها را نقد بزند که این س��طح 
دیگری از کار اس��ت که البته این س��طح بندی در فضای 
آموزش��ی کنونی حوزه وجود ن��دارد. در درس های خارج، 
کس��ی که سال اول وارد می شود، با کسی که پانزده سال 
اس��ت که درس خارج می خواند، یک جا و سر یک درس 
می نشیند. این که می گویم سطوح مختلفی دارد، بایسته ها 
و کارهایی اس��ت که باید برای آن برنامه ریزی شود. پس 
با مشخص ش��دن هدف آموزش حوزه � که حصول توان 
اس��تنباط در عرصه فقه و اصول اس��ت � این هدف را به 
موردهایی تقس��یم می کنیم که مقدمه هس��تند و در دوره 
مقدمات باید اتفاق بیفتد و چیزهایی که در مرحله شناخت 
و آش��نایی هس��تند و باید در مرحله سطح اتفاق بیفتد. در 
این میان، آن چه می ماند، به دوره خارج مربوط می ش��ود. 
البت��ه همه ای��ن مطالب به وضعیت موجود مربوط اس��ت 
که درس فقه و اصول ما به ش��کل س��نتی تعریف ش��ده 
و محور آموزش های حوزوی ماس��ت، اما خود این ش��یوه 
س��نتی آس��یب هایی به دنبال دارد که اگر بخواهیم از آن 
جلوگیری کنیم، باید تعریف دیگری بر اس��اس نیاز جامعه 
و منابع دینی مان ارائه دهیم و اهداف را به ش��کل دیگری 

تعریف کنیم.

  اهداف حوزه را؟
 بای��د اه��داف آموزش حوزه را به ش��کل دیگری، تعریف 
و ب��رای رس��یدن به آن اه��داف، آموزش خ��ود را نیز به 
ش��کل دیگری برنامه ریزی کنیم تا هم بتوانیم متناس��ب 
با نیازهای جامعه پی��ش برویم و هم این که حرکت ما به 

منابع وحیانی، مستند باشد.

  ممكن است اجماالً به این اهداف اشاره 
كنید؟

اگر به نیازهای جامعه و مردم توجه کنیم، نیازهایی فراوانی 
هس��تند که امروز در جامعه هست و حوزه باید پاسخ گوی 
این نیازها باش��د؛ از نیازهای تبلیغ��ی، تربیتی و مدیریتی 
گرفته تا نیازهای علمی و اجتهادی در عرصه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... .  اگر بخواهیم هدفمان را 
بر اس��اس این نیازها تعریف کنیم، باید توان مندی هایی را 
یافت که بتواند پاسخ گوی این نیازها باشد و نظام سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی مورد نظر اسالم را استخراج کند و 
پاسخ گوی مسائل سیاسی و اجتماعی جدید باشد. ما با این 
س��یر و هدف و اجتهاد محدود در عرصه فقه مرسومی که 
اآلن داریم، نمی توانیم به نیازها پاسخ بدهیم. پاسخ گویی، 
زمانی حاصل می ش��ود که بر اساس نیازسنجی، اهداف را 

به دست آوریم.

  آیـا با ایـن توضیحات، تعریـف اجتهاد 
تغییر می كند؟

 عرصه های جدیدی به اجتهاد اضافه می ش��ود؛ یعنی اگر 
تا به حال فقط در عرصه اجتهاد پاسخ گوی مسائل فقهی، 
آن هم در محدوده  مس��ائلی بوده ایم ک��ه در کتب فقهی 
آمده اس��ت، با این نگاه که برخاس��ته از نیاز جامعه است، 

عالوه بر این ها، به مس��ائل سیاسی و اقتصادی جامعه و... 
نیز باید پاسخ بدهیم. باید الگویی برای حرکت جامعه ارائه 
دهیم. باید پاس��خ دهیم که مدیری��ت اقتصادی جامعه در 
مواجهه با مسائل مختلف چگونه باید موضع گیری کند که 
این موضع گیری، مستند به دین و برخاسته از منابع دینی 
باش��د. عالوه بر این، در عرصه های دیگری مثل اخالق و 
اعتقادات نیز که نیاز جامعه اس��ت، باید با استناد به منابع 
دینی، پاسخ گو باش��یم. این مطلب، مستلزم این است که 
م��ا فقه را در عرصه های دیگر هم وارد کنیم. مخصوصًا با 
توجه به مباحثی که از بیرون دین به جامعه عرضه می شود 
و اگر دین، داعیه هدایت مردم را دارد، باید در این عرصه 

هم فعال باشد و نظرش را ارائه دهد.

  آیا لزوماً عرصه اخالق باید دسـت فقیه 
باشـد یا این كه می تواند مجتهـد خاص خودش را 

داشته باشد؟
 بله، ممکن اس��ت مجتهد خاص خودش را داش��ته باشد، 
اما عرض من این اس��ت که این امر باید به یک هدف از 

اهداف آموزشی حوزه تبدیل شود.

  در واقـع، درس خـارج، آمـوزش خاص 
خودش را می طلبد.

 بل��ه. از ابتدا ت��ا درس خارج، آموزش خ��اص خودش را 
می طلب��د. وقتی به س��راغ محور دوم، یعن��ی منابع دینی 
می آییم، مس��ئله روشن تر می ش��ود. آن چه در منابع دینی 
مطرح اس��ت، تفقه در دین است، نه تفقه در مسائل فقهی 
مرسوم و نه تنها پاس��خ گویی به حکم این که چگونه نماز 
را بخوانیم و... . با توجه به این که یک بخش دین، اخالق 
اس��ت، یک بخش آن اعتقادات و بخش��ی از آن نظامات 
اجتماعی و اقتصادی اس��ت. از این رو، تفقه در دین شامل 
همه این عرصه ها می شود. پس اگر ما بخواهیم بر اساس 
ضرورتی که پیش آمده است، از روند سنتی فاصله بگیریم 
� البته نه این که فقه س��نتی را کن��ار بگذاریم، بلکه آن را 
مطابق نیازه��ای جامعه به عرصه های دیگر هم توس��عه 
دهی��م � ب��ه ناچار باید اهداف را به اس��تناد نیازها و منابع 
دینی، بازنگری و بازتعریف کنیم و بر اس��اس آن اهداف، 

برنامه ریزی آموزشی جدیدی داشته باشیم.
ام��روزه یک بخش از آس��یب هایی که طالب و در مرحله 
بعد، حوزه و در ادامه، اجتماع، گرفتارش است، به این دلیل 
اس��ت که آن چ��ه در حوزه، محور فعالی��ت و کار و تالش 
قرار می گی��رد، با نیاز جامعه فاصله دارد ی��ا در اندازه نیاز 
جامعه نیس��ت. یعنی بخش��ی از نیازها را گرفته است و به 
بخش های دیگر جواب گو نیست و این، شروع یک آسیب 
اس��ت. طلبه ای که این آسیب را به همراه دارد، وقتی وارد 
جامعه می ش��ود و نمی تواند کارآیی داش��ته باش��د، دچار 
یک سری آس��یب های روانی نیز می شود. مثاًل انگیزه اش 
را از دس��ت می دهد. وقتی دانش��جویی در رشته ای درس 
می خواند که مس��تقیمًا کارآیی آن در جامعه معلوم اس��ت، 
انگیزه باالیی به دس��ت می آورد، ولی طلبه ای که می بیند 
باید ده س��ال فقط دوره سطح را بگذراند و بعد ده � پانزده 
س��ال هم دوره خ��ارج را بگذراند، در حال��ی  که آن چه در 
این جا گفت وگ��و می کند، اثر مس��تقیمی در جامعه ندارد، 
دچار افت انگیزه و در ادامه راه، خس��ته و دل زده می شود 

و همین ط��ور ادام��ه می یابد تا به افس��ردگی یا روزمرگی 
و گرفتاری های دیگر دچار می ش��ود. آس��یب دیگری که 
به دنبال دارد، این اس��ت که ای��ن طلبه با این که آموزش 
الزم و متناس��ب با نیاز جامعه را ندیده و مهارت های الزم 
برای برطرف کردن نیازها را به دس��ت نیاورده است، ولی 
وقتی در عمل، با نیازها مواجه می ش��ود، چاره ای نمی بیند 
جز این که جواب بدهد. از این رو، جایگاه هایی را اش��غال 
می کند که توان مندی ه��ای الزمش را ندارد و این امر به 

جایگاه حوزه و روحانیت آسیب وارد می کند.

  آیا می توان این آسیب ها را در دسته های 
مشخصی تقسیم  كرد؟

 به  طور کلی، اگر بخواهیم آسیب ها را از نگاه خاستگاه های 
آن تقس��یم بندی کنیم، یکی از خاستگاه ها، فاصله داشتن 

مباحث و آموزش های موجود از نیازهای جامعه است.
خاس��تگاه دیگر آسیب ها این اس��ت که طلبه در این روال 
آموزشی، در مرحله سطح به اهداف آن مرحله دست نیافته 
است و بدون شناخت ها و مهارت های الزم و بدون این که 
مقدمات و توان مندی های را داشته باشد، وارد درس خارج 

می شود. 

  یعنـی طلبـه خـوب درس نمی خواند یا 
دوره سـطح، بـه گونه ای طراحی نشـده اسـت كه 

طلبه بتواند توانایی های الزم را به دست بیاورد؟
به دس��ت نیاوردن توان مندی ها، دارای چند ریش��ه است: 
اول، متون آموزشی؛ دوم، شیوه آموزشی و سوم، کم کاری 
طلبه ها، ولی مسئله اساسی همان دو مورد اول است؛ یعنی 
آموزش ما آموزش��ی نیس��ت که طلبه را برای درس خارج 
آم��اده کند. مثاًل اگر بخواهیم طلب��ه را برای درس خارج 
اصول آماده کنیم، باید او را به ش��ناخت خوبی از قواعد و 
مه��ارت در کاربرد آن قاعده ها در نمونه هایی از بحث های 
فقهی برسانیم. در وضع موجود در درس خارج حرف هایی 
زده می ش��ود که اصاًل در کتاب های س��طح نبوده است. 
مثاًل نظریه ش��هید صدر، نظریه مرح��وم عراقی یا نظریه 
مرحوم نایینی مطرح می شود که در رسائل و کفایه، حرفی 

از آن ها نیست. این مسئله به عهده متن آموزشی است.
حال این س��ؤال پیش می آید که چگونه باید دروس سطح 
مطلوب باش��ند؟ درس س��طح مطلوب، درس��ی است که 
بتوان��د آن چ��ه را از دانش فقه و اصول ت��ا به حال به آن 
رسیده اس��ت، به طلبه ارائه دهد و عالوه بر ارائه دادن به 
ش��کل نظری، کاربرد آن را هم به طلبه آموزش دهد. اگر 
طلب��ه با این توان مندی وارد درس خارج ش��ود، چندان با 
مشکل مواجه نخواهد شد. یک بخش دیگر، شیوه آموزش 
اس��ت؛ زیرا اگر یک متن خوب هم داشته باشیم که همه 
ویژگی ها را داش��ته باشد، ولی فرضًا استاد بیشتر وقتش را 
روی متن از نظر عبارت خوانی و مشکالت عبارت بگذراند 
ی��ا این که آموزش، به ش��یوه آموزش فع��ال و تعامل بین 
اس��تاد و طلبه نباش��د؛ طلبه کتابی را می خواند و امتحان 
می دهد و نمره هم می گیرد، ولی معلوم نیس��ت چه مقدار 
از مهارت ها را به دست می آورد. منشأ دیگری که آسیب ها 
از آن برمی خیزد، ش��یوه درس خارج اس��ت. ش��یوه درس 
خارج، شیوه ای است که طلبه نمی تواند خوب بهره ببرد و 

ابهام های خود را رفع کند.



  مگر شـیوه درس خارج چه خصوصیاتی 
دارد؟

 ش��یوه درس خارج موجود این اس��ت که اس��تادی برای 
این که نظر خ��ودش را توضیح بده��د، نظریات موجود را 
مطرح و آن ها را نقد می کند و بعد ادله را بررس��ی می کند 
و در نهای��ت، با ارزیابی ها و نقد و بررس��ی هایی که انجام 
می دهد، ب��ه ارائه نظر خودش می رس��د. طلبه در کالس 
چکاره است؟ نقش شنونده یا نویسنده را دارد؟ در خیلی از 
موارد، اگر خوب بتواند بنویس��د، تنها کاری که کرده، این 

است که یک تقریر به تقاریر اضافه کرده است.

  این تنها شیوه درس خارج نیست. مثًال 
در مجموعه دسته بندی ها و شیوه های درس خارج، 

شیوه ای مثل مكتب سامرایی هم می بینیم؟
االن این ش��یوه در حوزه علمیه قم مطرح اس��ت و من از 
این ش��یوه موجود صحبت می کنم. این شیوه، آسیب هایی 
دارد. نکته اساسی در درس خارج این است که خود طلبه، 
فعالیتی را ش��روع کند و اس��تاد در کنار این که نظرش را 
ارائه می دهد، طلبه را در این سیر، هدایت و راهبری کند و 
نقطه ضعف هایش را مش��خص و بر روی آن ها کار کند تا 
طلبه بتواند به نتیجه برس��د، ولی طلبه ای که در این روند 
قرار نگیرد، به یک مس��تمع تبدیل می شود. البته اگر طلبه 
باهوش و فعالی باش��د، می تواند به نتیجه هایی برس��د، اما 
راهی را که می توانس��ته در پنج سال بپیماید، باید در ده � 

پانزده سال طی کند.
بنابراین، خاس��تگاه های آس��یب ها عبارتند از: یک، فاصله 
آموزش ح��وزه با نیازها؛ دوم، فراهم نش��دن مهارت های 
پیش نیاز درس خارج در دوره س��طح و س��وم، شیوه های 
ناکارآمد درس خارج. منش��أ چهارم هم مش��کالت جنبی 
طلبه اس��ت، از قبیل مش��کالت فک��ری و معرفتی طلبه 

نسبت به حوزه و اهداف حوزه و برنامه آن.

  مقصودتان، نبود برنامه هدایت تحصیلی 
برای طالب است؟

 بل��ه. طلبه های ما دارای مش��کل برنامه ریزی و مش��کل 
معیش��ت هس��تند و در کنار همه این ها کس��ی را ندارند 
ک��ه حتی بتوانند با او مش��ورت کنند. کس��ی ک��ه بتوانند 
با او ارتباط داش��ته باش��ند که آن ها را بپذیرد و برایش��ان 
وقت بگذارد. این چهار مورد، خاس��تگاه آسیب های حوزه 
است. گاهی این آسیب ها، آس��یب های علمی است، مثل 
این که طلبه جوان در بهترین س��ال های عمرش، حتی آن 
کس��ی که پرتالش و باانگیزه اس��ت، وقتش را می گذارد، 
ول��ی حجم وقتی ک��ه می گذارد، با حاصلی که به دس��ت 
می آورد، متناس��ب نیست. آسیب دیگر این است که طلبه 
ب��ه ناچار برای رس��یدن ب��ه یک هدف پای��ه ای که برای 
ورود ب��ه عرصه های دیگر هم الزم اس��ت، زمان بیش از 
حّدی هزینه کند؛ مثاًل دو یا س��ه برابر آن چه الزم اس��ت. 
فرصت ها را برای پر کردن کاس��تی های دیگر از دس��ت 
می ده��د و در نتیجه، نمی تواند آن طور که باید، نقش خود 
را ایف��ا کند. از طرفی، این طلب��ه، دوره ای را گذرانده و به 
سنی رس��یده که فرصت های طالیی درس خواندن و کار 
علمی کردن را پش��ت سر گذاشته است و حاال می خواهد 
به عنوان اس��تاد حوزه و دانشگاه، مس��ئول، امام جمعه یا 
مبلّغ، وارد عرصه اجتماعی ش��ود. او با همین کاس��تی ها 

وارد جامعه می ش��ود که مجموعه آسیب هایی را در جامعه 
ب��ه وجود می آورد و آس��یب هایی را نیز برای جایگاه حوزه 
در اجتماع به دنبال خواهد داش��ت. از نظر روحی و روانی 
هم آن چه زیاد دیده می ش��ود، اف��ت انگیزه و بی انگیزگی 
اس��ت. می بینیم طلب��ه ای در پایه های یک تا ش��ش که 
تحت پوش��ش آموزش بوده، ب��ا انگیزه درس می خوانده و 
نمراتش هم خیلی خوب بوده، ولی وقتی این دوره را تمام 
کرده اس��ت و ب��ه دوره درس آزاد می آید، به دلیل این که 
آن الزامات وجود ندارد و یک مقدار رها ش��ده است، افت 
انگیزه  و در نهایت، افت تحصیلی پیدا می کند. وقتی طلبه 
ب��ه درس خارج می رود، در آغاز، خیلی باانگیزه اس��ت و با 
ش��ور و شوق به درس خارج می رود، ولی وقتی پای درس 
می نش��یند، نمی تواند رابطه برقرار کند و با استاد راه برود. 
در برخوردی که با خیلی از این طلبه ها داش��تم، می گویند 
ما الاقل در دوره س��طح می دانس��تیم فالن کتاب را باید 
بخوانیم و ش��روع و پایان آن مشخص بود، ولی در درس 
خ��ارج نمی دانیم چه بای��د بکنیم. تا ک��ی باید حرف های 
اس��تاد را بنویسیم؟ از این رو، بعضی ها دچار سرخوردگی و 
افسردگی می شوند و در نتیجه یا بدون داشتن توان مندی 
الزم از حوزه بیرون می روند و به کار تبلیغ و امامت و منبر 
و... می پردازند یا به روزمرگی می رس��ند و بی هدف، س��ر 
درس می روند. ما نباید به این مسئله ساده نگاه کنیم. این 
یعنی نیروهایی که س��ال ها برایشان هزینه شده است و تا 
به این مرحله رسیده اند، اآلن هرز می روند که این آفت در 
حوزه وجود دارد. یکی از استادان می گفت اگر در دانشگاه، 
هزار نفر وارد می ش��وند، حدود ه��زار نفر خروجی با حّدی 
از توان مندی ها وجود دارد، ول��ی اصاًل در حوزه، خروجی 
نداری��م. متأس��فانه خروجی هایی داریم که به هدفش��ان 
نرس��یده اند، بلکه به اهداف تعریف نشده ای رسیده اند که 
ح��وزه روی آن کار اساس��ی نکرده اس��ت. خ��ود طلبه بر 
اساس ذوق، عالقه و تالشش، توانایی هایی برای خودش 
فراهم کرده و راه افتاده و رفته است و این خسارت بزرگی 
اس��ت که ده � پانزده س��ال برای یک طلبه هزینه کنید و 
در نهایت، به کس��ی تبدیل ش��ود که با پنج س��ال هزینه 
می توانس��ت به دس��ت بیاورد. از این مهم ت��ر، جوانی که 
می توانسته در عرصه دیگری، اندیشمند شود یا در عرصه 
اجرایی، توان مندی هایی داشته باشد یا در عرصه اقتصادی 
موفق باشد، به این عرصه علمی آمده است و او را طوری 
راه برده ان��د که همه انرژی هایش از دس��ت رفته و چیزی 
هم به دس��ت نیاورده است. این آسیب بسیار مهمی است 

که باید به آن پرداخت و راه  حلی برایش یافت.
از نظر آس��یب هایی که به حوزه وارد می شود، عمده ترین 
آس��یب همین اس��ت که جایگاه حوزه در جامعه آس��یب 
می بیند؛ زیرا مردم حوزه را با این خروجی ها می شناس��ند. 
اگر طلبه ای در س��مت استادی دانشگاه قرار می گیرد، باید 
اذعان کرد آن چه در حوزه فرا گرفته اس��ت، آموزش های 
عمیق و متناس��ب با دانشگاه نیست. دانشجو هم حوزه را 
از دیدی که نس��بت به این ش��خص دارد، ارزیابی می کند 
و ادامه دادن آن، آس��یب عمیق تری به همراه دارد که آن، 

توهم ناکارآمدی دین است.
آس��یب دیگر این است که طلبه به عنوان نیروی حوزوی، 
عهده دار کارهایی می ش��ود که توان من��دی  آن را ندارد و 
این مورد، خس��ارت هایی را به اجتماع وارد می کند، یعنی 
جایگاه��ی را که یک نی��روی بهتر می توان��د بگیرد و به 
نحو احس��ن در آنجا کار کند، اش��غال می کند و این باعث 

می ش��ود حوزه، باری را به دوش بکش��د که دیگران بهتر 
می توانستند آن را انجام دهند. پس آسیب ها در این زمینه 
به سه دسته آسیب های علمی و روانی و اجتماعی تقسیم 

می شود.

  لطفاً درباره آسـیب هایی كه متوجه خود 
درس خارج اسـت، از نظر آموزشی و غیر آموزشی، 
مثل بحـث زمـان طوالنی، تعـداد شـاگردان زیاد 
درس خـارج، بحـث تراكـم اقـوال و كتـب، نحوه 

گزینش اقوال و... توضیحاتی بفرمایید.
اآلن وقتی مس��ئله ای در درس خارجی مطرح می ش��ود، 
طبیعتًا تاریخی را پش��ت س��ر خود دارد. در هر مسئله ای 
ممکن اس��ت آرا و نظریاتی که دوره ش��ان گذشته است و 
باید کنار بروند، وجود داش��ته باشد که کسی آن ها را طرح 
نمی کن��د، ولی آرا و نظریاتی هم هس��تند که هنوز زنده و 
قابل بررس��ی اند. اگر کسی بخواهد مبنایی اتخاذ کند، باید 
آن ها را بررس��ی کند. تا این مرحله، آسیبی در کار نیست، 
اما وقتی برای طلبه ای که س��ال اول است، با طلبه ای که 
پانزده س��ال پای درس نشسته است، به یک شکل بحث 
می ش��ود، مث��اًل ده تا رأی دیده و نقادی می ش��ود، آن که 
باسابقه تر اس��ت، توان مندی هایی دارد و در فرصت کمی 
می تواند به آن آرا برس��د و نقد و بررسی اش را هم بفهمد، 
ولی کس��ی که تازه وارد اس��ت، آن هم با کاستی هایی که 
از دوره س��طح به همراه آورده اس��ت، طبیعتًا نمی تواند با 
این درس تعامل کند و برایش به آس��یب تبدیل می شود. 
به تعبیر دقیق تر، این آس��یب از ش��یوه و نظام درس خارج 

برخاسته است.

  یعنی بین طالب مختلف یكسـان نگری 
كرده اند؟

 بله. چه استادان که پانصد یا هزار نفر پای منبر درسشان 
می نشینند و چه استادانی که بیست تا سی نفر پای کرسی 
درسشان هستند، همه همین  طورند. برای همه شاگردان، 
یک درس و به یک شکل ارائه می شود. اگر بخواهیم این 
اش��کاالتی که به شیوه درس خارج هست، رفع شود، باید 
برنامه ریزی مج��ددی صورت بگیرد؛ چه از جهت اهدافی 
که ع��رض کردیم و چه از جهت همی��ن هدفی که اآلن 
موجود اس��ت. اگر هدف، تنها اس��تنباط فقهی و استنباط 
اصول��ی هم باش��د، باید برنامه ریزی دیگری ش��ود و باید 
توان مندی ه��ای الزم برای رس��یدن به اس��تنباط اصولی 
و اس��تنباط فقهی را دس��ته بندی کنیم و توان مندی هایی 
که هم عرض هم هس��تند، در یک دس��ته قرار گیرد. مثاًل 
مسائل فقهی که متکی به روایت است، نیازمند یک گونه 
توان مندی اس��ت و مس��ائل فقهی که ب��ه قواعد عقالیی 
متکی اس��ت، توان مندی های دیگری می خواهد. مسائلی 
که جدید و مس��تحدث هس��تند و س��ابقه بحث ندارند، به 
توان مندی های دیگری نیاز دارند. باید این ها، دسته بندی 
و برای ه��ر کدام برنامه ریزی ش��ود. هم چنین باید درس 
خارج را مرحله بندی کنیم که برای طلبه ای که س��ال اول 
اس��ت، چه چیزهایی را باید در نظر گرفت. الزم نیست از 
ابت��دا آرا و نظریات مختلف را ب��رای او بگوییم، بلکه گام 
اول این است که یاد بگیرد چگونه باید روایات را پیدا کند. 
چطور روایت ها را دس��ته بندی کند و بعد از دس��ته بندی، 

چگونه آن ها را جمع بندی کند.
گام دوم این است که چگونه باید از تقریرها استفاده کند. 



مثاًل چگونه از »مستمس��ک« مرحوم حکیم یا کتابی مثل 
»جامع المدارک« می توان اس��تفاده کرد؟ پس یک مرحله 
رفع کردن مش��کل طلبه در مورد این کتب سهل و دشوار 
اس��ت که بتواند اق��وال را بفهمد و س��پس بتواند آن ها را 
ب��رای خودش جمع بن��دی کند. مرحله بعد این اس��ت که 
چط��ور روزنه ها را بیابد ک��ه بتواند وارد ش��ود و نقد کند. 
کس��ب توان نقد هم برنامه ریزی خاص خود را می خواهد. 
پس باید مراحلی تعریف ش��ود و برای هر مرحله، استادی 
را اختصاص دهیم که استاد در هر مرحله، اهداف آموزشی 
و ش��یوه آموزش��ی خاصی را دنبال کند تا در این دوره ای 
که کارها و مس��ئله ها و مشغله ها بسیارند و فرصت ها کم، 
بتوانیم در زمان بندی کمتری، طلبه را به مقصد برس��انیم. 
اآلن تا بخواهیم یک کارش��ناس تحوی��ل جامعه بدهیم، 
طلبه به شصت � هفتاد س��الگی می رسد که دیگر از نظر 
جس��می، توان مندی ندارد. از ای��ن رو، باید راه را نزدیک 
کنیم و با توجه به امکان��ات و تکنولوژی موجود، این کار 

امکان پذیر است، ولی به برنامه ریزی نیاز دارد.

  مرحله بـه مرحله پیش رفتن، به ارتباط 
اسـتاد و شـاگرد و به هدایت تحصیلی نیاز دارد تا 
طلبه بداند چنیـن مراحلی وجود دارد، وگرنه طالب 

بدون آشنایی با این ها مراحل را طی می كنند.
 خاس��تگاه چهارمی که برای آس��یب ها گفتم، همین نکته 
بود؛ یعنی مشکالت فکری و شناختی طلبه؛ چه در مبانی 
اعتق��ادی، که چرا به حوزه آم��ده، مقصدش چه بوده و با 
چه انگیزه ای آمده اس��ت و چه ش��ناخت نسبت به حوزه، 
که حوزه چه خصوصیات��ی و مراحلی دارد و در هر مرحله 

چه باید کرد. روش تأمین این ش��ناخت ها در شیوه سنتی 
گذش��ته حوزه ما این بود که استادی سرپرستی جمعی از 
طلبه ها را به عهده می گرفت تا آن ها را به جایی برس��اند؛ 
یعنی باید اس��تاد جامعی باش��د که بر مباحث آموزش��ی و 
مباحث تربیتی مس��لط اس��ت. مجموع��ه ای از طلبه ها را 
تحت  نظر داش��ته باش��د و آن ها را ه��م از نظر تحصیلی 
و انگیزه ای و مس��ائل زندگی ش��ان و ه��م از حیث تجربه 
تبلیغی ش��ان مدیریت کند تا به سطحی مطلوب و مناسب 

برسند.

  چرا امروز این ارتباط برقرار نیسـت؟ به 
نظر می آید در گذشـته تا حدی ایـن ارتباط برقرار 
بوده، ولی امروزه اصًال این ارتباط برقرار نیسـت و 

در حد صفر است.
 یک بخش، برخاسته از شیوه ای است که ما از استادان مان 
یاد می گیریم. طلبه ای که فردا می خواهد در ِسمت استادی 
قرار بگیرد، درس دادن را از کجا یاد گرفته است؟ آیا حوزه 
برنامه چگونگی تدریس برایش گذاش��ته اس��ت ؟ نه، بلکه 
از همی��ن درس های��ی که دیده و با توج��ه به عالقه های 

خودش، چیزهایی یاد گرفته است.

  آیا در گذشـته هم این گونه بوده است؟ 
سـؤال من از نوعی انفكاك است. احساس می كنم 
باالخره در گذشـته ارتباط حداقلی بوده و یك  باره 
این ارتباط در حوزه امروز به صفر رسـیده است. از 
كجا این ارتباط نداشتن استاد با طلبه شكل گرفته 

است؟

 یک علتش همین بود که عرض کردم، یعنی در دوره های 
متوال��ی، مرحله به مرحله، ح��وزه از آن روند فاصله گرفته 
اس��ت، آن هم به دلیل تأثیری که اس��تادان داشتند، یعنی 
اس��تادی محدود ب��ه طلبه ها می پرداخت��ه و در دوره بعد، 
استاد بعدی کمتر می پرداخته است. دلیل دیگر، مشکالت 
و مسائل اجتماعی است که پیش آمده است. برای نمونه، 
ب��ه دلیل جمعیت باال، در نتیجه تعداد بیش��تری طلبه نیاز 
بوده است. این علل کم کم نهادینه شده اند، به گونه ای  که 
اآلن آن چ��ه به یک طلبه از آموزش حوزه القاء می ش��ود، 
این است که اگر می خواهی استاد خوب باشی، باید روزی 
چند ساعت تدریس کنی و به خوبی از پس تدریس کفایه 
برآی��ی. او دیگر فرصت این را ن��دارد که وقتی بگذارد که 
ب��ه چهار ت��ا طلبه رس��یدگی، و با آن ه��ا گفت وگو کند و 
به طلبه ای س��ر بزند که س��ر درس��ش می آید و ببیند چه 
وضعیتی دارد و مش��کلش چیست و از حوزه چه می فهمد. 
یعن��ی رویکرد غالب، رویکردی علمی صرف ش��ده و این 
نگاهی اس��ت که حوزه به طلبه الق��ا می کند که اگر یک 
کفایه گو یا درس خارج گوی خوب از کار در آمد، به هدفش 
دس��ت یافته است، اما این که با طلبه ها ارتباط داشته باشد 
و بتواند آن ها را ارزیابی، به آن ها کمک، و هدایتشان کند، 
دیگر جزو خواس��ته ها و مطلوب هایش نیس��ت و اگر هم 

باشد، در اولویت چندم قرار دارد.

  آیـا می تـوان از دسـت رفتـن برخـی 
سنت های مطلوب حوزه، مثل مباحثه یا تقریرنویسی 

را از جمله آسیب های درس های امروز برشمرد؟
 یک مجموعه تغییر و تحول هایی در آموزش حوزه، به تبع 
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ضرورت ها و نیازها ایجاد ش��ده که وجود داش��ته است، مثل این که نظام آزمون و امتحان 
تغییر کرده یا ش��کل ورودی ها عوض ش��ده اس��ت. این تغییرات، مجموعه آسیب هایی را 

نیز پدید آورده است.

  آیا این تغییرات درست بوده و به این آسیب ها منتج شده یا این كه 
از ابتدا این تغییرات با این شیوه ها غلط بوده است؟

 برخی از آن ها به ناچار اتفاق افتاده است، ولی آن چه به ناچار اتفاق افتاده، باید به دنبالش 
تغییرات دیگری رخ می داد که اتفاق نیفتاده است. مثاًل طلبه در این نظام آزمون، دیگر به 
وسیله استادش ارزیابی نمی شود و مستقاًل در جای دیگری ارزیابی می شود که نتیجه اش 
این اس��ت که طلبه می تواند به درس نرود یا اصاًل درس نخواند. به تبع این ش��کل کار، 
به تدریج، تلخیص ها و کتاب های س��ؤاالت نیز ش��کل گرفتند و طلبه ش��ب امتحان این 
سؤاالت را می خواند و می رود امتحان می دهد که اتفاقًا نمره خوبی هم می گیرد. به دنبال 
آن، وقتی حضور در درس نیست، مباحثه ای هم شکل نمی گیرد. آسیب عمیق تر این است 
که درس ها به صورت جّدی خوانده نمی ش��ود. از طرف دیگر، پایه های یک تا ش��ش به 
نظام مدرس��ه منتقل شده است. در نتیجه، فرصت تدریس از طلبه ها گرفته می شود. یکی 
از محاس��ن نظام س��نتی حوزه این بود که از همان ابتدا طلبه به فراخور توان مندی هایش 

می توانست درسی را تدریس کند که سال پیش فراگرفته است.
در نظ��ام ح��وزه تغییراتی دادیم و آن تغییرات به دنبال خود آس��یب هایی را پدید آورد که 
برای برطرف کردن آن فکری نکردیم. برای نمونه، در نظام سنتی، طلبه با تدریس، توان 
بیان و فهمش از مطالب عمیق تر می ش��د. اآلن چه راهکاری به جای آن گذاشته ایم؟ در 
گذش��ته، استاد بر درس خواندن نظارت می کرد؛ زیرا یک استاد بود و چهار طلبه. با آن ها 
ارتباط داشت و امتحان و تأیید طلبه ها به عهده او بود. از این رو، می توانست نظارت داشته 
باشد. اآلن که آن شیوه از بین رفته است، چگونه می خواهید نظارت کنید که طلبه درس 
می خوان��د یا نمی خواند، حضور پیدا می کند یا نمی کند؟ هی��چ راهکاری برای آن در نظر 
گرفته نش��ده است. این کمبودهایی اس��ت که از این تغییرات حاصل شده است. از جمله 
چیزهایی که اتفاق افتاده، این است که بعد از انقالب، به دلیل این که جایگاهی برای طلبه 
تعریف شده است و می تواند پست هایی بگیرد و تأثیرات و مدارکی داشته باشد، همین امر 
می تواند روی انگیزه ها اثر داشته باشد. ممکن است شخصی وارد حوزه شود و انگیزه اش 
گرفتن مدرک و یافتن شغل باشد. این در حالی است که قباًل این گونه نبود و کسی که از 
همه جا بریده بود، به خاطر ضرورت ها و عقیده  به سراغ حوزه می آمد. حاال که این اتفاق 
افتاده است، برای آن چه تدبیری اندیشیده ایم که در مرحله اول کنترل، و در مرحله بعد، 
تحت تربیت اس��تاد، نیت ها را اصالح کنیم. نهایت کاری که انجام می شود، این است که 
هنگام ورود، یک گزینش داریم که خیلی هم دقیق نیس��ت و با چهار تا س��ؤال یا شخص 
را کنار می گذاریم یا می پذیریم، ولی بعد دیگر رها می شود. به دلیل همین مسائل، شاهد 

رخ دادن آسیب هایی مانند آسیب های اخالقی و غیره در حوزه هستیم.

  تعداد زیاد جمعیت افراد دروس، مطلوب است یا خیر؟
 عرض کردم اگر درس خارج بخواهد به وضعیت مطلوب برسد، باید مرحله بندی، و اهداف 
آن دس��ته بندی شود. در نتیجه، استادی که می خواهد در هر مرحله، طلبه هایش را به آن 
اهداف برس��اند، دیگر نمی تواند هزار نفر را مدیریت کند. طبیعتًا باید ده تا بیست طلبه در 
اختیارش باش��د که در دو سال بتواند آن ها را به اهداف مورد نظر برساند. استاد نمی تواند 
ه��زار نف��ر یا صد نفر را در یک درس جمع کند. اگر هم به ناچار و به دلیل کمبود اس��تاد 
بخواهیم چنین کاری کنیم � که الحمدهلل در حوزه این مش��کل را نداریم � باید آموزش 
را به گونه ای دیگر تعریف کنیم و استاد باید حلقه هایی را تشکیل بدهد و اشخاصی را به 
عنوان س��ر حلقه تعیین کند تا بتواند آن ها را مدیریت کند و پیش ببرد، اما این که پانصد 

نفر پای یک درس بنشینند و فقط گوش دهند، موفقیت آمیز نیست.

  آیا مقصودتان این است كه درس های خارج باید تخصصی بشود؟
 تخصص��ی، ب��ه این معنا که اآلن در فض��ای حوزه تخصص هایی به وجود آمده اس��ت، 
مانند تفس��یر، فقه، قضا، تاریخ و بعد مقداری جزئی تر شده ایم، مانند نماز، امامت و... مورد 
نظر نیس��ت، بلکه در همی��ن آموزش آزاد حوزه می توانیم با برنامه ریزی آموزش��ی جامع، 
خواسته مان را پیش ببریم. می توان استادان درس خارج را شناسایی کنیم و به کار بگیریم 
که هر کدام سرپرس��تی بیس��ت نفر از طلبه ها را در مدت زمان دو س��ال به عهده بگیرند 

تا آن ها را به نقطه خاصی برس��انند و نحوه ارزیابی کارش��ان نیز به آن ها اطالع داده شود 
و نظارتی هم بر آن ها باش��د که چه مقدار کارش��ان مناس��ب اس��ت. نه به این عنوان که 
بخواهیم کنارش��ان بگذاریم، بلکه به عنوان این که بخواهیم تکمیل، و کمبودها را اصالح 

کنیم. این کار را در همین نظام موجود می توان پیش برد.

  آیـا درس خـارج بـرای همه طالب ضـرورت دارد؟ آیـا این كه همه 
طالب باید وارد درس خارج شـوند، آسـیب به شـمار می آید؟ شاید الزم باشد 
كه مثًال برای مبلّغ یا كسـانی كه كاركردهای اجتماعی خواهند داشت، از همان 

مرحله سطح، مسیر دیگری را در نظر گرفت؟
 نتیجه بازنگری اهداف با اتکا به دو منبع نیازها و منابع وحیانی همین خواهد ش��د. وقتی 
می بینی��م به امام جماعت نیاز داریم که این ام��ام جماعت باید تا حد معّینی، توان علمی 
و عالوه بر آن، توان علمی در فقه و اصول و تفس��یر و روایت و توان مدیریتی و تربیتی 
داشته باشد، دیگر اصاًل به درس خارج نیاز ندارد. به جای وقت گذاشتن روی درس خارج، 
باید توان مندی های دیگری را به دست بیاورد تا بتواند اگر به شهری یا روستایی رفت، به 
بهترین ش��کل، محیط خود را اداره کند و نقش ارشادی و هدایتی داشته باشد. این که چه 
دس��ته از طالب، نیازمند درس خارج هس��تند و آیا آن درس خارج، درس خارج فقه است 
یا درس خارج اصول و موارد دیگر باید بر اس��اس اهداف تعریف  ش��ود که یکی از منابع 
اهداف، نیاز جامعه اس��ت. اگر استاد دانشگاه می خواهیم، باید به نحو خاصی تربیت کنیم. 

تربیت مبلّغ، محقق، پژوهشگر یا امام جمعه، برنامه ریزی  های خاصی می خواهد.

  آیـا در پایـان، نكتـه ای یا توصیـه ای به طالب دربـاره درس خارج 
دارید؟

 حاصل این گفت وگو این اس��ت که اگر طلبه ها می خواهند وارد درس خارج ش��وند، باید 
توجه داش��ته باشند که برای ورود به درس خارج چه توان مندی هایی الزم است. اگر این 
توان مندی ه��ا را در دوره س��طح حاصل نکردند، وقت بگذارند تا حاصل ش��ود و آن هایی 

که با درس خ��ارج فاصله دارند، از اآلن به فکر فراهم 
کردن آن باش��ند. اگر در درس های حوزه به آن ها 

ارائه نمی ش��ود، خودشان به دنبال این باشند که 
جای��ی را بیابن��د و آن را تأمین کنند. این گامی 
اساس��ی اس��ت برای این که فاصل��ه بین درس 
س��طح و خارج را پر کنند تا با مش��کل کمتری 
مواجه ش��وند. بعد از ورود به درس خارج نیز به 

عن��وان فضایی به آن ن��گاه کنند که  مقداری 
از نیازه��ا را تأمین می کن��د و به این که 

تنها پای درس بنش��ینند، اکتفا نکنند؛ 
چ��ون با توج��ه به این آس��یب ها و 

کمبوده��ا، اگر کس��ی از خواندن 
و  دارد  هدف��ی  خ��ارج  درس 
است،  روش��ن  برایش  هدف 
باید با برنامه ریزی، کاستی ها 

را جب��ران کند تا در زمان 
کمت��ری ب��ه بهره های 

بیشتری برسد.

فکر فراهم که با درس خ��ارج فاصله دارند، از اآلن به فکر فراهم که با درس خ��ارج فاصله دارند، از اآلن به فکر فراهم 
به آن ها کردن آن باش��ند. اگر در درس های حوزه به آن ها کردن آن باش��ند. اگر در درس های حوزه به آن ها 

باشند که ارائه نمی ش��ود، خودشان به دنبال این باشند که ارائه نمی ش��ود، خودشان به دنبال این باشند که 
این گامی جای��ی را بیابن��د و آن را تأمین کنند. این گامی جای��ی را بیابن��د و آن را تأمین کنند. این گامی 
اساس��ی اس��ت برای این که فاصل��ه بین درس 
س��طح و خارج را پر کنند تا با مش��کل کمتری 
مواجه ش��وند. بعد از ورود به درس خارج نیز به 

عن��وان فضایی به آن ن��گاه کنند که  مقداری 
از نیازه��ا را تأمین می کن��د و به این که 

تنها پای درس بنش��ینند، اکتفا نکنند؛ 
ها و چ��ون با توج��ه به این آس��یب ها و چ��ون با توج��ه به این آس��یب ها و 

کمبوده��ا، اگر کس��ی از خواندن 
و  دارد  هدف��ی  خ��ارج  درس 
است،  روش��ن  برایش  هدف 
کاستی ها باید با برنامه ریزی، کاستی ها باید با برنامه ریزی، کاستی ها 

را جب��ران کند تا در زمان 
کمت��ری ب��ه بهره های 

بیشتری برسد.
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﹝︀﹨﹫️ درس ︠︀رج
﹝﹞︡ ﹡﹢ری ︻︀﹜﹛ زاده

︨︊﹉ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ درس ︠︀رج
﹩﹡︀﹀︮ا ﹩︀︲ر

 

ا︨︐︀د در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ︫﹠︀︠️ ︨︊﹉ ﹨︀ی درس ︠︀رج، ︋﹥ ا﹇︧︀م 
ــ﹫﹛ ︋﹠︡ی ︀ر﹎︀﹡﹥ درس  ــ︣دازد. ︑﹆︧ ــ︊﹉ و ﹝︐﹢ا ﹝﹩ ︎ ــ︦ ︠︀رج ︋﹥ ﹜︀ظ ︨ ︡ر︑
ا︨︐︀د در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ︫﹠︀︠️ ︨︊﹉ ﹨︀ی درس ︠︀رج، ︋﹥ ا﹇︧︀م 
ــ﹫﹛ ︋﹠︡ی ︀ر﹎︀﹡﹥ درس  ــ︣دازد. ︑﹆︧ ــ︊﹉ و ﹝︐﹢ا ﹝﹩ ︎ ــ︦ ︠︀رج ︋﹥ ﹜︀ظ ︨ ︡ر︑
ا︨︐︀د در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ︫﹠︀︠️ ︨︊﹉ ﹨︀ی درس ︠︀رج، ︋﹥ ا﹇︧︀م 

ــ︀ص ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل، از  ــ︊﹉ ﹨︀ی ︠ ︨ ،︉﹛︀︴﹞ ︩﹠﹫ ،︦ــ﹫﹢ه ︑︡ر ︠︀رج ︋﹥ ﹜︀ظ ︫
ــ﹫﹛ ︋﹠︡ی ︀ر﹎︀﹡﹥ درس  ــ︣دازد. ︑﹆︧ ــ︊﹉ و ﹝︐﹢ا ﹝﹩ ︎ ــ︦ ︠︀رج ︋﹥ ﹜︀ظ ︨ ︡ر︑
ــ︀ص ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل، از  ــ︊﹉ ﹨︀ی ︠ ︨ ،︉﹛︀︴﹞ ︩﹠﹫ ،︦ــ﹫﹢ه ︑︡ر ︠︀رج ︋﹥ ﹜︀ظ ︫
ــ﹫﹛ ︋﹠︡ی ︀ر﹎︀﹡﹥ درس  ــ︣دازد. ︑﹆︧ ــ︊﹉ و ﹝︐﹢ا ﹝﹩ ︎ ــ︦ ︠︀رج ︋﹥ ﹜︀ظ ︨ ︡ر︑

ــ️ ا︨️. در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ︋﹥ ﹨︣ ︨︊﹉ و ﹡﹆︀ط ﹇﹢ت و ︲︺︿ ﹨︣  ﹝︀︊︒ ا ﹟︀ددا︫
ــ︀ص ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل، از  ــ︊﹉ ﹨︀ی ︠ ︨ ،︉﹛︀︴﹞ ︩﹠﹫ ،︦ــ﹫﹢ه ︑︡ر ︠︀رج ︋﹥ ﹜︀ظ ︫
ــ️ ا︨️. در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، ︋﹥ ﹨︣ ︨︊﹉ و ﹡﹆︀ط ﹇﹢ت و ︲︺︿ ﹨︣  ﹝︀︊︒ ا ﹟︀ددا︫
ــ︀ص ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل، از  ــ︊﹉ ﹨︀ی ︠ ︨ ،︉﹛︀︴﹞ ︩﹠﹫ ،︦ــ﹫﹢ه ︑︡ر ︠︀رج ︋﹥ ﹜︀ظ ︫

ــ﹊︀ت را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥  ــ︀ ︵﹑ب در ا﹡︐︀ب دروس ︠︀رج آن ﹡ ــ﹢د ︑ ﹋︡ام ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫
ــ︴ و ︠︀رج»،  ــ﹫﹢ه ︑︭﹫﹏ و ︑︡ر︦ در ﹢زه «︨ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ﹡﹍︀ر﹡︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︫
ــ﹊︀ت را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥  ــ︀ ︵﹑ب در ا﹡︐︀ب دروس ︠︀رج آن ﹡ ــ﹢د ︑ ﹋︡ام ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫
ــ︴ و ︠︀رج»،  ــ﹫﹢ه ︑︭﹫﹏ و ︑︡ر︦ در ﹢زه «︨ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ﹡﹍︀ر﹡︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︫
ــ﹊︀ت را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥  ــ︀ ︵﹑ب در ا﹡︐︀ب دروس ︠︀رج آن ﹡ ــ﹢د ︑ ﹋︡ام ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫

﹋︐︀︋﹩ دارد ﹋﹥ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ︋﹫︪︐︣، ︫﹞︀ را ︋﹥ ︠﹢ا﹡︡ن آن د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
ــ︴ و ︠︀رج»،  ــ﹫﹢ه ︑︭﹫﹏ و ︑︡ر︦ در ﹢زه «︨ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ﹡﹍︀ر﹡︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︫

﹋︐︀︋﹩ دارد ﹋﹥ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ︋﹫︪︐︣، ︫﹞︀ را ︋﹥ ︠﹢ا﹡︡ن آن د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
ــ︴ و ︠︀رج»،  ــ﹫﹢ه ︑︭﹫﹏ و ︑︡ر︦ در ﹢زه «︨ ﹇︣ار د﹨﹠︡. ﹡﹍︀ر﹡︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︫

 ﹅﹫﹆︑ ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ــ︀﹨︡ه د﹇﹫﹅ و ︗︢ب ︫ ــ️ ﹋﹥ ︵﹙︊﹥ ︋﹥ ﹝︪ درس ︠︀رج، ﹝︣﹙﹥ ای ا︨
ــ﹟ دو ﹝︣﹙﹥ را  ا ︡︀︋ ــ︐﹠︊︀ط ــ﹥ ︋︣ای ︑﹞︣﹟ ا︨ ــ﹟ ﹝﹩ ︎︣دازد. ︵﹙︊ ︣﹝︑ ــ﹥ و و ︑︖︣︋
ــ︐︀د ﹝﹩ آ﹝﹢زد. ︨︍︦ ︻﹞ً﹑ ︋﹥  ــ︀﹨︡ه، ﹝︣ا﹏ ﹋︀ر را از ا︨ ︪﹞ ﹤﹚︣﹞ ︢را﹡︡. او در﹍︋
ــ﹟ دو ﹝︣﹙﹥ را  ا ︡︀︋ ــ︐﹠︊︀ط ــ﹥ ︋︣ای ︑﹞︣﹟ ا︨ ــ﹟ ﹝﹩ ︎︣دازد. ︵﹙︊ ︣﹝︑ ــ﹥ و و ︑︖︣︋
ــ︐︀د ﹝﹩ آ﹝﹢زد. ︨︍︦ ︻﹞ً﹑ ︋﹥  ــ︀﹨︡ه، ﹝︣ا﹏ ﹋︀ر را از ا︨ ︪﹞ ﹤﹚︣﹞ ︢را﹡︡. او در﹍︋
ــ﹟ دو ﹝︣﹙﹥ را  ا ︡︀︋ ــ︐﹠︊︀ط ــ﹥ ︋︣ای ︑﹞︣﹟ ا︨ ــ﹟ ﹝﹩ ︎︣دازد. ︵﹙︊ ︣﹝︑ ــ﹥ و و ︑︖︣︋

ــ︐︀د ︋﹥ ا︨︐﹠︊︀ط  ــ︡ ﹋﹥ ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︨ ︑︖︣︋﹥ و ︑﹞︣﹟ ﹝﹩ ︎︣دازد ︑︀ ︋﹥ ﹝︣﹙﹥ ای ︋︨︣
ــ﹫︀ر ︗︀﹜︊﹩، ﹝︀﹨﹫️ و ︗︀﹍︀ه  ــ︊﹫﹥ ﹨︀ی ︋︧ ــ︐︀ر، ︋︀ ﹝︓︀ل ﹨︀ و ︑︪ ︫﹢﹡ ﹟︋︍︣دازد. در ا

درس ︠︀رج رو︫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.
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﹝︣ا﹏ ﹁﹆﹥ آ﹝﹢زی در درس ︠︀رج
ا﹝﹫︣ ︾﹠﹢ی

﹡﹍︀﹨﹩ ︑︴︊﹫﹆﹩ ︋﹥ ﹝︡ر︨﹥ ﹇﹛ و ﹡︖︿
ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

ــ︐︀ر ا︨︐︀د ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ درس ︠︀رج از زاو﹥ د︡ ︵﹑ب ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡. ا︪︀ن  ︫﹢﹡ ﹟در ا
ــ︀رج ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ــ︐﹥ ا︮﹙﹩ آ﹝﹢زش در درس︠  ــ︐﹠︊︀ط و ا︗︐︀د را ﹨︧ ــ﹢زش ﹁﹟ ا︨ آ﹝
ــ︐︀ر ا︨︐︀د ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ درس ︠︀رج از زاو﹥ د︡ ︵﹑ب ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡. ا︪︀ن  ︫﹢﹡ ﹟در ا
ــ︀رج ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ــ︐﹥ ا︮﹙﹩ آ﹝﹢زش در درس︠  ــ︐﹠︊︀ط و ا︗︐︀د را ﹨︧ ــ﹢زش ﹁﹟ ا︨ آ﹝
ــ︐︀ر ا︨︐︀د ︋﹥ ︋︣ر︨﹩ درس ︠︀رج از زاو﹥ د︡ ︵﹑ب ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡. ا︪︀ن  ︫﹢﹡ ﹟در ا

ــ︐︀د در  ــ︀رج ︀︋︡ ﹁︣ا﹎﹫︣ی روش ا︨ ــ️ ︻﹙﹞﹩ ︵﹙︊﹥ در درس ︠ ﹋︣ ﹟﹫﹛ــ︡ او ﹡︡﹆︐︺﹞
ــ︀رج ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ــ︐﹥ ا︮﹙﹩ آ﹝﹢زش در درس︠  ــ︐﹠︊︀ط و ا︗︐︀د را ﹨︧ ــ﹢زش ﹁﹟ ا︨ آ﹝
ــ︐︀د در  ــ︀رج ︀︋︡ ﹁︣ا﹎﹫︣ی روش ا︨ ــ️ ︻﹙﹞﹩ ︵﹙︊﹥ در درس ︠ ﹋︣ ﹟﹫﹛ــ︡ او ﹡︡﹆︐︺﹞
ــ︀رج ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و  ــ︐﹥ ا︮﹙﹩ آ﹝﹢زش در درس︠  ــ︐﹠︊︀ط و ا︗︐︀د را ﹨︧ ــ﹢زش ﹁﹟ ا︨ آ﹝

﹁︣آ﹠︡ ا︗︐︀د ︋︀︫︡. ﹁﹆﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹆﹢ا︻︡، ﹁﹆﹥ ا︨︐︷︀ری و ﹁﹆﹥ ﹝︧︐︡︔︀ت ︨﹥ د︨︐﹥ از 
ــ︐︀د در  ــ︀رج ︀︋︡ ﹁︣ا﹎﹫︣ی روش ا︨ ــ️ ︻﹙﹞﹩ ︵﹙︊﹥ در درس ︠ ﹋︣ ﹟﹫﹛ــ︡ او ﹡︡﹆︐︺﹞
﹁︣آ﹠︡ ا︗︐︀د ︋︀︫︡. ﹁﹆﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹆﹢ا︻︡، ﹁﹆﹥ ا︨︐︷︀ری و ﹁﹆﹥ ﹝︧︐︡︔︀ت ︨﹥ د︨︐﹥ از 
ــ︐︀د در  ــ︀رج ︀︋︡ ﹁︣ا﹎﹫︣ی روش ا︨ ــ️ ︻﹙﹞﹩ ︵﹙︊﹥ در درس ︠ ﹋︣ ﹟﹫﹛ــ︡ او ﹡︡﹆︐︺﹞

﹝︀︧﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︵﹙︊﹥ ︀︋︡ روش ا︨︐﹠︊︀ط ﹨︣ ﹉ را ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹁︣ا ︋﹍﹫︣د.
 ﹩﹢﹍︨︀  ︎️︗ ا﹇︐︭︀د و ... را ،﹩︨︀﹠︫ ﹤︺﹞︀︗ ︡﹠﹡︀﹞ ︡︡︗ ︪︀ن ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹟ ︻﹙﹢ما
︋﹥ ﹝︧︐︡︔︀ت ︲︣وری ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و در ︀︎︀ن را﹨﹊︀ر ︻﹙﹞﹩ ︗️ ر﹁︹ ﹡﹢ا﹇︬ ︨﹫︧︐﹛ 
 ﹩﹢﹍︨︀  ︎️︗ ا﹇︐︭︀د و ... را ،﹩︨︀﹠︫ ﹤︺﹞︀︗ ︡﹠﹡︀﹞ ︡︡︗ ︪︀ن ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹟ ︻﹙﹢ما
︋﹥ ﹝︧︐︡︔︀ت ︲︣وری ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و در ︀︎︀ن را﹨﹊︀ر ︻﹙﹞﹩ ︗️ ر﹁︹ ﹡﹢ا﹇︬ ︨﹫︧︐﹛ 
 ﹩﹢﹍︨︀  ︎️︗ ا﹇︐︭︀د و ... را ،﹩︨︀﹠︫ ﹤︺﹞︀︗ ︡﹠﹡︀﹞ ︡︡︗ ︪︀ن ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹟ ︻﹙﹢ما

﹝﹢︗﹢د در درس ︠︀رج ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡.

آ﹡︙﹥ ︎﹫︩ رو ا︨️ ﹝﹆︀︧﹥ ای ا︨️ ︋﹫﹟ ﹝﹊︀︑︉ ︔﹑︔﹥ ﹇﹛، ﹡︖︿ و ︨︀﹝︣اء در درس 
ــ︀﹎︣دان ﹨︣ ﹝﹊︐︉. ︋︣ر︨﹩ ا﹝︐﹫︀زات ﹨︣  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی و ﹝﹣︨︧︀ن و ︫ ︠︀رج. ﹡﹢ه ︫
آ﹡︙﹥ ︎﹫︩ رو ا︨️ ﹝﹆︀︧﹥ ای ا︨️ ︋﹫﹟ ﹝﹊︀︑︉ ︔﹑︔﹥ ﹇﹛، ﹡︖︿ و ︨︀﹝︣اء در درس 
ــ︀﹎︣دان ﹨︣ ﹝﹊︐︉. ︋︣ر︨﹩ ا﹝︐﹫︀زات ﹨︣  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی و ﹝﹣︨︧︀ن و ︫ ︠︀رج. ﹡﹢ه ︫
آ﹡︙﹥ ︎﹫︩ رو ا︨️ ﹝﹆︀︧﹥ ای ا︨️ ︋﹫﹟ ﹝﹊︀︑︉ ︔﹑︔﹥ ﹇﹛، ﹡︖︿ و ︨︀﹝︣اء در درس 

﹉ از دو ﹝︡ر︨﹥ ﹁﹆﹩ ﹡︖︿ و ﹇﹛. از ︗﹞﹙﹥ ا﹠﹊﹥: ︑﹊﹫﹥ ﹁︣اوان ︋︣ ا︮﹢ل، ا︠︐︭︀ر 
ــ︀﹎︣دان ﹨︣ ﹝﹊︐︉. ︋︣ر︨﹩ ا﹝︐﹫︀زات ﹨︣  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی و ﹝﹣︨︧︀ن و ︫ ︠︀رج. ﹡﹢ه ︫
﹉ از دو ﹝︡ر︨﹥ ﹁﹆﹩ ﹡︖︿ و ﹇﹛. از ︗﹞﹙﹥ ا﹠﹊﹥: ︑﹊﹫﹥ ﹁︣اوان ︋︣ ا︮﹢ل، ا︠︐︭︀ر 
ــ︀﹎︣دان ﹨︣ ﹝﹊︐︉. ︋︣ر︨﹩ ا﹝︐﹫︀زات ﹨︣  ــ﹊﹏ ﹎﹫︣ی و ﹝﹣︨︧︀ن و ︫ ︠︀رج. ﹡﹢ه ︫

ــ️  و ︎﹫︙﹫︡ه ﹎﹢﹩ در ﹝﹊︐︉ ﹡︖︿ و ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ﹁﹛ ︻︣﹁﹩ از روا︀ت و ... ﹝︴︀﹜︊﹩ ا︨
﹉ از دو ﹝︡ر︨﹥ ﹁﹆﹩ ﹡︖︿ و ﹇﹛. از ︗﹞﹙﹥ ا﹠﹊﹥: ︑﹊﹫﹥ ﹁︣اوان ︋︣ ا︮﹢ل، ا︠︐︭︀ر 
ــ️  و ︎﹫︙﹫︡ه ﹎﹢﹩ در ﹝﹊︐︉ ﹡︖︿ و ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ﹁﹛ ︻︣﹁﹩ از روا︀ت و ... ﹝︴︀﹜︊﹩ ا︨
﹉ از دو ﹝︡ر︨﹥ ﹁﹆﹩ ﹡︖︿ و ﹇﹛. از ︗﹞﹙﹥ ا﹠﹊﹥: ︑﹊﹫﹥ ﹁︣اوان ︋︣ ا︮﹢ل، ا︠︐︭︀ر 

﹋﹥ در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡.
ــ️  و ︎﹫︙﹫︡ه ﹎﹢﹩ در ﹝﹊︐︉ ﹡︖︿ و ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ﹁﹛ ︻︣﹁﹩ از روا︀ت و ... ﹝︴︀﹜︊﹩ ا︨

﹋﹥ در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡.
ــ️  و ︎﹫︙﹫︡ه ﹎﹢﹩ در ﹝﹊︐︉ ﹡︖︿ و ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ﹁﹛ ︻︣﹁﹩ از روا︀ت و ... ﹝︴︀﹜︊﹩ ا︨
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سبک های مختلف درس خارج

اشاره
حجت االسالم والمسلمین 
محمدعلی رضایی اصفهانی، دارای 
دکترای علوم قرآن و حدیث است. 
عضویت در هیئت علمی جامعه 
 المصطفی و مدیریت مرکز تحقیقات 
قرآن کریم » المهدی«، از جمله 
مسئولیت های ایشان است. هم چنین 
54 جلد کتاب از جمله 22 جلد تفسیر 
قرآن مهر و چهار جلد منطق تفسیر 
قرآن، به همراه چندین مقاله علمی 
� پژوهشی، از ایشان منتشر شده 
است. طراحی شانزده رشته قرآنی 
و حدیثی مصوب وزارت علوم در 
سطح کارشناسی، ارشد و دکترا 
نیز جزو ابتکارها و ابداع های فکری 
و عملی ایشان به شمار می آید.

آنچه در پی می آید، گزیده ای از 
کتاب »شیوه های تحصیل و تدریس 
در حوزه های علمیه« نشر بوستان 
کتاب است که مورد بازبینی و 
اضافات استاد رضایی اصفهانی 
قرار گرفته است.

طالب��ی که قص��د ورود به درس خ��ارج دارند، باید از س��بک ها و 
ش��یوه های متداول درس های خارج اطالع داشته باشند؛ چرا که هر 
کدام از این روش ها و سبک ها، دارای نقاط قوت و ضعفی هستند و 
طالب وظیفه دارند با تکیه بر نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، مس��یر 
درس خارج را تا رسیدن به نتیجه مطلوب هموار سازند. گاهی پیش 
می آید که طلبه ای، س��الیان طوالنی در درس خارج شرکت می کند، 
اما به دلیل آنکه تف��اوت این روش ها را نمی داند، آن طور که باید و 
ش��اید، از درس ها بهره نمی برد یا در مس��یر اجته��اد و به کارگیری 
روش ها دچار ضعف و کاس��تی می ش��ود. به  ط��ور کلی، درس های 
خارج به لحاظ شیوه و محتوا قابل بررسی هستند که در این نوشتار، 
آن ها را ابتدا از نظر ش��یوه تدریس، س��پس از نظر محتوا بررس��ی 

می کنیم.

1. اقسام تدریس به لحاظ شیوه و شكل تدریس
چهار ش��یوه متداول و مهم در روش تدریس خ��ارج وجود دارد که 

عبارتند از: 
الف( سبک سامرایی »شاگردمحوری«؛
ب( سبک استادمحوری »کالسیک«؛ 

ج( سبک دو مرحله ای؛ 
د( تحقیق جمعی.

الف( سبك سامرایی
این س��بک به سبک ش��اگردمحوری، معروف و دارای ویژگی های 
منحصر به  فردی است. میرزای شیرازی، بارزترین مجری این روش 
بوده اس��ت. در این روش، ابتدا استاد مسئله اصولی یا فرع فقهی را 
مطرح، و همه مطالب و رئوس آن را بررسی می کند. پس از بررسی 
موضوع توسط استاد، اصل بحث، به صورت شاگردمحوری و مباحثه 
میان ش��اگردان و اس��تاد آغاز می شود و ش��اگردان به اظهار نظر و 
نق��ض و ابرام می پردازند و از آرا و اف��کار آن ها در درس بهره برده 
می ش��ود. آزاداندیشی و بهره بردن از نظریات طالب و به حرکت در 
آوردن ش��اگردان، به گونه ای بود که وقتی از میرزای شیرازی سؤال 
می شد، ابتدا ایشان از شاگردان نظر می خواستند و پس از اظهار نظر 

ش��اگردان، به آن ها جواب می داد و با این ش��یوه، استعداد شاگردان 
هم شناسایی می شد.

همه ش��اگردان پیش از حضور در درس، به تحقیق و بررس��ی آرا و 
تفکر می پرداختند. س��پس در کالس ش��رکت می کردند. همچنین 
ایش��ان مطالب اساس��ی را در درس مطرح، و مطالب سهل الوصول 
را به ش��اگردان واگذار می کرد تا آن ها تحقیق کنند. از آنجا که این 
سبک بر اساس ش��اگردمحوری بود، گاهی استاد چندین ساعت به 
کالس ادامه می داد. میرزای ش��یرازی، بر اساس استعداد شاگردان، 
آن ها را امتحان می کرد و به آن ها موضوع تحقیق می داد. س��پس 
از آن ها نتیجه تحقیق را می خواست. او با تمام وجود با آن ها سخن 

می گفت و به این ترتیب، شاگردان را کارآزموده می ساخت.
مکتب س��امرا، مکتب دقت و فکر و مناقش��ه است و شاگردان را به 
فکر و تتبع وا می دارد. این س��بک بر تقریرنویسی هم تأکید داشت 
و ش��اگردان را از حضور طوالنی در درس و َصرف س��الیان طوالنی 
عمر و استماع ِصرف باز می داشت. افزون بر میرزای شیرازی، میرزا 
محمدتقی شیرازی، سید میرزا حسن شیرازی، سید محمد فشارکی، 
می��رزا عبدالهادی ش��یرازی، از طرفداران مکتب س��امرا بوده اند. در 
این س��بک، افراد با سرعت بیشتری پیشرفت می کردند و طی مدت 
کوتاه تری مجتهد می شدند. آخوند خراسانی و شیخ فضل اهلل نوری و 

بسیاری دیگر، از پرورش یافتگان این روش هستند.
فعالیت کردن یکی از احتیاجات اساس��ی افراد است و این تمایل، به 
وسیله مشاهده یا گوش دادن پاسخی نمی یابد. از این رو، طلبه باید 
حکم محققی را داشته باشد که معلم فقط راهنمای اوست و فعالیت 
اصل��ی را بر عه��ده دارد. در این روش، روحیه علمی در ش��اگرد به 
وجود می آید و تثبیت می ش��ود و او نحوه فعالیت جمعی را در حل و 
فصل مسائل علمی فرا می گیرد. در این سبک، شاگرد روش منطقی 
اندیش��یدن، صحبت کردن و ارائه نظر ب��ه دیگران و احترام به نظر 
مقابل را می آموزد. تکیه بر فکر کردن در روش سامرایی، نقطه قوت 
مهمی اس��ت، چون شاگرد فقط مس��تمع و تابع استاد نیست، بلکه 
خود می اندیش��د و نظری را اختیار می کند. از این رو، در این روش، 

یادگیری با فهم و تعقل است.
در این س��بک، ش��اگرد الزم نیست اس��تادان متعددی داشته باشد 

مقاله
محمدعلی رضایی اصفهانی 
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و در دوره های مختلف درس خارج ش��رکت کند و ش��اید 
شخص در هفت س��ال بتواند به درجه اجتهاد برسد. البته 
الزمه این س��بک درسی، تقلیل در تعداد شاگردان کالس 
است که البته به اجتهاد آن ها کمک شایانی می کند. البته 
نپذیرفتن هیچ اصل موضوعی در این س��بک برای شروع 
درس و زمان بس��یار طوالنی، باعث بی نظمی و خستگی 
می شده است که برای این ها باید راه حلی در نظر گرفت. 
ش��اید به سبب همین نقاط ضعف، این روش در حوزه قم 
متروک شده است، اما سزاوار است این روش مجتهدپرور 
با ضوابط صحیح آن احیا شود تا طالب را زودتر به مقصد 

برساند.
ب( سبك استادمحوری «سبك كالسیك»

این روش، ش��یوه متأخرین حوزه نجف و قم است و شاید 
ام��روزه متداول تری��ن روش تدریس در ح��وزه علمیه قم 
همین ش��یوه باشد. در این سبک، استاد مهم ترین نقش را 
دارد. اس��تاد فرع فقهی یا اصولی را مطرح، سپس اقوال و 
دالیل آن را بررسی می کند و به نقض و ابرام می پردازد و 
در پایان با جمع بندی ادله، نظر خود را می گوید یا یکی از 
همان اقوال را انتخاب می کند. در این روش، اس��تاد مانند 
یک خطیب به سخنرانی می پردازد و شاگردان جز در موارد 
اندکی که به اشکال در کالس می پردازند، نقش فعالی در 
کالس ندارند و صرفًا مس��تمع و نگارنده بحث هستند. در 
مواردی که کالس شلوغ باشد، شاگردان حتی از اشکال و 
س��ؤال در درس هم محروم هستند. متأسفانه امروز در قم 
� بر خالف نجف در گذش��ته � دسترسی نداشتن به استاد 
»به علت شلوغی کالس یا کثرت مشاغل« تشدید شده و 

نتایج نامطلوبی به بار آورده است.
البت��ه این روش س��بک های فرعی ه��م دارد. در بعضی 
کالس های اس��تادمحور، اس��تاد با تعم��د از موضوعی به 
موض��وع دیگر م��ی رود و بحث را نامنظ��م القاء می کند و 
گاه��ی نظر نهایی خود را هم مبهم می گذارد و اس��تدالل 
این اس��ت که ای��ن روش موج��ب تقویت قوه اس��تنباط 
می ش��ود. در بعضی کالس ها نیز استاد می کوشد مطالب 
س��اده را با عباراتی گنگ و اصطالحات فلسفی بیان کند 
تا ش��اگردان ب��رای هضم بحث فکر کنن��د و معتقدند که 
ش��اگردان با این روش، دقیق النظر می شوند. البته بسیاری 
معتقدند در این دو روش، طالب با مشکالت جّدی مواجه 
می ش��وند. از این رو، در شیوه ای دیگر، اس��تاد با عبارات 
روش��ن و در چهار مرحله به »موضوع«، »اقوال«، »ادله« 
و »نتیجه بحث« می پ��ردازد و در پایان، نظر خود را بیان 
می دارد. این نظم از بس��یاری خطاها جلوگیری می کند و 
طال��ب علم را به نتیجه نزدیک می کن��د. در روش دیگر، 
عالوه بر ش��یوه س��وم، اس��تاد روزهای قبل از آن بحث، 
درس آن را به صورت تکثیر ش��ده در اختیار شاگردان قرار 

می دهد تا با آمادگی بیشتری وارد کالس شوند.

س��بک اس��تادمحوری در اداره و نظم کالس تأثیر خوبی 
دارد، ام��ا در میان روش ها، روش س��وم و چهارم به دلیل 

ساده گویی و نظم در ارائه از بقیه بهتر است.
انفعال ش��اگردان، نداش��تن فرصت برای بح��ث و انتقاد، 
فرصت نداشتن برای سؤال و رفع اشکال، در نگرفتن بحث 
جّدی، نبود اقدام پژوهی و فعالیت مس��تمر، حافظه محوری 
به جای تفکرمحوری، حل نش��دن مش��کالت و سؤاالت 
درس، از مشکالت اساسی این سبک است. در این روش، 
عمل یادگیری صورت نمی گیرد؛ زیرا عمل یادگیری فقط 
حفظ مطالب نیست، بلکه تغییر رفتار شخصی از راه تجربه 
اس��ت. ای��ن روش در بلند مدت، انگیزه ط��الب را از بین 
می برد، به علت اینکه مباحث را فقط استاد بیان می کند و 
فرصتی برای نقد نمی ماند و وقتی نقادی صورت نگرفت، 
اس��تاد س��ریع تر از مطلب می گذرد. وجود عبارات ُمغلَق و 
عدم نظم در بعضی سبک های فرعی این روش از معایبی 
اس��ت که باعث عدم انس��جام فک��ری و دقت در طالب 

می شود.
ج( سبك دو مرحله ای

ابتدا اس��تاد در این روش، طبق شیوه استاد محوری درس 
می گوید و س��پس در مرحله دوم، ش��اگرد، فعال اس��ت و 
امکان سؤال و اش��کال برای او فراهم می شود. در مرحله 
دوم، زمین��ه فراهم می ش��ود تا طالب مس��تعد، مطالب را 
بهتر درک، و طالب ضعی��ف، ضعف خود را جبران کنند. 
ای��ن روش را بزرگانی چون مرحوم مقدس اردبیلی، آخوند 
خراس��انی و س��ید محمدباقر درچ��ه ای، در حوزه نجف و 
اصفهان ب��ه کار می گرفتند و امروزه در حوزه قم هم اجرا 

می شود.

در این روش، سبک های فرعی متعددی وجود دارد. برای 
نمونه، آخوند خراس��انی درس را یک  ب��ار بیان می کرد و 
شاگردان قوی تر، یک  بار دیگر، درس را برای افراد ضعیف 
تقریر می کردند و حوزه های کوچک تری تشکیل می دادند. 
مرحوم س��ید محمدباقر درچ��ه ای، یک  بار، درس را صبح 
می گفت و عصرها هم همان درس را تکرار می کرد. برخی 
ابتدا درس را ارائه، و س��اعتی جداگانه برای رفع اشکال و 

سؤاالت، مقرر می کنند.
ابتدا مرحوم مقدس اردبیلی درس��ی عمومی داش��تند. 
سپس برای ش��اگردان با استعداد خود، »صاحب مدارک« 
و »صاحب معالم« درس��ی خصوصی داش��تند که از عمق 
بیش��تری برخوردار بود. همین روش سبب به وجود آمدن 
دو مؤلف قوی در ش��یعه ش��د. این س��بک نقایص سبک 
اس��تادمحوری را تقلی��ل می دهد و فرصت��ی برای پیش 
مطالع��ه و دقت و ارزیابِی مطالب اس��تاد برای ش��اگردان 
ایج��اد می کن��د. در حقیقت، این روش، جمع بین س��بک 
شاگردمحوری »س��امرایی« و استادمحوری است و فایده 
هر دو را دارد، به ش��رطی که تعداد ش��اگرد در مرحله دوم 
خیلی زیاد نباشد. در صورتی که مرحله دوم تدریس توسط 
ش��اگردان قوی صورت گیرد، اس��تادانی برای آینده حوزه 
پ��رورش خواهند یافت. البته ش��رکت در دو مرحله درس، 

مستلزم صرف وقت بیشتری است.
د( سبك تحقیق جمعی

 این س��بک مورد عنایت و توجه برخی بزرگان است و به 
آن سفارش می کنند و در رشته هایی مثل تفسیر و عقاید � 
و نه در فقه و اصول � در حوزه علمیه قم رایج اس��ت. این 
روش، تدریسی اصطالحی نیست، ولی چون کار درس را 
انجام می دهد، جانشین آن می شود و در ردیف سبک های 
تدریس قرار می گیرد. در زمان گذش��ته، بزرگانی همچون 
مرحوم عیاشی و عالمه مجلسی از این سبک غافل نبودند 

و از این سبک بهره می جستند.
در این س��بک، مثاًل چند نفر یک موضوع فقهی را از قبل 
مد نظر قرار می دهند و مطالعه و بررسی می کنند و آن گاه 
در جلس��ه ای علمی، یافته های خود را با دیگران در میان 
می گذارن��د و هر کدام به نظر دیگری، اش��کال می کند و 
به تضارب آرا می پردازند. در این روش، بیش��تر مس��ائل با 
پیش مطالعه و بعد از درس با مباحثه جمعی حل می ش��ود 
و در پایان، هر کس نظری را برمی گزیند. این سبک برای 
افراد تازه وارد مناس��ب نیس��ت، ولی برای افرادی مناسب 
اس��ت که توانایی الزم ب��رای این کار را کس��ب کرده  و 
حداق��ل یک دوره درس خارج اصول را گذرانده اند. در این 
روش بهتر اس��ت یکی از استادان درس خارج، مانند بقیه 
ش��اگردان در جلس��ه درس حضور پیدا کن��د و از اعضای 
فعال  باش��د. فعالیت مداوم، تفکر و ب��ه کار افتادن قدرت 
خالقیت و ابت��کار، فعالیِت علمی � پژوهش��ی به صورت 
دس��ته جمعی و به  دس��ت آوردن قدرت تفهی��م و تفهم، 
به  دس��ت آوردن قدرت اس��تدالل و یادگیری حل مسئله، 
از ویژگی های این س��بک اس��ت. این سبک، ویژگی های 
سبک سامرایی را دارد و مجتهدپرور است و وقت کمتری 
می طلبد و پیش��رفت تحصیلی بیشتری در پی دارد. از این 
رو، الزم است طالب به این سبک عنایت بیشتری داشته 
باش��ند. مقام معظم رهبری نیز بر این روش تأکید دارند و 

  
انفع�ال ش�اگردان، نداش�تن فرص�ت ب�رای 
بحث و انتقاد، فرصت نداش�تن برای س�ؤال 
و رفع اش�کال، در نگرفتن بح�ث جّدی، نبود 
اقدام پژوهی و فعالیت مستمر، حافظه محوری 
به جای تفکرمحوری، حل نش�دن مشکالت و 
سؤاالت درس، از مشکالت اساسی این سبك 

است.
  

تورم
ــهريه ها کفاف مجتهد  می گفت: اين ش

شدن نمی دهد
ــه انگيزه ها را حذف  ــم: چون ياران گفت

کرده اند.



جلسه شورای افتای ایشان نیز با سبک تحقیق جمعی کار می کند.

2. شیوه های تدریس از جهت محتوا و كیفیت تدریس
1�2. ترتیب و چینش مطالب درس

 روش قدمای اصحاب تا قبل از آقای بروجردی؛
 روش آقای بروجردی ؛

 روش امام خمینی ؛
 روش سه بخشی؛

 روش چهار بخشی.

الف( روش قدمای اصحاب تا قبل از آقای بروجردی)ره(
ابتدا در این روش، »اصِل« مورد نظر در مسئله بیان می شد، یعنی اگر 
هیچ دلیل نقلی یا عقلی نداشتیم که مقتضای یک اصل عملی چیست، 
پس از به دس��ت آوردن مقتضای اصل عملی، به س��راغ ادله می رویم 
و به بیان دالیل آن از قرآن و حدیث و عقل می پردازیم. اش��کال این 
روش آن اس��ت که در بس��یاری از موارد به دلیل وجود ادله، از اصل، 

بی نیاز هستیم و پرداختن به اصل قبل از ادله کاری زاید است.

ب( روش آقای بروجردی
ایش��ان ابتدا به سیر تاریخی مسئله می پرداختند و به ترتیب زمانی، آن 
مسئله را در کتب اصحاب، بررسی و دالیل مسئله را نیز نقد می کردند 
و در پای��ان، اگ��ر دلیلی نبود، به س��راغ ادله فقاهت��ی »اصول عملیه« 
می رفتند. ایشان به نقل اقوال قدما توجه ویژه ای داشتند. ایشان معتقد 

بودند که مسائل مطرح شده در فقه بر دو گونه است:
1. اصول متلقات از معصومین، که همان مسائل القا شده از معصومین 
 اس��ت که به صورت مجموعه ای دست نخورده بین اصحاب ائمه 

دست به دست شده و سرانجام به ما رسیده است.
  2. مس��ائل تفریعی که با الهام از کلیات مطرح ش��ده از جانب ائمه

توسط فقها، اجتهاد و استنباط شده است.
ایش��ان معتقد بودند مبنای فقهای قدیم در کتاب هایش��ان، نقل و بیان 
همان اصول متلقات بوده است، مثل مقنع و هدایه صدوق، مقنعه مفید، 
مراسم ساّلر، مهّذب ابن براج و کافی ابی الصالح. تا زمان محقق حلی، 
این دو از هم جدا بود، ولی در زمان ش��هیدین، این دو نوع مس��ائل را 

 ام�ام خمین�ی می فرماید: »روحانی�ت تا در همه 
مس�ائل و مش�کالت حضور فعال نداش�ته باش�د، 
نمی توان�د درك کن�د ک�ه »اجتهاد مصطل�ح« برای 
اداره جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیت باید 
نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست 
خود داش�ته باش�ند و هم�واره چند ق�دم جلوتر از 

حوادث، مهیای عکس العمل باشند«.

ب��ا هم مم��زوج کردند. آقای بروجردی برای هر کدام از ای��ن دو، ارزش خاصی قائل بود. مثاًل در اصول 
متلقات، ش��هرت را حجت می دانستند، ولی در مسائل فرعی، حجت نمی دانست و... ضمن اینکه توجه به 

تطور تاریخی به فهم مطلب کمک شایانی می کند.

ج( روش امام خمینی
ایشان ابتدا در حل مسائل، دالیل مسئله را بررسی می کرد و به فهم ادله می پرداخت. سپس اقوال علما و 
فقها را تجزیه و تحلیل می کرد. ایشان به تحقیق و تتبع ابتدایی توجه ویژه ای داشت. از این رو، می فرمود 
اول ببینیم خودمان از ادله چه می فهمیم و س��پس به بررس��ی نظریات دیگران می پرداختند. عدم تقلید و 
تکرار، آزاداندیشی، شهامت در تحقیق مستقل و ژرف اندیشی، از ویژگی های این روش است. امام در این 

  
فعالیت مداوم، تفکر و به کار 
افتادن قدرت خالقیت و ابتکار، 
فعالیِت علمی � پژوهش�ی به 
ص�ورت دس�ته جمع�ی و به 
 دس�ت آوردن ق�درت تفهیم و 
تفهم، به  دس�ت آوردن قدرت 
ح�ل  یادگی�ری  و  اس�تدالل 
مسئله، از ویژگی های تحقیق 

جمعی است.

  



٣١

روش هم به دقت، مناقش��ه و تفک��ر اهمیت می داد و هم 
به تتبع اقوال و اس��انید توجه داشت. در ابتدا بیان نظریات 
دیگران باعث می ش��ود که محقق تحت تأثیر آن نظریات 

و آزادی فکر و نظر او واقع شود.

د( روش سه بخشی
این روش که در بعضی درس های فعلی حوزه قم مرس��وم 

است، سه مرحله دارد:
1. ذکر اقوال در مس��ئله که با این عمل، س��یمای کلی و 

عمومی مسئله روشن می شود؛
2. ذک��ر دالیل موافق و مخال��ف و نقض و ابرام هر کدام 

به  طور جداگانه؛
3. جمع بندی و نتیجه گیری در مسئله مورد بحث.

در ابت��دا، این روش به دلیل ارائه موضوع، مانع از گمراهی 
ش��اگردان می شود و محل بحث را روشن می کند و دارای 

نظم مشخص و معینی است.

هـ( روش چهاربخشی
 ای��ن روش نی��ز در بعضی درس های قم متداول اس��ت. 

ترتیب ارائه بحث در این روش عبارت است از:
1. ذک��ر موضوع مس��ئله و تقس��یم بندی های آن و تعیین 

دقیق فرع مورد بحث؛
2. ذکر اقوال موافق و مخالف در مسئله؛

3. ذکر دالیلی از قرآن، روایات، عقل، اجماع و نقد آن ها و 
سپس در صورت لزوم، »اصول عملیه« در باب آن مسئله 

بررسی می شود؛
4. جمع بندی دالیل و اقوال و نتیجه گیری صریح و روشن 

در پایان فرع.

2�2. سبک های خاص در فقه
الف( فقه الحدیث

در این ش��یوه به علم اصول فقه کمتر توجه می ش��ود و تا 
می توانند، حکم مس��ائل را از احادیث و دالیل به دس��ت 
می آورند و در صورت لزوم، به علم اصول یا اصول عملیه 
پناه می برند. این ش��یوه، ش��یوه تدری��س آقای بروجردی 
بوده اس��ت. در این ش��یوه به روایات، توجه و دقت کافی 
مب��ذول، و هر روایت به  طور کامل مالحظه می ش��ود. از 
ای��ن رو، آیت اهلل بروجردی اصرار داش��تند که تقطیع های 
کتاب وسائل الشیعه را برطرف کنند؛ چون ممکن است در 
اصِل روایت، قرینه ای در کار باشد که با تقطیع روایت، آن 
قرینه از بین برود و ما متوجه آن نشویم و به همین جهت، 
کتاب جامع احادیث الش��یعه را چاپ کردند. در این سبک، 
باید به کتب قدما و پیشینه تاریخی هر مسئله و علم رجال 
توجه خاص ش��ود. ایشان در احادیث، نخست، رجال آن را 
بررسی می کرد. از این رو، رجال احادیث را به طبقاتی چند 

تقس��یم کرده بود. اول، طبقه اصحاب؛ دوم، طبقه تابعین؛ 
س��وم؛ طبقه راوی��ان از تابعین؛ چهارم؛ طبق��ه رجال امام 
باق��ر  و... و هر طلبه از رجال، یک دوره س��ی س��اله 
در نظر گرفته ش��ده بود. مالک طبقه بندی، رابطه استادی 
و ش��اگردی آن هاس��ت و همین طور این طبق��ات را ادامه 
می دادند تا به زمان خودش��ان برس��د. با این طبقه بندی، 
رجال حذف شده در بسیاری از موارد معلوم می شد و کتاب 

طبقات الرجال را در این مورد نوشتند. 
ایش��ان احاطه کاملی بر احادیث داش��ت، ب��ه طوری که 
گاهی یک حدیث با توجه به وضعیت س��ؤال کننده، کشور 
او، خصوصی��ات فکری او یا عرف آن زمان و جّو و محیط 

اخبار و احادیث، معنای متفاوتی با ظاهر آن پیدا می کرد.

ب( فقه مبتنی بر اصول فقه
بعض��ی، تکی��ه اصلی فق��ه را ب��ر اصول فق��ه می گذارند 
و در ای��ن کار اف��راط می کنند، به  ط��وری که علم اصول 
از آلّی��ت خارج و متورم می ش��ود و طالب و اس��تادان در 
بعضی مس��ائل، فروعاتی را ف��رض می کنند که کاربردی 
نیست و چه بس��ا در طول عمر بشر هم واقع نشده است. 
این ها س��عی می کنند با قواع��د اصولی مطلب را از دالیل 
هر فرع فقهی به دس��ت آورن��د. از این رو، مرحوم آیت اهلل 
سید ابوالحسن اصفهانی می فرمودند: »زیاد اصول خواندن 
ماّلیی نمی آورد. انس��ان باید سعی و کوشش کند تا مذاق 

شارع را به دست آورد و بفهمد«.
ج( فقه مقارن

این ش��یوه، متکی بر استفاده از اقوال اهل سنت و بررسی 
آن هاس��ت که از زمان شیخ طوس��ی � کتاب خالف � به 
جای مانده اس��ت. در زمان معاصر، آق��ای بروجردی این 
ش��یوه را احیا کرد. آقای بروجردی، فقه شیعه را حاشیه ای 
بر فقه اهل س��نت می دانس��تند؛ چون فقه آن ها حاکم بر 
جامعه، و در ذهن ش��اگردان و اصح��اب ائمه مطرح بوده 
اس��ت و چه بس��ا بدون توجه به فقه اهل س��نت، نکات و 
زوایای روایات اهل بیت  بر ما روش��ن نش��ود. ایشان 
فق��ه اهل س��نت را قرینه ای منفصل ب��رای فهم نظریات 

فقهای شیعه می دانستند.

د( فقه پویا؛ «هماهنگ با زمان و مكان»
دخالت دادن عنصر زمان و مکان در اس��تنباط از گذش��ته 
مورد توجه بوده است، ولی امام خمینی با توجه به این 

دو عنصر، سبک ویژه ای را پایه گذاری کرد.
ایشان می فرماید: »روحانیت تا در همه مسائل و مشکالت 
حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که »اجتهاد 
مصطل��ح« ب��رای اداره جامع��ه کافی نیس��ت. حوزه ها و 
روحانیت بای��د نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیش��ه 
در دس��ت خود داشته باش��ند و همواره چند قدم جلوتر از 

مرحوم آیت اهللا س�ید ابوالحس�ن اصفهانی می فرمودند: »زیاد اص�ول خواندن ماّلیی 
نمی آورد. انسان باید سعی و کوشش کند تا مذاق شارع را به دست آورد و بفهمد«.

ع�دم تقلی�د و تک�رار، آزاداندیش�ی، ش�هامت در تحقیق مس�تقل و ژرف اندیش�ی، از 
ویژگی های روش امام خمینی است. 

حوادث، مهیای عکس العمل باشند«.
البت��ه در م��ورد مقدار و ح��دود دخالت زم��ان و مکان در 
مصادی��ق، موضوعات، متعلق اح��کام و در نتیجه، صدور 

حکم و فتوای مجتهدان بحث بسیار است.

3�2. سبک های خاص در اصول فقه
الف( سبك فلسفی

توج��ه ویژه ای به علم فلس��فه و اصطالح��ات آن در علم 
اص��ول دارد. البته این کار تا حّدی خوب اس��ت، اما خلط 
مباح��ث اعتباری علم اص��ول و مباحث حقیقی و تکوینی 
فلس��فه از مشکالت این روش است و تا جایی ادامه یافته 
است که علم فلسفه را از علوم الزم برای اجتهاد می دانند. 
تداخل فلس��فه و اصول سبب پیچیدگی بیش از حد اصول 
و تورم آن می شود، ضمن اینکه این مباحث در فقه کارآیی 

ندارد.

ب( سبك عرفی
از آنجا که شارع بر اساس لغات و اصطالحات عرف سخن 
می گوی��د، باید قواعد متعارف کالم عرف و اس��تفاده های 
ع��رف را از کالم فهمید و آن را تحلیل کرد تا احکام را به 
صورتی مطلوب استنباط کند. معتقدین به این سبک قائل 
هس��تند که پرداختن بیش از حّد به علم اصول، استقامت 
فک��ری و عرفی را از بین می ب��رد. از این رو، باید با توجه 
به ارتکازات عرفی در فهم عرف به ش��ناخت دقیق قرآن 

و سنت پرداخت.



برنامه آموزش��ی کنونی در حوزه مش��تمل بر دو بخش است؛ یکی، 
برنام��ه آموزش��ی عموم��ی و دیگ��ری، برنامه ه��ای مخصوص به 
گرایش های تخصصی که در مراکز تخصصی و مؤسس��ات وابسته 

به حوزه برگزار می شود. 
برنامه آموزشی عمومی برای همه طالب، الزامی و برنامه تخصصی 
کاماًل اختیاری اس��ت. ورود به مراکز تخصصی پس از ش��ش سال، 
یعنی پایان سطح یک امکان پذیر است، اما برنامه تحصیل عمومی، 

هنگام تحصیل تخصصی و در کنار آن ادامه  دارد.
با پایان دوره س��ه ساله مقدمات، طلبه به زبان منابع دینی � ادبیات 
عربی � تس��لط پیدا می کند. پ��س از آن، دوره عمومی فقه و اصول 
فق��ه را برای آش��نایی با کار اجتهادی در مناب��ع دینی آغاز می کند. 
تقریبًا تا پایان س��طح اول، طلبه بر ادبی��ات )مفاهیم، اصطالحات( 
و جغرافیای )س��اختار کلی و مسائل( ش��اخه های مختلف علوم پایه 
اسالمی احاطه یافته و قدرت مفاهمه و مکالمه علمی با دانشمندان 
علوم اس��المی را به  دس��ت آورده اس��ت. توان تازه ای که طلبه به 
برکت شش س��ال تحصیل حوزوی کسب  کرده است، به او امکان 
مطالعه آثار اندیشمندان اسالمی را می دهد، اما برای پژوهش عمیق 
در منابع دینی و کس��ب اس��تقالل نظر، الزم است به حوزه مباحث 
تخصصی علوم اس��المی راه  یابد.1 فقه )لمعتین( و اصول در س��طح 
اول، آش��نایی اجمالی با فضای کلی فق��ه و اصول را برای طلبه به 
ارمغان می آورد و هرگز او را به الیه های عمیق این علوم نمی کشاند. 
س��طح دوم، الیه زیرین و مرحله عمیق ت��ری از دانش های آموخته 
ش��ده در س��طح اول اس��ت که طلبه را به موش��کافی و دقت  نظر 
کارشناس��ی در علوم اسالمی عادت می دهد. در این دوره، در رشته 
فق��ه و اصول فقه که ش��اخه های اصل��ی علوم حوزوی به  ش��مار 
می روند، طلبه به »مش��اهده دقی��ق« فعالیت عالمان بزرگ دین در 
س��طوح پیشرفته می پردازد. این مش��اهده دقیق، او را برای دریافت 

ظرافت کار آن ها و »جذب« شیوه های تحقیق آماده می کند.
تحقی��ق در مناب��ع دین��ی، روش تاریخ��ی دارد و دانش��ی ش��بیه 
باستان شناسی است. باستان شناس می کوشد پس از اطمینان یافتن 
از اصالت کتیبه های تاریخی، با زباِن آن ها مأنوس شود و پیام آن ها 
را کش��ف، به زبان روز، ترجمه و ب��رای دیگران بازگو کند. فقیه نیز 
به کاوش عمیق در اس��ناد و مدارک باس��تانی 1400 س��اله � قرآن 
و حدی��ث � می پردازد و ب��ا روش تحقیق تاریخ��ی تالش  می کند 
از اصال��ت آن ها مطمئن گردد و به پیام آن نزدیک ش��ود. پیام این 
مدارک، پیام خداس��ت که به زبان عربِی قدیم بیان ش��ده است، اما 
به کار هم��ه تاریخ می آید. تحقیق در آن هم نیازمند بررس��ی های 
تاریخی از این دست است: آشنایی با قواعد مفاهمه عرفی و ادبیات 
عص��ر صدور پیام، آش��نایی با فض��ا و فرهنگ حاکم ب��ر آن دوره، 
آش��نایی با تحوالت تاریخی و فراز و نشیب هایی که در گذر 1400 

سال در زمینه آیات و روایات رخ داده و... . 
طلبه، اصول استخراج پیام از کتیبه های دینی را در علم فقه تمرین  
می کند، ول��ی می تواند همین اصول را در س��احت های دیگر چون 
اخالق، عقاید، علوم انس��انی و.. به  کار بگی��رد. او با آموختن روش 
استنباط، به ابزاری مسلح می شود که امکان استخراج سخن دین و 
نظر وحی را به  صورت روشمند در موضوعات مختلف به او می دهد 

و این، مهم ترین توان مندی الزم برای عالِِم دین است.

درس خارج
با وارد شدن به فضای درس خارج، »تمرین استنباط« جّدی  می شود. 
اکنون کار مستقل طلبه تحت اشراف استاد، او را با مشکالت عملِی 
پژوهش، از نزدیک، آش��نا و توان او را بس��یار بارور می سازد. برای 

شناخت ماهیت درس خارج به این مثال توجه کنید: 
جوان��ی که به آموختن حرفه ای مثل نج��اری عالقه دارد، مدتی در 

ماهیت  درس خارج
محمد نوری عا§ زاده

اشاره
محمد نوری عالم زاده 
متولد سال 49 و از 
پژوهشگران گروه اخالق و 
عرفان دفتر تبلیغات هستند. 
کتابهای متعّددی در زمینه 
مسائل مربوط به طلبگی 
نوشته اند. آثار تربیتی 
عمل، به کجا و چگونه، راه 
و رسم طلبگی، عوامل ایجاد 
ملکه، لباس روحانیت چراها 
و بایدها از کتابهای ایشان 
می باشد.

مقاله

ماهیتماهیتدرس خارج  درس خارجدرس خارج  درس خارج  درس خارجدرس خارج
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کنار استاِد این فن به »مشاهده دقیق« می پردازد. در هفته 
اول، اس��تاد برای س��اختن میز، تخته ها را اندازه می گیرد، 
رنده می کند، می بَُرد، زبانه می دهد، چس��ب می زند، درون 
یکدیگ��ر می کن��د و با می��خ، محکم می س��ازد و پس از 
آن، رنگ آمی��زی  می کند. هفت��ه دوم، همین مراحل را بر 
اس��اس طرح دیگری برای س��اختن صندلی اجرا می کند؛ 
اندازه گیری، رنده، اره، زبانه، چس��ب، میخ و... . اس��تاد در 
هفته ه��ای بعد، همی��ن مراحل را در منظر ش��اگرد برای 
س��اختن کمد، در و پنج��ره، تکرار می کند و ش��اگرد این 
مراحل را یک  به  یک می بیند و می آموزد. این »مشاهده« 
برای آموختن نجاری کافی نیس��ت. شاگرد باید هر یک از 
ای��ن مراحل را »تجربه و تمرین« کند و از نزدیک با فوت 
و فن آن آش��نا شود. شاگرد که از بیروِن گود، اره کردن و 
رنده کش��یدن را س��اده تصور می کرد، وقتی خودش با اره 
و رن��ده و چکش کار کن��د، آرام آرام، توانایی نجاری را به 
دست می آورد و پس از چندی تمرین و استقامت به جایی 
می رس��د که در غیاب استاد می تواند سفارش  قبول  کند و 
پاسخ گو باشد. ش��اگرد در این مرحله می تواند تخت خواب 
بسازد، با این که تاکنون ساختن تخت خواب را ندیده است. 

اینک آن ش��اگرد، نجار ش��ده، یعنی ملکه این حرفه را به 
 دس��ت آورده  اس��ت. البته تخت خوابی که این ش��اگرد در 
ابتدای کار می س��ازد، با تخت خوابی که اس��تاد او پس از 
س��ال ها تجربه می سازد، از نظر ظرافت، استحکام، زیبایی 
و کیفیت، زمین تا آس��مان فرق دارد، اما در هر صورت به 
آن، تخت خواب می گویند و حد نصاب شرایط تخت خواب 

را داراست. 
طلبه در دوره سطح، فعالیت فقهای بزرگ را در بررسی های 
فقهی مش��اهده می کند و با مراحل مختلف استنباط یعنی 
مراجعه به منابع، بررس��ی س��ند، بررس��ی داللت، کشف 
نس��بت بین ادله، رفع تعارض ها و... آش��نا می شود. او این 
اطالعات را در درس خارج به صورت مس��تقل � البته زیر 
نظر اس��تاد � به  کار می گی��رد و تجربه  می اندوزد. اگر این 
تمرین و تجربه با استقامت و به  سالمت انجام  شود، طلبه 
به مرحله ای می رس��د که بدون نیاز به استاد می تواند توان 
اس��تنباطی خود را در مس��ائلی که تاکنون حل آن ها را به 
چشم ندیده اس��ت، به  کار بگیرد و تحقیق تازه ای عرضه 

 کند. 
این��ک طلبه صاحب  نظر ش��ده، یعنی ملک��ه »اجتهاد« را 

به  دس��ت آورده  اس��ت، گرچ��ه نمی توان انتظار داش��ت 
قّوت اس��تدالل و ش��یوه پژوهش او هم تراز کار اس��تادان 

صاحب تجربه باشد. 
اجتهاد یا توان کش��ف پی��ام خدا از مناب��ع اصلی، قدرت 
صیادی و غواصی است که در دریای مسائل فقهی تمرین 
می ش��ود و به  دس��ت  می آید و در دریاهای دیگر هم قابل 

 استفاده است. 
تحصیل تا قبل از درس خارج، »متن محور« اس��ت؛ یعنی 
مدیری��ت حوزه ب��رای هر پایه تحصیلی، متون آموزش��ی 
ویژه ای معین  کرده اس��ت که استاد ضمِن تدریس، تا حد 
امکان به آن وفادار می ماند و طلبه موظف اس��ت در پایان 
س��ال، همین »متن« را امتحان بدهد. با رسیدن به درس 
خ��ارج، ش��یوه تحصیل عوض  می ش��ود. در فضای درس 
خ��ارج، اس��تاد، موضوع بحث را از مناب��ع مختلف تحقیق 
می کند و به بررس��ی و نقد آرای عالم��ان دیگر در همان 
موض��وع می پردازد. درس اس��تاد در چارچ��وب عبارت و 
کتابی منحصر نمی ش��ود و »خارج« از متن آموزشی معّین 
عرضه  می ش��ود. به همین جهت، ب��ه آن، »درس خارج« 
می گویند. طلبه موظف است پس از مراجعه به آثار عالمان 

تاریخی، با زباِن آن ها مأنوس شود و پیام آن ها را 
کش�ف، به زبان روز، ترجمه و برای دیگران بازگو 
کن�د. فقی�ه نیز به کاوش عمیق در اس�ناد و مدارك 

باس�تانی 
و ب�ا روش تحقیق تاریخی تالش  می کند از اصالت 

آن ها مطمئن گردد و به پیام آن نزدیك شود.

کنار استاِد این فن به »مشاهده دقیق« می پردازد. در هفته 
اول، اس��تاد برای س��اختن میز، تخته ها را اندازه می گیرد، 
د، زبانه می دهد، چس��ب می زند، درون رنده می کند، می بَُرد، زبانه می دهد، چس��ب می زند، درون رنده می کند، می بَُرد، زبانه می دهد، چس��ب می زند، درون  َ

اینک آن ش��اگرد، نجار ش��ده، یعنی ملکه این حرفه را به
 دس��ت آورده  اس��ت. البته تخت خوابی که این ش��اگرد در 
ابتدای کار می س��ازد، با تخت خوابی که اس��تاد او پس از 

به  دس��ت آورده  اس��ت، گرچ��ه نمی توان انتظار داش��ت 
قّوت اس��تدالل و ش��یوه پژوهش او هم تراز کار اس��تادان 

صاحب تجربه باشد. 

تاریخی، با زباِن آن ها مأنوس شود و پیام آن ها را 
کش�ف، به زبان روز، ترجمه و برای دیگران بازگو 
کن�د. فقی�ه نیز به کاوش عمیق در اس�ناد و مدارك 
باس�تانی 1400 س�اله � قرآن و حدیث � می پردازد 
و ب�ا روش تحقیق تاریخی تالش  می کند از اصالت 

آن ها مطمئن گردد و به پیام آن نزدیك شود.

تحقی�ق در مناب�ع دین�ی، روش تاریخ�ی دارد و 
دانشی شبیه باستان شناسی است. باستان شناس 
می کوشد پس از اطمینان یافتن از اصالت کتیبه های 
تاریخی، با زباِن آن ها مأنوس شود و پیام آن ها را 

تحقی�ق در مناب�ع دین�ی، روش تاریخ�ی دارد و 
دانشی شبیه باستان شناسی است. باستان شناس 
می کوشد پس از اطمینان یافتن از اصالت کتیبه های 
تاریخی، با زباِن آن ها مأنوس شود و پیام آن ها را 

 از مناب��ع اصلی، قدرت 
 دریای مسائل فقهی تمرین 
 در دریاهای دیگر هم قابل 

 انتظار داش��ت 
 کار اس��تادان 



گذش��ته، استنباط مستقل خود را در مقایسه با پژوهش دیگران به بوته 
داوری بگذارد. حدود پنج س��ال حضور فعال و پرمحتوا در درس خارج 
برای دس��ت یابی به اجتهاد کافی اس��ت، مش��روط بر آنکه اش��تغاالت 

مزاحم، وقت تحصیلی طلبه را تباه نکند.2 
برای آنکه با ارزش این مش��اهده و نقش آن در خالقیت نظری و تولید 

علم بیشتر آشنا شویم، توضیح دیگری می دهیم: 

مشاهده و نقش آن در خالقیت نظری و تولید علم
مشاهده گونه های متعدد فرآورده ای انسانی در »جذب« ویژگی های آن 
تأثیر مس��تقیم دارد. دانشجویان رشته معماری مجموعه هایی در اختیار 
دارند ک��ه در آن، تصویر زیباترین س��اختمان های جهان، در ترکیب با 
جلوه های طبیعت گرد آمده  است. آنان موظف هستند هر هفته، یکی  � 
دو طرح از این مجموعه ها را انتخاب و روی کاغذ رس��م کنند. مشاهده 
دقیق این تصاویر، دانش��جو را با انواع زیبایی هایی آش��نا می کند که در 
ساختن این آثار به  کار گرفته شده است. ترسیم این تصاویر روی کاغذ، 
سرعت مش��اهده را ُکند می کند و دقت مشاهده را افزایش می دهد. بر 
اثر مش��اهده دقیق اثری، ظرافت آن در وجود ش��خص، نقش می بندد 
و او را آم��اده می کند ت��ا هنگام طراحی، از آن الگ��و بگیرد و آن را در 
ش��رایط دیگری »اقتباس« کند. اگر این مش��اهده دقیق در طرح ها و 
گونه های متعدد تکرار ش��ود، دانشجو به مرحله ای می رسد که می تواند 
با »ترکیب« این زیبایی ها، اثر تازه ای ارائه دهد که جلوه های بدیع چند 
طرح را یک جا جمع  کرده  باش��د. پس از تمرین و ممارس��ت، در مرحله 
دیگر، ش��خص »خالقی��ت« پیدا می کند؛ یعنی می توان��د اثری در اوج 
دقت، ظرافت و زیبایی ارائه دهد که مشابه آن را ندیده است یا مشابهی 

برای آن یافت نمی شود. 

 مشاهده دقیق  جذب  اقتباس 
 تکرار و تنوع مشاهده  جذب  اقتباس  ترکیب  خالقیت

دانشجویان رش��ته کارگردانی موظف هستند هر هفته، یکی  � دو فیلم 
از آثار برتر بزرگان این حرفه را »مش��اهده« کنند. این مشاهده هر قدر 
دقیق تر انجام ش��ود، در انتقال فن فیلم س��ازی به س��اختار ذهنی آن ها 
بیش��تر تأثیر دارد. )جذب( دانش��جو با تکرار مشاهده، قدرت  می یابد که 
تکنیک های آموخته شده را در فضاهای مشابه، »اقتباس« یا »ترکیب« 

کند یا به  مرور به »خالقیت« دست  یابد. 
ب��ه نوآموزان قرائت ق��رآن، برای بهبود کیفیت ص��وت و لحن  توصیه 
می ش��ود بارها تالوت های ممتاز را بشنوند. این »استماع مکرر« سبب 
»جذب« سریع س��بک قرائت و قدرت »اقتباس« آن می شود. شخص 
با اس��تماع تالوت ه��ای متنوع می تواند س��بک های گوناگون را در هم  
آمی��زد و معجون بدیعی از »ترکیب« آن ها فراهم آورد یا پس  از چندی 
تمرین، »سبک تازه ای« بیافریند. ذاکران اهل بیت و مداحان موفق نیز 
همین مس��یر را می پیمایند. بر این  اساس، کسانی که می خواهند توان 
نویسندگی را در خود تقویت کنند، باید آثار بزرگان این رشته را بخوانند 
و با متون برگزیده ادبی آشنا شوند. در ابتدا این ارتباط، به اقتباس سبک 
آنان می انجامد، ولی به مرور در س��طح ترکیب و خالقیت می نش��یند. 

ش��اعران و سرایندگان موفق هم به همین ترتیب، در هنر خویش پیش 
 رفته اند. سخن وری نیز چنین است. در معاشرت پی در پی با سخنرانان 
نامور یا بارها ش��نیدن نوار س��خنرانی آن ها و دقت در عوامل موفقیت 
هر یک می توان س��بک و لحن و هن��ر آن ها را »جذب«، »اقتباس« و 
»ترکی��ب« کرد. اگر این مراحل به  خوبی پیموده  ش��ود، به »آفرینش« 
سبک جدید در این رشته می انجامد. فن کالس داری و تسلط بر روش 

تدریس هم همین گونه است. 
خالص��ه در همه حرفه ها و صنایع، معاش��رت با چهره های ممتاز و آثار 
برجسته، این گونه بر وجود ما اثر می گذارد. قرار گرفتن در سطوح عالی 
تجربه های بش��ری، بر فعالیت ذهنی و توان فنی ما می افزاید و توقع ما 
را از خودمان باال می برد و ما را در ارائه اثر جدید، سخت گیرتر و دقیق تر 
می سازد و از احساس استغنا و قناعت به توان موجود جلوگیری می کند. 
طلبه که وظیفه ای علمی، تربیتی و فرهنگی بر عهده  دارد، در معاشرت 
فکری با علمای بزرگ و سر و کار داشتن با نظریه های برتر، توان علمی 
خ��ود را باال می برد. همین ان��س و مداومت در ارتباط با صاحب نظران، 
به »جذب«، »اقتباس« و »ترکیب« روش علمی، سبک تحلیل و شیوه 
ارائه بحث آن ها منتهی  می ش��ود و ممکن است به »خلق« نظریه های 
جدید بینجامد. زمینه این مشاهده و جذب در درس خارج فراهم می آید. 
در زمین��ه چگونگی ورود به درس خ��ارج و بهره مندی بهینه از فضا و 
فرصت این دوره، س��خن مبسوطی هست که به مجال دیگری واگذار 

می شود.

پی نوشت ها:
ــ﹊︀ن ︱﹢ر در ﹝︣ا﹋︤ ︑ ﹩︭︭﹢زه  ــ︴ ﹈، ا﹝ ١. ︋︀ ︀︎︀ن ﹎︣﹁︐﹟ دروس ︨
︣ای ︵﹙︊﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︥و﹨︪﹩ وا︋︧︐﹥،︋  ــ︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ و︎  ︧︨﹣﹞ ︣﹍و ﹡﹫︤ د
ــ﹑﹝﹩ ︀ ︻﹙﹢م  ــ﹩ از ︻﹙﹢م ا︨ ﹚﹫︭︑ ﹩ــ ︪︀ب ﹎︣ا︐﹡ــ︡ ︎︦ از ا ــ﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ︊﹚︵
ــ︀ر دروس ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥  ــ﹢د و در ﹋﹠ ــ﹢ط، ︋﹥ ﹊﹩ از ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ وارد ︫ ــ︀﹡﹩ ﹝︣︋ ا﹡︧
ــ︣ف  ــ︐﹥ ادا﹝﹥ ︑︭﹫﹏ د﹨︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹝﹊︀ن ︑︪ ــ﹢رت ︑︭︭﹩ در آن ر︫ ︮
ــ﹑﹝﹩ در ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹆︴︹ ︋︣ای  ــ﹥ ا︨ ︪︡﹡و ﹡﹫︤ ا﹝﹊︀ن ︑︊﹙﹫︼ ا ️﹫﹡︀ــ﹥ ﹜︊︀س رو ︋

︵﹑ب ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︫﹢د. 
٢. در ا﹟ ︗︀ ︋︣ر︨﹩ ﹝︐︭︣ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣ ︻︀﹜﹞︀ن در ﹝﹞ ﹏︀︧︐﹙︿، ︨﹢د﹝﹠︡ 
ــ﹈ ﹡︧﹥ ای  ︫︤  ︎﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ــ﹢د،︋  ــ︣﹝︀︠﹢رد﹎﹩︫  ــ️.  ﹨︣ ﹋︦ ﹋﹥ د︀ر︨  ا︨
️ ﹋﹙︡ و  ــ︐︀﹝﹫﹠﹢﹁﹟، ادو﹜ ــ﹩ از ﹇︊﹫﹏ ا︨ ︀﹨ــ﹥ ︻﹠︀︮︣ آن، دارو ــ️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋ ﹁︀در
ــ️ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از  ــ️. داروی ا﹟ ︋﹫﹞︀ری ﹠︀ن رو︫﹟ ا︨ ــ︐︀﹝﹫﹟ ا︨ آ﹡︐﹩ ﹨﹫︧
ــ︣﹝︀︠﹢رد﹎﹩ ﹡﹫︀زی ︋﹥ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︎︫︤﹈ ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠﹠︡ و ︠﹢د،  ﹝︣دم ︋︣ای در﹝︀ن ︨
ــ︣درد﹨︀ی ﹋﹠﹥ و ﹝︤﹝﹟،  ــ︡، ا﹝︀ ︋︣ای در﹝︀ن ︨ ــ﹥ و ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋﹠﹠ ﹫︑ دارو را
 ﹟ا ﹏﹞︀︻ ︬﹫︪︑ ︋︣ای ﹈︫︤︎ ً︀ ــ﹈ را ︲︣وری ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ︾︀﹜︊ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︎︫︤

︦ ﹨︀ی راد﹢﹜﹢ژی ﹁︣ا﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡.  ︩ ﹨︀ و ︻﹊ ︀﹞آز ﹤﹫︑ ﹤︋ ︀ری، ︋﹫﹞︀ر را﹝﹫︋
 ،﹜︣︊  ︋︬︭︐﹞ ﹈ــ ︫︤  ︎︡﹠ ــ︤د ︦ ﹨︀ را ﹡ ــ︀ و ︻﹊ ﹨ ︩ ︀﹞آز ﹟ــ﹥ ا ــ︣ ﹡︐﹫︖ ا﹎
ــ﹩  ︣ر︨ ︦ از︋   ︎﹩﹊ .﹜﹢ــ ︬ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫ ﹫ــ ــ︀ ︑︪ ــ︀ً﹐︋  ﹝︐ا
ــ︡.  ︧﹢﹡ ﹩﹞ ︣ن﹍﹫﹞ ﹤ــ ــ︡ و ﹡︧ د﹇﹫﹅، ا﹟ ︋﹫﹞︀ری را از ﹡﹢ع ﹝﹫﹍︣ن ﹝﹩ ︫﹠︀︨
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︤﹢︖︑ ︩︋ داروی ︻︭︊﹩ و آرام ،﹩﹞﹢ ﹫﹠﹢ز️ و︨   ︨﹤︧﹡ ،︣ی﹍د
ــ︀ر ﹫︣ت ﹡﹫︤  ــ︣درد، د ــ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ︻﹑وه ︋︣ ︨ ﹇ ️﹫︺﹇﹢﹞ ﹟ــ﹥ در ا ــ︀ر ﹋ ﹝﹫︋
ــ﹢د؛ ز︣ا ﹆﹫﹟ دارد ﹋﹥ از ا﹟ ︨﹥، د︨️ ﹋﹛، دو ﹡﹀︣ در ︑︪﹫︬ ︋﹫﹞︀ری  ︫ ﹩﹞
ــ︐︊︀ه ﹋︣ده ا﹡︡ و ﹡︧﹥ آن ﹨︀ در﹝︀ن ︋︩ ﹡﹫︧️. ا ﹟﹫ـ︣ت ﹠ـ︡ان دوام  او ا︫
﹡︡ارد؛ ز︣ا روش ︻﹆﹑﹡﹩ در  ﹏﹠﹫ـ﹟ ﹝︪﹊﹙﹩، ﹝︣ا︗︺ـ﹥ ︋﹥ ︎︫︤﹈ ︎︣︑︖︣︋ـ﹥ 
 ﹤﹋  ﹩﹛︀ در︮︡ ا︨️، در ︕﹠︎ ︀﹠︑ ﹈ــ ︫︤︎ ﹟︀ل ا︫︐︊ـ︀ه ا﹝︐ــ️. ا و آ﹎︀ه ︑︣ ا︨

د﹍︣ان ︋﹫︩ از ︋﹫︧️ در︮︡ ا︐﹞︀ل ا︫︐︊︀ه دار﹡︡. 
︬ ﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ز ﹩︀︊︣ه، ︑﹞﹫︤ی  ︠︀︫ ﹤︋ ︡︀︊﹡ ︣︑︣︋ ﹈︫︤︎ ︬﹫ــ ︋︣ای ︑︪

ح�دود پنج س�ال حضور فعال 
خ�ارج  درس  در  پرمحت�وا  و 
ب�رای دس�ت یابی ب�ه اجته�اد 
ب�ر  مش�روط  اس�ت،  کاف�ی 
آنک�ه اش�تغاالت مزاح�م، وقت 

تحصیلی طلبه را تباه نکند.

  

طلبه، اصول اس�تخراج پیام از 
کتیبه ه�ای دینی را در علم فقه 
تمری�ن  می کند، ول�ی می تواند 
همین اصول را در س�احت های 
دیگر چون اخالق، عقاید، علوم 

انسانی و.. به  کار بگیرد. 

  

گذش��ته، استنباط مستقل خود را در مقایسه با پژوهش دیگران به بوته 
داوری بگذارد. حدود پنج س��ال حضور فعال و پرمحتوا در درس خارج 
برای دس��ت یابی به اجتهاد کافی اس��ت، مش��روط بر آنکه اش��تغاالت 

مزاحم، وقت تحصیلی طلبه را تباه نکند.2
برای آنکه با ارزش این مش��اهده و نقش آن در خالقیت نظری و تولید 

علم بیشتر آشنا شویم، توضیح دیگری می دهیم: 

ش��اعران و سرایندگان موفق هم به همین ترتیب
 رفته اند. سخن وری نیز چنین است. در

نامور یا بارها ش��نیدن نوار س��خنرانی آن ها و دقت در عوامل موفقیت 
هر یک می توان س��بک و لحن و هن��ر آن ها را »جذب«، »اقتباس

»ترکی��ب« کرد. اگر این مراحل به  خوبی پیموده  ش��ود
سبک جدید در این رشته می انجامد. فن کالس داری

تدریس هم همین گونه است. 



٣۵

﹝︴︉ ︀ ﹋﹞﹩ و︤️ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د. ا︸︀ر ﹡︷︣ ﹋︀︨︉ ﹝ ﹤﹚︀ را﹡﹠︡ه 
︑︀﹋︧﹩ ﹨﹛ ا︻︐︊︀ری ﹡︡ارد. ︎︫︤﹊﹩ ﹋﹥ دا﹡︪︖﹢︀ن ا﹟ ر︫︐﹥ در 
ــ︀ط ︻﹙﹞﹩ و ︑︭︭﹩ ︋︀ او ︋﹥ ︋︣︑︣ی او ﹎﹢ا﹨﹩ د﹨﹠︡، از ﹡︷︣  ار︑︊
︻﹆﹙﹩ ︋︣ای ﹝︀ ﹝︺︐︊︣ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹫﹞︀ر ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹨﹞﹫﹟ 
را﹨﹠﹞︧﹡ ﹤﹚︮︀﹁﹑︋ ﹏﹆︻ ﹩︀﹥ در﹝︀﹡﹩ او را ︋﹥  ﹋︀ر ﹝﹩ ︋﹠︡د. ا﹎︣ 
ــ︣درد او ﹝︺︀﹜︖﹥ ︫︡ ﹋﹥ د︻︀﹎﹢ی او ︠﹢ا﹨︡  ︎︦  از ﹝︭︣ف دارو ︨
ــ︐︣ و ﹡︐﹫︖﹥  ــ︣درد او، ︋﹫︪ ــ︦  از دوره در﹝︀ن، ︨ ــ︀ ا﹎︣ ︎ ــ﹢د، ا﹝ ︋
ــ️؛ ز︣ا او  ــ﹢د، ︋﹫﹞︀ر، ﹝﹆︭︣ و ﹝﹊﹢م ﹡﹫︧ ︫ ﹏︮︀ س﹢﹊︺﹞
ــ️، ا﹇︡ام ﹋︣ده  ــ﹠︡︡ه ا︨ ــ﹥ ︣︐︋﹟ ﹋︀ری ﹋﹥ از ﹡︷︣ ︻﹆﹙﹩ ︎︧ ︋
﹢د؛  ﹑ف د︨︐﹢ر ︻﹆﹏︋  ــ﹈ د﹍︣، ﹋︀ری︠  ︫︤  ︎︣﹨ ﹤  ︋﹢د. ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
ــ︐︣ از ا﹟ ︋﹢د. ︎︫︤﹈ ﹨﹛ ﹝﹆︭︣ و  ز︣ا ا︐﹞︀ل ︠︴︀ی آن ﹨︀ ︋﹫︪
﹢ا﹨︡  ︣ا﹁︣ازی︠   ︨﹤ ﹢د،︋  ــ️︫  ︀ز︠﹢ا︨ ــ️؛ ز︣ا ا﹎︣︋  ﹝﹊﹢م ﹡﹫︧
ــ︀︋﹆﹥  ــ﹟ دوران ︑︭﹫﹏ ︠﹢د را ︋﹥  ︠﹢︋﹩ ﹎︢را﹡︡ه ام. ︨ ﹞» :️﹀﹎
﹢د  ﹫﹞︀ری ﹡﹫︤ ﹡︀️ ︑﹑ش︠   ︋︬﹫︪︑ دارم و در ﹩﹢﹊﹫﹡ ﹩﹝﹚︻
ــ︣ض ورزی و ︋︀ ر︻︀️ روش ﹝︐︺︀رف،  را ︋﹥  ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹛. ︋︡ون ︾
︀ً در ﹝﹢اردی ﹨﹛ ا︫︐︊︀ه ﹋︣ده ام.  ︋﹥ ﹋︀ر ︠﹢د ︎︣دا︠︐﹛. ا﹜︊︐﹥ ︑︭︀د﹁
ــ︣ ﹋﹥ در﹝︀ن ﹝﹟  ﹍ــ﹥ ︋︀ ٩۵ در︮︡ د ︧︀﹆﹞ ــ︐︊︀ه در ا﹟ ﹝﹢ارد ا︫

﹡︐﹫︖﹥ داده ، ︵︊﹫︺﹩ و ﹐ز﹝﹥ ︣﹋️ ا﹡︧︀ن ︾﹫︣﹝︺︭﹢م ا︨️».
ــ︡ه  ا︨️ و او ا﹎︣ ﹋﹢︑︀﹨﹩  ︫ ︀﹠︋ ﹩﹆︴﹠﹞ ﹤︀︎︣︋ ﹈︫︤︎ ﹟ا ﹟ــ ︨
 ️﹁︀و ﹝︖︀زات ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ در در ﹤﹫︊﹠︑ ﹅︐︧﹞ ،︡ــ ﹡﹊︣ده  ︋︀︫
ــ﹈ در ﹝﹫︀ن  ︫︤︎ ﹟︣ا و︗﹢د اــ️؛ ز ا︗︣ت و︤️ ﹡﹫︤ ﹝︺︢ور ا︨

﹝︣دم، ﹝︽︐﹠﹛ و ﹝﹢︗︉ در﹝︀ن ٩۵ در︮︡ ︋﹫﹞︀ران ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
ا︠︐﹑ف ﹡︷︣ ︎︫︤﹊︀ن در ︑︪﹫︬ ︋﹫﹞︀ری، ︋﹠﹫︀ن ︻﹙﹛ ︎︫︤﹊﹩ 
 ،﹩︭︭︐﹞ ﹈ــ را و︣ان ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ و ﹡︀︊︡ ﹝︀ را ﹈ ︋︀ره از ﹨︣ ︎︫︤
ــ︡. ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︠︐﹑ف ﹨︀ از ﹡︷︣ ﹋ّ﹞﹩ و ﹋﹫﹀﹩، ︋﹥  ﹡︀ا﹝﹫︡ و ﹝︐﹠﹀︣ ﹋﹠

ــ﹫︊﹩ وارد ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ز︣ا ﹝﹢ارد آن در  ــ﹊﹩ آ︨ ︫︤ ــ︀︠︐︀ر دا﹡︩︎  ︨
ــ️ و از ﹡︷︣ ﹋﹫﹀﹫️ ﹨﹛  ــ﹥ ︋︀ ﹝﹢ارد ︾﹫︣ا︠︐﹑﹁﹩، ز︀د ﹡﹫︧ ︧︀﹆﹞

︑﹠︀ در ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص و ︋︧﹫︀ر ︎﹫︙﹫︡ه ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︫﹢د. 
ــ️.  ــ︐︀ن در ︻﹙﹢م ﹢زوی، ﹝﹢︋﹥ ﹝﹢ ︗︀ری ا︨ ــ︊﹫﹥ ﹨﹞﹫﹟ دا︨ ︫
ــ﹫︣ی و...،  ــ﹀﹩، ︑﹀︧ ︧﹚﹁ ،﹩﹆﹁ ﹏︀ــ ــ︐﹥ ای از ﹝︧ ــ د︨ ︨︀︎
 ﹟ــ️. در ا ــ︣﹝︀︠﹢رد﹎﹩، ا︗﹞︀︻﹩ ا︨  ︨﹤ــ ــ﹟ و ﹝︀﹡﹠︡ ﹡︧ رو︫
ــ️، ا﹝︀  ــ﹠︀س) ﹨﹛ ﹡﹫︀ز ﹡﹫︧ ــ︀﹏، ︑﹆﹙﹫︡ (︎﹫︣وی از ︻︀﹜﹛ ﹋︀ر︫ ︧﹞
ــ﹟ د︀ر ا︠︐﹑ف  ــ︡ه در ﹝﹫︀ن ︻︀﹜﹞︀ن د ﹫︙﹫︎ ﹏︀ــ ︎︀ره ای از ﹝︧
ــ﹢د. در ا﹟ ا︠︐﹑ف  ﹡︷︣، ︑﹠ ︀﹊﹩ از آن آرا ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︫ ﹩﹞ ︣︷﹡ 
ــ︡. آرای د﹍︣ ﹨﹞﹥ ︋︀︵﹏ و ا︫︐︊︀ه ا︨️.  ﹅ و ﹝︴︀︋﹅ وا﹇︹ ︋︀︫
ــ﹊︀م ︻﹞﹙﹩ ﹝︣︋﹢ط  و ا ﹩﹆﹁ ﹏︀ــ ︧﹞ ﹤ ــ︣ ا﹟ ا︠︐﹑ف  ﹡︷︣،︋  ا﹎
 ﹩﹠︺ ،﹜﹚︻ا ﹤﹫﹆﹁ ﹤︋ ︡︀︋ ــ︡، ا﹡︧︀ن ︋︣ای ر﹁︹ ︨︣﹎︣دا﹡﹩ ︠﹢د ︫︀︋
ــ︐︊︀﹨︩ از د﹍︣ان ﹋﹞︐︣  ــ﹥ ا︐﹞︀ل ا︫ ــ︐﹥ ای ﹋ ﹝︐︭︬ ﹋︀ر﹋︪
 ︡︀︊﹡ ︤﹫﹡ ﹜﹚︻ا ︣︷﹡ ︉ ︀︮ ︬﹫ــ ــ️، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠︡. ︋︣ای ︑︪ ا︨
ــ﹠︡ه ﹋︣د. ﹐زم ا︨️ از ﹋︧︀﹡﹩  ﹋﹥ ︋︀  ︋﹥ ﹡︷︣ ︠﹢د ︀ ا﹝︓︀ل ︠﹢د ︋︧
ــ﹣ال ︫﹢د و ﹡︷︣  ﹢زه درس ︻︀﹜﹞︀ن ﹁﹆﹥، ار︑︊︀ط ︻﹙﹞﹩ دار﹡︡، ︨

م ︋︀︫︡.  ّ︡ آن ﹨︀ ﹝﹆
ــ﹏ ︋﹥ ﹁︐﹢ای او، د﹜﹫﹏  ــ﹟ ﹝︣﹙﹥، ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹁﹆﹫﹥ و ︻﹞ در ا
 ︣﹍د ﹤﹫﹆﹁ ︣﹨ ﹤ ــ︣︻﹩ دارد؛ ز︣ا ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︫️︖ و ﹏﹞︀﹋ ﹩﹚﹆︻
 ﹟ا﹎︣ ـ در ا ﹟ــ️. ︎︦  از ا ــ︐︊︀ه ︋︀﹐︑︣ی رو︋﹥ رو︨ ︋︀ ا︐﹞︀ل ا︫
﹢د ﹋﹥ ﹁︐﹢ای ا︧﹡ ،﹤﹫﹆﹁ ﹟﹥ ای  ︣ای د﹍︣ـ  ﹝︺﹙﹢م︫  د﹡﹫︀ ︀ در︨ 
︠﹑ف وا﹇︹ ︋﹢ده ا︨️، «﹝﹊﹙︿»، ﹝﹆︭︣ و ﹝﹊﹢م ﹡﹫︧️؛ ز︣ا 
︋﹥ ︣︵ ﹟︣︐︋﹅ ﹝﹞﹊﹟، ا﹇︡ام ﹋︣ده ا︨️. «﹁﹆﹫﹥» ﹨﹛ ﹝﹊﹢م 
ــ﹥  ︠﹢︋﹩ ﹎︢را﹡︡ه و ﹨﹠﹍︀م  ــ️؛ ز︣ا ﹝︣ا︑ ﹏︭﹫﹏ ︠﹢د را ︋ ︧﹫﹡

ــ️. از  ︮︡ور ﹁︐﹢ا ﹡︀️ ︑﹑ش ︠﹢د را (ا︗︐︀د) ︋﹥  ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥  ا︨
ــ︐︊︀ه ﹨﹛  ــ️. ا﹟ ﹝﹆︡ار ا︫ ــ︣ا﹁︣از ا︨ ︡ا︨  ﹢د و︠   ︩︠﹫ ا﹟ رو،︎ 

﹐ز﹝﹥ ︗︀︤ا﹜︴︀ ︋﹢دن ﹡﹢ع ا﹡︧︀ن ا︨️. 
ــ﹢ی «︑﹑ش» ︠﹢د را در︀﹁️ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د؛ ز︣ا  ا﹟ ﹁﹆﹫﹥ ا︗︣ ﹝︺﹠
ــ﹢﹎ ﹩ ︋﹥ ﹡﹫︀ز ︗︀﹝︺﹥ ︲︣وری و  ︀ً و︗﹢د ا﹟ ﹁﹆﹫﹥ در ︎︀︨ ︻﹢﹝︖﹞
 ️﹫﹛﹢ــ ︴︀ از ﹝︧ ︀﹡﹥ ا︐﹞︀ل︠   ︋﹤ ــ️. ﹁﹆﹫﹥ ﹅ ﹡︡ارد︋  ﹋︀ر﹎︪︀︨
ــ︡ ﹠﹫﹟ ﹋︀ری  ︀︊﹡ ﹈ــ ︫︤ ︀﹜﹩ ﹋﹠︡، ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥︎  ــ︀﹡﹥︠  ــ﹢ا︫  ︐﹁

ا﹡︖︀م ︋︡﹨︡.
ا︠︐﹑ف  ﹡︷︣ ︻︀﹜﹞︀ن د﹟ در ︋︣︠﹩ ﹝︗﹢﹞ ﹤﹡︀︋ ،︒︀︊﹩ ︋︣ای 
ــ️ و ﹡︀︊︡ ﹝︀ را  ︧﹫﹡ ﹩﹠ــ﹩ و د ﹆﹁ ــ﹟ ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ︐ر ︀ــ﹥  در ︋
ــ︊️ ︋﹥ دا﹡︩ د﹟، دل ︨︣د و ︋︡︋﹫﹟ ﹋﹠︡. دا﹡︩ ﹁﹆﹥، ︑﹑ش  ︧﹡
︋︪︣ ︋︣ای ﹋︪︿ ︎﹫︀م ︠︡ا︨️ ﹋﹥ در دا﹝﹠﹥ ︎﹠︀وری ﹡︐﹫︖﹥ داده و 
در ﹝﹠︀︵﹆﹩ ﹨﹠﹢ز ︋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ﹇︴︺﹩ ﹡︨︣﹫︡ه ا︨️. ا﹟ ﹝﹢ارد ا︋︀م 

 .︡﹠﹋ ﹈︀ور را ︨﹫︀ه و ︑︀ر﹠︎ ﹤﹠﹞آن دا ︡︀︊﹡
 ︣︋ «﹩﹆﹁ ــ﹈ رأی » ️ــ ــ﹊﹑ت ︻︀م ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹐زم ا︨ در ﹝︪
ــ︊︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩، ︋︣  ︨︀﹠﹞ ﹤﹠︮ و در ︡︋︀ ︣ی︑︣︋ ︀﹨ ﹤︣︷﹡ ︣ــ ﹍د
ــ︀س آن ︻﹞﹏ ︫﹢د، ﹎ ﹤︣︣﹝️ د︣︷﹡ ︣﹍﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹡﹫︤  ا︨
 ،︡︡︗ ﹩﹊ــ ︫︤ ــ﹢ظ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥︎  ﹀﹞ د﹢ ــ︀ی︠  در ︗
ــ﹢ز﹡﹩، ﹨︀﹝﹫﹢︎︀︑﹩، ︵︉  ــ︉ ︨ ــ﹩، ا﹡︣ژی در﹝︀﹡﹩، ︵ ﹨︀﹫﹎ ︉︵
 ﹟︀د﹫﹠ ︀ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣﹨︀ی︋   ︋︣﹍در﹝︀﹡﹩ د ﹈︊  ︨﹟︡﹠ ︪︀ری و﹁
ــ﹫﹢ه ﹨︀ی ︑﹆﹫﹅ ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︐﹀︀وت، ﹨︣ ﹈ ﹝︡︻﹩ در﹝︀ن ا﹡﹢اع  و ︫
︡ا︫︐﹩ـ  در﹝︀﹡﹩ ﹋﹑ن  ️ ﹨︀ی︋  ــ ︨︀﹫ ــ︐﹠︡، و﹜﹩︨  ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ ﹨︧
ــ︀︠﹥ ﹨︀ی ︎︣ا﹋﹠︡ه ︑﹠︷﹫﹛  ︫ ﹟از ا ﹩﹊ ا︨︀س ︣︋ ︀﹠︑ ،ــ﹢ری ︪﹋
﹝﹩ ︫﹢. در ﹨﹞﹫﹟ ︀ل، ارزش ︻﹙﹞﹩ د﹞ ︤﹫﹡ ︀﹨ ﹤︠︀︫ ︣﹍﹀﹢ظ 

﹝﹩ ﹝︀﹡︡ و در ﹝︣ا﹋︤ ︑︭︭﹩ ︋﹥ آن ﹨︀ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.

  

اجتهاد یا توان کش�ف پیام خدا 
از منابع اصلی، قدرت صیادی 
و غواصی اس�ت که در دریای 
مسائل فقهی تمرین می شود و 
به  دس�ت  می آید و در دریاهای 
دیگر هم قابل  استفاده است. 

  

عدم ازلى
ــاس می کنم که  ــاس می کرد که احس ــر بار که احس ه

مجتهد شده ام بيادم می آورد
وقتی نبودم، مجتهد نبودم!



از دو زاویه می توان درس خارج را بررس��ی ک��رد؛ زاویه اول، زاویه 
اس��تادانی اس��ت که درس خارج دارند و در درس خارج می خواهند 
س��یری را در پیش بگیرند تا طلبه به مطلوب و مقصود، نائل ش��ود. 

زاویه دوم، زاویه طالب است. 
ب��ا توجه به وض��ع موجود و نقایص این س��اختار، طلبه چه راهی را 
باید پیش بگیرد تا به غایت درس خارج نائل شود؟ با توجه به اینکه 
ً طالب عزیز هستند، مطلب را از زاویه 
 نائل شود؟ با توجه به اینکه 
ً طالب عزیز هستند، مطلب را از زاویه 
باید پیش بگیرد تا به غایت درس خارج نائل شود؟ با توجه به اینکه 
ً طالب عزیز هستند، مطلب را از زاویه 

باید پیش بگیرد تا به غایت درس خارج
ً طالب عزیز هستند، مطلب را از زاویه مخاطب این نوش��تار، عمدتًا طالب عزیز هستند، مطلب را از زاویه مخاطب این نوش��تار، عمدتا

دوم پی گیری می کنیم.
مداری که در حوزه تعریف ش��ده، به گونه ای است که خروجی های 
آن باید به مرحله رهبری فکری و عملی مردم دست یابند و بتوانند 
جریانی فکری، مجموعه یا نهادی و... را سرپرستی کنند و به سمت

خارج، یعنی مسیر و سوی مطلوب سوق بدهند. در این میان، درس خارج، یعنی مسیر و سوی مطلوب سوق بدهند. در این میان، درس خارج، یعنی مسیر 
رس��یدن ب��ه اجتهاد، یعنی طلب��ه بتواند مس��ئله ای را که در فضای 
و حکمش را از ادله استخراج کند.اجتماعی او هست، درست بفهمد و حکمش را از ادله استخراج کند.اجتماعی او هست، درست بفهمد و حکمش را از ادله استخراج کند.

ش��دن مراحل تحصی��ل هم بر س��ه هدف حکم��ت س��ه بخش��ی ش��دن مراحل تحصی��ل هم بر س��ه هدف حکم��ت س��ه بخش��ی ش��دن مراحل تحصی��ل هم بر س��ه هدف 
اس��ت. در مرحله اول، طلبه باید فاصله زبانی را با پایه گذاری ش��ده اس��ت. در مرحله اول، طلبه باید فاصله زبانی را با پایه گذاری ش��ده اس��ت. در مرحله اول، طلبه باید فاصله زبانی را با 

متون از بین ببرد و با زبان دین آشنا شود. )مقدمات(. 
متون، آشنایی پیدا کند در مرحله دوم، طلبه باید با ش��یوه استفاده از متون، آشنایی پیدا کند در مرحله دوم، طلبه باید با ش��یوه استفاده از متون، آشنایی پیدا کند 
و پذیرفته ش��ده در اس��تنباط علوم و ب��ر گفت وگوهای علمی رایج و پذیرفته ش��ده در اس��تنباط علوم و ب��ر گفت وگوهای علمی رایج و پذیرفته ش��ده در اس��تنباط علوم 
محتوا و روش های استنباط آشنا شود. )سطح(. در دینی، مسلط، و با محتوا و روش های استنباط آشنا شود. )سطح(. در دینی، مسلط، و با محتوا و روش های استنباط آشنا شود. )سطح(. در 
باید در فضای سوم، طلبه از یک متن خاص منفک می شود و باید در فضای سوم، طلبه از یک متن خاص منفک می شود و باید در فضای  سوم، طلبه از یک متن خاص منفک می شود و مرحله سوم، طلبه از یک متن خاص منفک می شود و مرحله 
اجتهاد و اس��تنباط را جدید آموزش��ی، به تدریج توان نظریه پردازی، اجتهاد و اس��تنباط را جدید آموزش��ی، به تدریج توان نظریه پردازی، اجتهاد و اس��تنباط را 

به دست آورد. )خارج(
از خارج، فضایی آموزشی پدید می آید که طلبه باید بتواند از خارج، فضایی آموزشی پدید می آید که طلبه باید بتواند از  خارج، فضایی آموزشی پدید می آید که طلبه باید بتواند پس درس خارج، فضایی آموزشی پدید می آید که طلبه باید بتواند پس درس 
استخراج و استنباط متون دینی، پاس��خ سؤاالت خود و جامعه اش را استخراج و استنباط متون دینی، پاس��خ سؤاالت خود و جامعه اش را استخراج و استنباط 
اس��تاد اشکال می گیرد و کالس کند. در درس س��طح هم طلبه به اس��تاد اشکال می گیرد و کالس کند. در درس س��طح هم طلبه به اس��تاد اشکال می گیرد و کالس 
مطالعات جانبی است، اما طلبه در درس خارج باید همراه با بحث و مطالعات جانبی است، اما طلبه در درس خارج باید همراه با بحث و مطالعات جانبی است، اما طلبه در درس خارج باید 
به او باش��د. کسی که می خواهد سازنده باشد، ابتدا قواعد را به او باش��د. کسی که می خواهد سازنده باشد، ابتدا قواعد را به او  باش��د. کسی که می خواهد سازنده باشد، ابتدا قواعد را سازنده باش��د. کسی که می خواهد سازنده باشد، ابتدا قواعد را سازنده 
می کند. در حین ساختن هم می آموزند و بعد او ش��روع به س��اختن می کند. در حین ساختن هم می آموزند و بعد او ش��روع به س��اختن می کند. در حین ساختن هم 
کنند تا بتواند مهارت الزم را کس��ب کند. چند خانه به او کمک می کنند تا بتواند مهارت الزم را کس��ب کند. چند خانه به او کمک می کنند تا بتواند مهارت الزم را کس��ب کند. چند خانه 
می سازد، بهتر ضعیفی که او می سازد، از خانه محکمی که استادش می سازد، بهتر ضعیفی که او می سازد، از خانه محکمی که استادش می سازد، بهتر 

است.
خانه س��اختن دیگ��ران را می دید، طلبه بر خالف دوره س��طح که خانه س��اختن دیگ��ران را می دید، طلبه بر خالف دوره س��طح که خانه س��اختن دیگ��ران را می دید، 
و چگونه س��اختن را یاد بگیرد. پس محور خودش باید خانه بس��ازد و چگونه س��اختن را یاد بگیرد. پس محور خودش باید خانه بس��ازد و چگونه س��اختن را یاد بگیرد. پس محور 
اس��تنباط کردن، خالقیت و سازندگی خود طلبه است. درس خارج، اس��تنباط کردن، خالقیت و سازندگی خود طلبه است. درس خارج، اس��تنباط کردن، خالقیت و سازندگی خود طلبه است. 
ترین کار آموزش در مرحله درس خارج آن اس��ت که بنابراین، مهم ترین کار آموزش در مرحله درس خارج آن اس��ت که بنابراین، مهم ترین کار آموزش در مرحله درس خارج آن اس��ت که 
ضعف ها و طلبه زیر نظر اس��تاد متبحر، وارد میدان اس��تنباط شود و ضعف ها و طلبه زیر نظر اس��تاد متبحر، وارد میدان اس��تنباط شود و ضعف ها و 

استنباط را یاد بگیرد و نقد شود. عیب های کارش را برطرف سازد و استنباط را یاد بگیرد و نقد شود. عیب های کارش را برطرف سازد و استنباط را یاد بگیرد و نقد شود. 
تر می شود. هر چه بیش��تر گام برمی دارد، پخته تر و دقیق تر می شود. هر چه بیش��تر گام برمی دارد، پخته تر و دقیق تر می شود.  هر چه بیش��تر گام برمی دارد، پخته تر و دقیق از این رو، هر چه بیش��تر گام برمی دارد، پخته تر و دقیق از این رو، 
خ��ارج، مطالب تئوریک آموزش البت��ه این مطلب با اینکه در درس خ��ارج، مطالب تئوریک آموزش البت��ه این مطلب با اینکه در درس خ��ارج، مطالب تئوریک آموزش 
درس خارج، تربیت طلبه با داده ش��ود، منافاتی ندارد، ولی محوریت درس خارج، تربیت طلبه با داده ش��ود، منافاتی ندارد، ولی محوریت درس خارج، تربیت طلبه با 

آن ویژگی هاست.
آم��وزش درس خارج، آم��وزش فن اس��تنباط و اجتهاد اگر هس��ته آم��وزش درس خارج، آم��وزش فن اس��تنباط و اجتهاد اگر هس��ته آم��وزش درس خارج، آم��وزش فن اس��تنباط و اجتهاد 
نیاز باید فنی را بیاموزد که به ظراف��ت  و دقت  فراوان نیاز باید فنی را بیاموزد که به ظراف��ت  و دقت  فراوان نیاز  باید فنی را بیاموزد که به ظراف��ت  و دقت  فراوان اس��ت، طلبه باید فنی را بیاموزد که به ظراف��ت  و دقت  فراوان اس��ت، طلبه 
خارج، باید فراگرفتن دارد. از ای��ن رو، اولین حرکت علمی در درس خارج، باید فراگرفتن دارد. از ای��ن رو، اولین حرکت علمی در درس خارج، باید فراگرفتن 
طلبه باید مدتی ناظر دقیق روش اس��تاد در فرآیند اجتهاد باش��د و طلبه باید مدتی ناظر دقیق روش اس��تاد در فرآیند اجتهاد باش��د و طلبه باید مدتی ناظر دقیق 
روش و فرآیند را بیاموزد و در این مرحله، فعالیت های استاد باشد تا روش و فرآیند را بیاموزد و در این مرحله، فعالیت های استاد باشد تا روش و فرآیند را بیاموزد و در این مرحله، 

نتیجه استنباط و محتوای آن، اهمیت چندانی ندارد.
پرداخت و با ساده آغاز کرد و گام به گام به حل مسئله پرداخت و با ساده آغاز کرد و گام به گام به حل مسئله پرداخت و با  ساده آغاز کرد و گام به گام به حل مسئله باید از مسائل ساده آغاز کرد و گام به گام به حل مسئله باید از مسائل 
داد که جواب این سؤاالت تحلیل به س��ؤاالت کلیدی رسید و نشان داد که جواب این سؤاالت تحلیل به س��ؤاالت کلیدی رسید و نشان داد که جواب این سؤاالت 
و سنت گرفت. طلبه باید روش برخورد استاد را چگونه باید از کتاب و سنت گرفت. طلبه باید روش برخورد استاد را چگونه باید از کتاب و سنت گرفت. طلبه باید روش برخورد استاد 
بگیرد و و فکر کردن و به نتیجه رس��یدن استاد را زیرنظر بگیرد و و فکر کردن و به نتیجه رس��یدن استاد را زیرنظر بگیرد و  و فکر کردن و به نتیجه رس��یدن استاد را زیرنظر با س��ؤال و فکر کردن و به نتیجه رس��یدن استاد را زیرنظر با س��ؤال 
باید خودش بیاموزد. وقتی حرکت علمی اس��تاد را زیرنظ��ر گرفت، باید خودش بیاموزد. وقتی حرکت علمی اس��تاد را زیرنظ��ر گرفت، باید خودش 
مس��ائل ساده شروع کند و در جهت حل مس��ئله گام بردارد. باید از مس��ائل ساده شروع کند و در جهت حل مس��ئله گام بردارد. باید از مس��ائل ساده شروع کند و 
نقد ش��ود و تفاوت روش خود با استاد را در با نظارت اس��تاد، کار او نقد ش��ود و تفاوت روش خود با استاد را در با نظارت اس��تاد، کار او نقد ش��ود و تفاوت روش خود با استاد را در 
که می تواند مباحثه با اس��تاد، به دست بیاورد. این شیوه روشی است که می تواند مباحثه با اس��تاد، به دست بیاورد. این شیوه روشی است که می تواند 
مهارت الزم را در او به وجود آورد. از طلبه را به سرعت پیش ببرد و مهارت الزم را در او به وجود آورد. از طلبه را به سرعت پیش ببرد و مهارت الزم را در او به وجود آورد. از 
باید فاصله رو، فرآیند درس خارج باید به این ترتیب باشد؛ اول باید فاصله رو، فرآیند درس خارج باید به این ترتیب باشد؛ اول باید فاصله  رو، فرآیند درس خارج باید به این ترتیب باشد؛ اول این رو، فرآیند درس خارج باید به این ترتیب باشد؛ اول این 
اس��تاد در تک تک آموزش��ی درس س��طح تا خارج پر شود، سپس اس��تاد در تک تک آموزش��ی درس س��طح تا خارج پر شود، سپس اس��تاد در تک تک 
کار  کند، از فهم کتاب و جمع بندی تا مهارت ه��ای اولیه طلبه ب��ا او کار  کند، از فهم کتاب و جمع بندی تا مهارت ه��ای اولیه طلبه ب��ا او کار  کند، از فهم کتاب و جمع بندی تا 
استاد مطالب استادان بزرگ. در مرحله بعد شاگرد می سازد و استاد مطالب استادان بزرگ. در مرحله بعد شاگرد می سازد و استاد  مطالب استادان بزرگ. در مرحله بعد شاگرد می سازد و تحلیل مطالب استادان بزرگ. در مرحله بعد شاگرد می سازد و تحلیل 
می ده��د. در مرحله دیگر، به هم می ریزد و ضعف هایش را نش��ان می ده��د. در مرحله دیگر، به هم می ریزد و ضعف هایش را نش��ان می ده��د. در مرحله دیگر، 
را یاد گرفت، به امه��ات می پردازد و با پس از آنکه س��اختار س��اده را یاد گرفت، به امه��ات می پردازد و با پس از آنکه س��اختار س��اده را یاد گرفت، به امه��ات می پردازد و با 
مرحله ای به مس��ائل اختالفی فقه، آنها را یاد می گیرد. در مرحله ای به مس��ائل اختالفی فقه، آنها را یاد می گیرد. در مرحله ای  به مس��ائل اختالفی فقه، آنها را یاد می گیرد. در پرداختن به مس��ائل اختالفی فقه، آنها را یاد می گیرد. در پرداختن 
حاصل را عرضه می کند دیگر، ش��اگرد کارهایش را انجام می دهد و حاصل را عرضه می کند دیگر، ش��اگرد کارهایش را انجام می دهد و حاصل را عرضه می کند 

شود.و کل کار، نقد می شود.و کل کار، نقد می شود.
نمونه های اختالفی که در مرحل��ه بعد باید به نمونه های س��خت � نمونه های اختالفی که در مرحل��ه بعد باید به نمونه های س��خت � نمونه های اختالفی که 
هس��تند � بپردازد. در مراحل دیگر هم باید فقها در آن با هم درگیر هس��تند � بپردازد. در مراحل دیگر هم باید فقها در آن با هم درگیر هس��تند � بپردازد. در مراحل دیگر هم باید 
موردها، های بزرگ و مسائل پیچیده بپردازد تا طلبه در آن  موردها، های بزرگ و مسائل پیچیده بپردازد تا طلبه در آن  موردها،  های بزرگ و مسائل پیچیده بپردازد تا طلبه در آن  به س��ازه های بزرگ و مسائل پیچیده بپردازد تا طلبه در آن  به س��ازه 

به عالی ترین سطح توان خود برسد.
با س��ه دسته از باید به این نکته اش��اره کنم که ما در فقه با س��ه دسته از باید به این نکته اش��اره کنم که ما در فقه با س��ه دسته از  باید به این نکته اش��اره کنم که ما در فقه در اینجا باید به این نکته اش��اره کنم که ما در فقه در اینجا 
باید به  طور جداگانه، روش برخورد مس��ائل روبه رو هستیم که طلبه باید به  طور جداگانه، روش برخورد مس��ائل روبه رو هستیم که طلبه باید به  طور جداگانه، روش برخورد 
استنباط را بیاموزد. البته می توان با تمهیداتی این ها با این مسائل و استنباط را بیاموزد. البته می توان با تمهیداتی این ها با این مسائل و استنباط را بیاموزد. البته می توان با تمهیداتی این ها 
استظهاری و فقه را در عرض هم آموزش داد؛ فقه علی القواعد، فقه استظهاری و فقه را در عرض هم آموزش داد؛ فقه علی القواعد، فقه استظهاری و فقه 

مقاله

مراحــل فقـه آموزی 
در درس خارج

امیر غنوی

اشاره
امیر غنوی، متولد 1340، 
لیسانس مهندسی کامپیوتر 
از دانشگاه صنعتی شریف و 
فوق لیسانس حقوق خصوصی 
و نیز سطح چهار فقه و اصول، 
مسئول سابق دفتر تحقیقات و 
تدوین متون درسی مرکز جهانی 
علوم اسالمی و عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة 
اسالمی از جمله شاگردان استاد 
صفایی حائری هستند و از 
فعالیت های علمی ایشان، تدریس 
کتاب های استاد است. عمدة 
نوشته های ایشان در زمینة مسائل 
حقوقی، اقتصادی و فقهی می باشد.



مس��تحدثات. استنباط اول که قدما به آن فقه علی القواعد 
یا تفریعی می گفتند، فقهی اس��ت که اس��تفاده از قواعد و 
دق��ت در کاربرد قواعد، مهم اس��ت و طلبه ب��ا روایات و 
تعادل و تراجیح و مش��کالت سندی و اس��تظهارات، کار 
ندارد، بلکه با قواعد مش��خص و دقیق س��ر و کار دارد و 
طلبه باید س��عی کن��د نوع کاربردش��ان را در فضای مثاًل 
معامالت بیاموزد. این نوع��ی آموزش خاص می خواهد و 
آموزش آن شبیه آموزش ریاضیات در دبیرستان است. در 
دبیرستان، سلسله قواعد ساده ریاضی را آموزش می دهند 
که ساده و فهمیدنی به نظر می رسد، ولی به تدریج در حل 
تمرینات، مسائل پیچیده می شود و شما برای حل مسائل 
باید قدرت و توانایی تجزیه مسائل را داشته باشید تا بر اثر 
تجزیه مشخص شود که هر کدام از قسمت های مسئله با 
کدام قاعده، به جواب می رسد. با تمرین مناسب که امروزه 
به آن مهارت حل مس��ئله می گویند، می توان مهارت الزم 
در این مس��ائل را به دست آورد. حقوق و ریاضیات، شبیه 
فقه تفریعی اند. از این رو، همین ش��یوه در فقه علی القواعد 
به کار می رود. ابتدا مس��ئله تحلیل و تجزیه، و مجهول به 
فضایی وارد می ش��ود که به آن منابع شناخته شده نزدیک 
باش��د و برای هر بخش این مس��ئله، منابعی را مشخص 
می کنیم. فقیه باید بتوان��د از قواعدی که در اصول و فقه 
قبول کرده و همچنی��ن قواعدی که در آن باب خاص به 
دست آورده است، مسئله مورد بحث را حل و فصل کند و 
ج��واب دهد. تبدیل فروع اصلی به فروع درجه دو را � که 

نوعی توان حل مسئله است � تفریع می گوییم.
ب��رای نمونه، بحث پیوند اعضا را مط��رح می کنیم. وقتی 
مسئله را تحلیل می کنیم، با مسائلی روبه رو می شویم. یک 
بحث این اس��ت که اصاًل کسی می تواند عضو خودش را 
واگ��ذار کند؟ اگ��ر واگذار کرد، آیا قابلی��ت خرید و فروش 
وجود دارد؟ اگر کس��ی خرید، آیا این عضو نجس اس��ت؟ 
اگر خرید اشکال نداشت و نجس هم نبود، آیا قابلیت پیوند 
زدن به شخص دیگر وجود دارد؟ آیا انسان می تواند تغییر 

در اعضایش به وجود آورد؟
یک مس��ئله به چند مسئله س��اده تر تبدیل می شود و هر 

مسئله با قاعده مشخص، قابل حل است.
فضای دوم، اس��تنباط فقه اس��تظهاری است. این مسائل، 
جزو آن دس��ته از اس��تنباطات فقهی هس��تند که ارتباط 
مس��تقیم و تنگاتنگی با روایات و آیات دارند، یعنی پس از 
روشن شدن صورت مسئله، می بینیم درباره این مسئله در 

فضای آیات و روایات، گفت وگو شده است.
در فق��ه اس��تظهاری باید ت��وان ظهورگی��ری از کلمات 
معصومین و استنطاق از ادله را به دست آورد. در این فقه، 
بای��د مراحلی را طی کرد. در مرحل��ه اول باید با مجموعه 
ادله آش��نا ش��د. گاهی طلبه به دنبال مطلبی اس��ت که تا 
تس��لط کامل به تمام کتب، و تتّبع الزم را نداش��ته باشد، 
نمی تواند به مطلب دست بیابد. مثاًل آداب معاشرت »آداب 
الِعش��ره« در کتاب الحج اس��ت. چون م��ردم در ایام حج 
بای��د حدود یک س��ال با هم زندگی می کردن��د، لذا آداب 
معاش��رت را در کتاب ح��ج آورده اند، ولی اگر کس��ی کار 
نکرده باش��د، نمی داند در کجا باید به جست وجو بپردازد. 
همچنین آشنایی با مجموعه احادیث و آخرین فهرست ها 
و نرم افزارها، امکاناتی را می طلبد که برای جس��ت وجو و 
یافتن مطلب الزم اس��ت. در مرحله بعد باید طلبه بیاموزد 

این دلیل هایی که کنار هم جمع کرده است، چگونه از نظر محتوایی، تحلیل کند. فقیه 
از روایتی که به نظر طلبه مبتدی پیچیدگی ندارد، مطالب لطیف و دقیق را اس��تخراج 
می کن��د. طلبه در مرحله س��وم باید بتواند مطالب را کنار ه��م تجمیع کند تا به نتایج 
الزم دس��ت بیابد. گاهی اس��تظهارات مطلوب است، ولی از ترکیب و جمع بندی، نتایج 
جدیدی حاصل می ش��ود و گاهی مجموعه استظهارات با هم تعارض دارد و طلبه باید 
 را برطرف کند. پس ابتدائًا کار ما در این مسائل، 
 دارد و طلبه باید 
 را برطرف کند. پس ابتدائًا کار ما در این مسائل

 حاصل می ش��ود و گاهی مجموعه استظهارات با هم تعارض دارد و طلبه باید 
 را برطرف کند. پس ابتدائًا کار ما در این مسائل

 حاصل می ش��ود و گاهی مجموعه استظهارات با هم تعارض
بتواند تعارض، ناهمخوانی و تنافی ادله

یافت��ن این مدارک، در مرحله بعد، تحلیل محتوا و ارزش این مدارک از حیث صدور و 
داللت و در مرحله آخر رسیدن به جمع بندی مجموع بیانات است. به این شکل که اگر 
تعارضی بین بیانات صادره وجود دارد، آن را برطرف، و حکومت یا ورود و تخصیص و 
ص و... را لحاظ کنیم و با اموری که الزمهتخّصص و... را لحاظ کنیم و با اموری که الزمهتخّصص و... را لحاظ کنیم و با اموری که الزمه جمع میان داللت ادله مختلف است،  ّ

به آن موضوع جواب دهیم.
فقه علی القاعده بعد از فقه اس��تظهاری اس��ت، یعنی در فقه اس��تظهاری، مثاًل اّمهات 
باب طهارت و قاعده طهارت از روایات اس��تخراج می ش��ود، ولی وقتی با یک مس��ئله 
روبه رو می ش��وید، تجزیه مس��ئله به مسائل بسیط و تطبیق هر قاعده بر بخش مربوط 
به خودش، فقه علی القاعده اس��ت. از این رو، روندی که در آن از قاعده ها، مس��ائلی را 

می یابید که مستقیم با
م��ورد نیاز در فقه اس��تظهاری، عبارتند از مهارت تحلیل

مهارت تحلیل محت��وای آیات و روایات
به دست آمده. با توجه

تفریع، هم عرض هس��تند، لذا با کارهای ویژه ای می توان
را با هم آموزش داد.

فقه استظهاری در مواردی که روایات متنوع تر و مفصل تر و برخورد
بین روایات بیشتر باشد، پر کاربردتر می شود. به همین

ابواب خاصی برای فقه اس��تظهاری مناسب تر است، مثل
قسمت هایی از طهارت، بخش های عمده صاله، حج، نکاح

حدود و... .
کاربرد مهارت تفریع بیش��تر در فقه معامالت است

بیع، اجاره و عمده مس��ائل نکاح، مباحث علی القواعدشان
خیلی بیش��تر اس��ت. بحث طهارت و بحث هایی از صاله

مانند بحث خلل صاله نیز این گونه هستند.
مباحثی مانند قصاص هم هس��ت ک��ه قواعد خوبی برای کارهای 

اس��تظهاری دارد، ول��ی از آنجایی ک��ه این مباحث 
دارای تفریعات خیلی گس��ترده

نوع مهارت فقهی را داشت
س��ومین اس��تنباط فقهی، مباحث فقه مس��تحدثه 

اس��ت. در مس��ائل مس��تحدثه
متفاوتی روبه رو خواهد ش��د. اواًل خود

اس��ت. در مس��ائل مس��تحدثه
متفاوتی روبه رو خواهد ش��د. اواًل خود

اس��ت. در مس��ائل مس��تحدثه

موضوعات سابق، بس��یط نیست و اگر فقیهی در
برابر پرسشی از مسائل مستحدثه � مثاًل سؤال 

موضوعات سابق، بس��یط نیست و اگر فقیهی در
برابر پرسشی از مسائل مستحدثه � مثاًل سؤال 

موضوعات سابق، بس��یط نیست و اگر فقیهی در

از بانک و بانکداری � به س��ؤال مطرح ش��ده، 
بدون توجه به فضای خاص س��ؤال و مجموعه 

مس��ائل مرتبط با آن پاس��خ
می ش��ود، مانند بالیی که در بحث

هرمی، بر سر بزرگان ما آوردند. یک سؤال
از فضای خاصی می آورند و فقیه ما به

عدم ش��ناخت فضا و مس��ائل، قادر نیست 
پاس��خ درستی بدهد. دومین نکته مسائل 

مستحدثه این است که آن مسائل
متفرق هس��تند و طلبه باید قادر باشد به 

نظام آن مس��ائل متفرق برسد که در این 
 مسائل آسان می شود. مثاًل 
 آن مس��ائل متفرق برسد که در این 

 مسائل آسان می شود. مثاًل 
 آن مس��ائل متفرق برسد که در این 

صورت، حل آن
در بح��ث ش��رکت های هرمی

اصلی، کل سیس��تم فکری و تجاری را ایجاد

درس  در  علم�ی  حرک�ت  اولی�ن 
خارج، باید فراگرفتن روش استاد 
در فرآین�د اجته�اد باش�د و طلبه 
باید مدتی ناظر دقیق فعالیت های 
اس�تاد باش�د تا روش و فرآیند را 
بیام�وزد و در ای�ن مرحله، نتیجه 
اس�تنباط و محت�وای آن، اهمی�ت 

چندانی ندارد.

٣٧

 علی القاعده اس��ت. از این رو، روندی که در آن از قاعده ها، مس��ائلی را 
می یابید که مستقیم با واقعه مرتبط است، فقه علی القاعده می گویند. پس مهارت های 
م��ورد نیاز در فقه اس��تظهاری، عبارتند از مهارت تحلیل س��ؤال، مهارت تجمیع ادله، 

مهارت تحلیل محت��وای آیات و روایات و مهارت جمع بندی محتویات 
 به اینکه تقریبًا مهارت استظهار از ادله و مهارت 

 و مهارت جمع بندی محتویات 
 به اینکه تقریبًا مهارت استظهار از ادله و مهارت 

مهارت تحلیل محت��وای آیات و روایات و مهارت جمع بندی محتویات 
 به اینکه تقریبًا مهارت استظهار از ادله و مهارت 

مهارت تحلیل محت��وای آیات و روایات
به دست آمده. با توجه

، هم عرض هس��تند، لذا با کارهای ویژه ای می توان دو مهارت 
را با هم آموزش داد.

 مواردی که روایات متنوع تر و مفصل تر و برخورد
بین روایات بیشتر باشد، پر کاربردتر می شود. به همین دلیل، 

ابواب خاصی برای فقه اس��تظهاری مناسب تر است، مثل
قسمت هایی از طهارت، بخش های عمده صاله، حج، نکاح، 

کاربرد مهارت تفریع بیش��تر در فقه معامالت است. مسائل 
بیع، اجاره و عمده مس��ائل نکاح، مباحث علی القواعدشان
خیلی بیش��تر اس��ت. بحث طهارت و بحث هایی از صاله، 

مانند بحث خلل صاله نیز این گونه هستند.
 قصاص هم هس��ت ک��ه قواعد خوبی برای کارهای 

، ول��ی از آنجایی ک��ه این مباحث 
دارای تفریعات خیلی گس��ترده ای است، باید هر دو 

نوع مهارت فقهی را داشت.
س��ومین اس��تنباط فقهی، مباحث فقه مس��تحدثه 
اس��ت. در مس��ائل مس��تحدثه، طلبه ب��ا پیچیدگی 
متفاوتی روبه رو خواهد ش��د. اواًل خود موضوع مثل 
، طلبه ب��ا پیچیدگی 

متفاوتی روبه رو خواهد ش��د. اواًل خود
اس��ت. در مس��ائل مس��تحدثه، طلبه ب��ا پیچیدگی 

متفاوتی روبه رو خواهد ش��د. اواًل خود
اس��ت. در مس��ائل مس��تحدثه

موضوعات سابق، بس��یط نیست و اگر فقیهی در
برابر پرسشی از مسائل مستحدثه � مثاًل سؤال 

موضوعات سابق، بس��یط نیست و اگر فقیهی در
برابر پرسشی از مسائل مستحدثه � مثاًل سؤال 

موضوعات سابق، بس��یط نیست و اگر فقیهی در

 و بانکداری � به س��ؤال مطرح ش��ده، 
 فضای خاص س��ؤال و مجموعه 
مس��ائل مرتبط با آن پاس��خ بدهد، دچار اشتباه 
می ش��ود، مانند بالیی که در بحث شرکت های 
هرمی، بر سر بزرگان ما آوردند. یک سؤال را 
از فضای خاصی می آورند و فقیه ما به علت 

عدم ش��ناخت فضا و مس��ائل، قادر نیست 
 بدهد. دومین نکته مسائل 
مستحدثه این است که آن مسائل، بسیار 
متفرق هس��تند و طلبه باید قادر باشد به 

 آن مس��ائل متفرق برسد که در این 
 مسائل آسان می شود. مثاًل 
 آن مس��ائل متفرق برسد که در این 

 مسائل آسان می شود. مثاًل 
 آن مس��ائل متفرق برسد که در این 

در بح��ث ش��رکت های هرمی، چند مس��ئله 
اصلی، کل سیس��تم فکری و تجاری را ایجاد



می کند و بر همان چند اصل اس��توار اس��ت و پاسخ گویی 
به همان چند اصل اساس��ی، مسئله مس��تحدثه را روشن 
می کن��د. الزمه کار این اس��ت که نه تنه��ا باید مجموعه 
سؤاالت مشخص بشود، بلکه باید هندسه سؤاالت هم به 
دس��ت بیاید و مشخص بشود که مجموعه سؤاالت مبتنی

بر آن مسائل اساسی است. در مرحله بعد، باید آن مسائل و 
سؤاالت اساسی به گونه ای تحلیل شود که با منابع سازگار 

باشد و ما بتوانیم جواب مسائل را از ادله به دست آوریم.
مث��اًل ش��رکت های هرمی یا بیم��ه یا قرارداد مش��ارکت 

باشد و ما بتوانیم جواب مسائل را
مث��اًل ش��رکت های هرمی یا

باشد و ما بتوانیم جواب مسائل را

انعطاف پذیر، که با چند شرکت چند ملیتی قرارداد می بندند 
و ش��رکت جدیدی را به وج��ود می آورند. ما باید با تجزیه 
و تحلی��ل و طی مراحلی که در باال گفته ش��د، عالوه بر 
تحلیل، مظاّن مربوط به ادله را هم مشخص کنیم و بدانیم

از کدام یک از ابواب فقهی باید در حل مس��ئله بهره ببریم 
و ب��ه کدام اب��واب مراجعه کنیم. در ای��ن مباحث، تحلیل 
خاص صورت مس��ئله، و تعیی��ن این که این بحث به کجا 
بر می گردد و در چه ابوابی باید فحص و جس��ت وجو کرد، 
مشکل است و مهارت خاصی می طلبد، چرا که در آیات و 
روایات، بحثی در این باره نبوده  اس��ت. ضمن اینکه برای 
به دس��ت آوردن جواب هایی که امروز ب��ه کار می آید، به

شناخت فضای مباحث روز آن موضوع هم نیاز داریم.
از این رو، در مس��ائل مس��تحدثه هم به  دلیل پیچیدگی با

نظامی از س��ؤاالت روبه رو هستیم که باید روح کلی نظام 
س��ؤاالت را به دس��ت آوریم و از نظام س��ؤاالت، مسائل 
مس��تحدثه تا س��ؤاالتی که از ادله دینی مطرح می کنیم، 
به دلیل نداش��تن همزبانی، راه زیاد اس��ت. ش��ما در فقه 
علی القواعد، به محض تحلیل به س��ؤاالتی می رس��ید که 
با اس��تظهارات جواب آن ها روش��ن می شود، لکن مسائل 
مس��تحدثه در اس��تظهارات م��ا وجود ن��دارد. مثاًل بحث 
 مسائل 
مس��تحدثه در اس��تظهارات م��ا وجود ن��دارد. مثاًل بحث 
با اس��تظهارات جواب آن ها روش��ن می شود، لکن مسائل 
مس��تحدثه در اس��تظهارات م��ا وجود ن��دارد. مثاًل بحث 

با اس��تظهارات جواب آن ها روش��ن می شود، لکن

شرکت های هرمی را در روایات نداریم.
آموختن مهارت در مسائل مس��تحدثه، باید بعد از توانایی 
در فقه اس��تظهاری و علی القواعد باش��د، چون در مسائل 
مس��تحدثه هم ب��ا اس��تظهار و تفریع مواجه ای��د. عالوه 
ب��ر این دو، یک س��ری کارهای اضافه ه��م دارید و باید 

توان مندی های ویژه ای برای این کار داشته باشید.
در فضای آموزشی درس خارج باید این سه مهارت کسب 
 سطح کاماًل آماده بود، از بحث های 
 باید این سه مهارت کسب 
 سطح کاماًل آماده بود، از بحث های 
در فضای آموزشی درس خارج باید این سه مهارت کسب 
 سطح کاماًل آماده بود، از بحث های 

در فضای آموزشی درس خارج
ش��ود. اگر طلبه بعد از

اس��تظهاری ساده، آغاز، و روی تفریعات آن ها کار می کرد 
و ب��ه تدری��ج، اس��تظهارات او پیچیده تر می ش��د و روی 
فقه علی القواعد بیش��تر کار می کرد و بع��د از فراغ از این 
مهارت ها، به مس��ائل مس��تحدثه می پرداخت، اما به علت 
نواقص دوره س��طح، عالوه بر کسب مهارت های سه گانه 
در درس خ��ارج، طلبه باید ضعف های دوره س��طح را هم 
برطرف کند. کاربردی نبودن فقه و اصول در دوره سطح، 
فاصله علمی کتب س��طح با درس خارج و عدم اشراف بر 
 اس��ت. مثاًل طلبه کتب 
 و عدم اشراف بر 
 اس��ت. مثاًل طلبه کتب 
فاصله علمی کتب س��طح با درس خارج و عدم اشراف بر 
 اس��ت. مثاًل طلبه کتب 

فاصله علمی کتب س��طح با درس خارج
کل فقه و اصول، جزو مش��کالت

اعالم سه گانه نائینی، اصفهانی و آقا ضیا و فضالی بعد از 
آن ها را ندیده است، در حالی  که آن ها حرف های فراوانی 
داشته اند و استدالل های امروز هم با زمان شیخ انصاری، 
تف��اوت فراوانی دارد. مثاًل اس��تدالل های آقای خویی در 
 اند و استدالل های امروز هم با زمان شیخ انصاری

تف��اوت فراوانی دارد. مثاًل اس��تدالل های آقای خویی در 
 اند و استدالل های امروز هم با زمان شیخ انصاری

مصباح الفقاه��ه و آق��ای خوانس��اری در جامع المدارک در 
بحث معامالت، با اس��تدالل های ش��یخ انص��اری، خیلی 
ف��رق دارد. بنابرای��ن، طلبه ای که دوره س��طح را گذرانده 
اس��ت، از نظر ماحصل آموزشی تا نقطه صفر درس خارج 
فاصله  دارد. بنابراین، طلبه باید واقف باش��د که برای رفع 

این مش��کل، کاستی های دوره سطح را با دروس اضافه و 
 برطرف سازد. مثاًل عالوه بر کفایه، 
 دوره سطح را با دروس اضافه و 
 برطرف سازد. مثاًل عالوه بر کفایه، 
این مش��کل، کاستی های دوره سطح را با دروس اضافه و 
 برطرف سازد. مثاًل عالوه بر کفایه، 

این مش��کل، کاستی های
مطالعه کتب مناس��ب

حلقات شهید صدر را هم بخواند یا عالوه بر مکاسب شیخ 
انص��اری، مصباح الفقاهه آقای خویی و بیع امام خمینی را 
درس بگیرد یا مطالعه کند که تا حدی با فضای استداللی 
امروز آش��نایی پیدا کند. همچنین مناسب است، هم زمان 
با مباحث روز هم آش��نا ش��ود و به کتاب های حقوقی و... 
مراجع��ه کند ت��ا با فضای س��ؤاالت معاصر هم آش��نایی 
 باش��د. مثاًل امروزه در معامالت کامپیوتری 
 کند ت��ا با فضای س��ؤاالت معاصر هم آش��نایی 
 باش��د. مثاًل امروزه در معامالت کامپیوتری 
 کند ت��ا با فضای س��ؤاالت معاصر هم آش��نایی 

کافی داش��ته
و اینترنت��ی که با کلیکی در کامپیوتر حاصل می ش��ود، آیا 
ایجاب و قبول حاصل می شود؟ عالوه بر این ضعف ها باید 
ضعف در دروس خوانده شده را هم به تدریج مرمت کرد.

درباره مسائل مس��تحدثه گفته شد که شما باید با فضای 
دنیای امروز و علوم معاصر هم آش��نا شوید. علوم انسانی 
تقس��یم می کنند. را ب��ه دو دس��ته درجه اول و درجه دوم تقس��یم می کنند. را ب��ه دو دس��ته درجه اول و درجه دوم تقس��یم می کنند. 
در حقیقت، علوم انس��انی درجه اول، علومی هس��تند که در حقیقت، علوم انس��انی درجه اول، علومی هس��تند که در حقیقت، 
گزاره ها و پیش فرض های علوم انسانی درجه دو را تأمین 
می کنن��د. مثاًل در فضای مدیریت، بر اس��اس مطالبی که 

گزاره ها و پیش فرض های علوم انسانی 
می کنن��د. مثاًل در فضای مدیریت، 

گزاره ها و پیش فرض های علوم انسانی 
بر اس��اس مطالبی که می کنن��د. مثاًل در فضای مدیریت، بر اس��اس مطالبی که 
دیگ��ر عل��وم پایین تر در روان شناس��ی، جامعه شناس��ی و دیگ��ر عل��وم پایین تر در روان شناس��ی، جامعه شناس��ی و دیگ��ر عل��وم پایین تر 
همین دلیل مناس��ب اس��ت پذیرفته اید، حرف می زنید. به همین دلیل مناس��ب اس��ت پذیرفته اید، حرف می زنید. به همین دلیل مناس��ب اس��ت 
اول، مثل روان شناسی، مطالعاتتان را از علوم انسانی درجه اول، مثل روان شناسی، مطالعاتتان را از علوم انسانی درجه اول، مثل روان شناسی، 
ک��ه بعضی از جامعه شناس��ی، اقتص��اد و... ش��روع کنید، ک��ه بعضی از جامعه شناس��ی، اقتص��اد و... ش��روع کنید، ک��ه بعضی از 
مثاًل روان شناسی 
ک��ه بعضی از 
مثاًل روان شناسی 
جامعه شناس��ی، اقتص��اد و... ش��روع کنید، ک��ه بعضی از 
مثاًل روان شناسی 

ک��ه بعضی از جامعه شناس��ی، اقتص��اد و... ش��روع کنید، ک��ه بعضی از جامعه شناس��ی، اقتص��اد و... ش��روع کنید، 
مثاًل روان شناسی 
ک��ه بعضی از جامعه شناس��ی، اقتص��اد و... ش��روع کنید، ک��ه بعضی از 

این علوم، مقدم بر س��ایر علوم اس��ت. 
هس��تند. بعد از و جامعه شناس��ی، مقدم بر مباحث اقتصاد هس��تند. بعد از و جامعه شناس��ی، مقدم بر مباحث اقتصاد هس��تند. بعد از 
و بحث های آن، مطالع��ه علوم دیگر، مانند علوم سیاس��ی و بحث های آن، مطالع��ه علوم دیگر، مانند علوم سیاس��ی و بحث های 
درجه مدیریت و غیره را که علوم انسانی درجه مدیریت و غیره را که علوم انسانی درجه 2 هستند، شروع 

کنید.
مسائل مستحدثه هستند. بعد از اینها لوازم پاس��خ گویی به مسائل مستحدثه هستند. بعد از اینها لوازم پاس��خ گویی به مسائل مستحدثه هستند. بعد از 
از عنوان مسئله مستحدثه اینکه با شناخت مسئله توانستید از عنوان مسئله مستحدثه اینکه با شناخت مسئله توانستید از عنوان مسئله مستحدثه 
مابازا دارند، در مرحله بعد به عناوینی برسید که در روایات مابازا دارند، در مرحله بعد به عناوینی برسید که در روایات مابازا دارند، در مرحله بعد 
ها اطالع داش��ته باشید تا در تطبیق نیاز دارید از این بحث ها اطالع داش��ته باشید تا در تطبیق نیاز دارید از این بحث ها اطالع داش��ته باشید تا در تطبیق 

یافته هایتان بر فضای بیرون موفق باشید.
مثاًل یکی از مس��ائل مس��تحدثه، بح��ث معامالت هرمی 

فضای بیرون موفق باشید.
مثاًل یکی از مس��ائل مس��تحدثه، بح��ث 
یافته هایتان بر فضای بیرون موفق باشید.
مثاًل یکی از مس��ائل مس��تحدثه، بح��ث 

یافته هایتان بر 
معامالت هرمی مثاًل یکی از مس��ائل مس��تحدثه، بح��ث معامالت هرمی 
پاسخ گلدکویست اس��ت. برای اینکه بتوان به این مسئله پاسخ گلدکویست اس��ت. برای اینکه بتوان به این مسئله پاسخ 
و بیع کاال به کاال داد، بعد از اینکه در فقه معامالت از ربا و بیع کاال به کاال داد، بعد از اینکه در فقه معامالت از ربا و بیع کاال به کاال 
بفهمید که این ها چه می گویند، و... گفت وگ��و کردید، باید بفهمید که این ها چه می گویند، و... گفت وگ��و کردید، باید بفهمید که این ها چه می گویند، 
اظهارنظر کنید. اگ��ر ندانید این امر چه وگرن��ه نمی توانید اظهارنظر کنید. اگ��ر ندانید این امر چه وگرن��ه نمی توانید اظهارنظر کنید. اگ��ر ندانید این امر چه 
توانید بفهمید مش��کل کجاس��ت؟ باید آث��اری دارد، نمی توانید بفهمید مش��کل کجاس��ت؟ باید آث��اری دارد، نمی توانید بفهمید مش��کل کجاس��ت؟ باید 
باش��ید تا بدانید فضای ش��ناخت دقیقی از موضوع داشته باش��ید تا بدانید فضای ش��ناخت دقیقی از موضوع داشته باش��ید تا بدانید فضای 
کند، چه خواهد بود و اقتصادی که این معامله ایج��اد می کند، چه خواهد بود و اقتصادی که این معامله ایج��اد می کند، چه خواهد بود و 

بعد اظهارنظر کنید.
البته منظور این نیس��ت که فقیه بای��د در تمام این علوم 
پیدا کند. خیر! نیاز این اس��ت که این فضاها را تخص��ص پیدا کند. خیر! نیاز این اس��ت که این فضاها را تخص��ص پیدا کند. خیر! نیاز این اس��ت که این فضاها را 
شناختی بشناسید و حتی اگر مسئله ای مطرح شد که هنوز شناختی بشناسید و حتی اگر مسئله ای مطرح شد که هنوز شناختی 
تردید از آن ندارید، بتوانی��د حدس بزنید کجای آن، مورد تردید از آن ندارید، بتوانی��د حدس بزنید کجای آن، مورد تردید 
باید مطالعه و بحث اس��ت تا بدانید درباره چه بخش هایی، باید مطالعه و بحث اس��ت تا بدانید درباره چه بخش هایی، باید مطالعه 

و تحقیق کنید.
مناس��ب اس��ت از کتاب های برای آش��نایی با این علوم، مناس��ب اس��ت از کتاب های برای آش��نایی با این علوم، مناس��ب اس��ت از کتاب های 
ش��روع کنید که معمواًل 
مناس��ب اس��ت از کتاب های 
ش��روع کنید که معمواًل 
مناس��ب اس��ت از کتاب های 

ش��روع کنید که معمواًل دبیرس��تان در رشته علوم انسانی ش��روع کنید که معمواًل دبیرس��تان در رشته علوم انسانی 
هم به سراغ کتاب های درسی فهم آن ها راحت است. بعد هم به سراغ کتاب های درسی فهم آن ها راحت است. بعد هم به سراغ کتاب های درسی 
ها بروید و دست کم به  طور منظم، دانشگاهی در آن رشته ها بروید و دست کم به  طور منظم، دانشگاهی در آن رشته ها بروید و دست کم به  طور منظم، 
پنج کتاب از کتاب های اصلی را مطالعه و مباحثه چه��ار � پنج کتاب از کتاب های اصلی را مطالعه و مباحثه چه��ار � پنج کتاب از کتاب های اصلی را مطالعه و مباحثه 
که کنید و اگر دسترس��ی به استاد دارید، خیلی بهتر است که کنید و اگر دسترس��ی به استاد دارید، خیلی بهتر است که 

از استاد نیز استفاده کنید.
همان زم��ان تحصیلی حوزه بخوانید، دروس ح��وزه را در همان زم��ان تحصیلی حوزه بخوانید، دروس ح��وزه را در همان زم��ان تحصیلی حوزه بخوانید، 

نیس��ت همیشه همان درس ها را ولی در ایام تعطیلی الزم نیس��ت همیشه همان درس ها را ولی در ایام تعطیلی الزم نیس��ت همیشه همان درس ها را 
تعطیل، نقاط ضعف را برطرف س��ازید مرور کنید. در ایام تعطیل، نقاط ضعف را برطرف س��ازید مرور کنید. در ایام تعطیل، نقاط ضعف را برطرف س��ازید 
و ادبیات و تفس��یر را در زمان درس��ی کار و فقه و اصول و ادبیات و تفس��یر را در زمان درس��ی کار و فقه و اصول و ادبیات و تفس��یر را در زمان درس��ی کار 
ولی در زمان های تعطیلی و فراغت، به دیگر موردها کنید، ولی در زمان های تعطیلی و فراغت، به دیگر موردها کنید، ولی در زمان های تعطیلی و فراغت، به دیگر موردها 

بپردازید.
مانند علوم البته این اشتباه است که فکر کنیم بحث هایی مانند علوم البته این اشتباه است که فکر کنیم بحث هایی مانند علوم 
به پایان برسانیم. انس��انی را در عرض چند سال می توانیم به پایان برسانیم. انس��انی را در عرض چند سال می توانیم به پایان برسانیم. 
انجام تمام آن ممکن است این برنامه ای زمان بر است که انجام تمام آن ممکن است این برنامه ای زمان بر است که انجام تمام آن ممکن است 

حتی ده سال زمان ببرد.هفت یا هشت سال یا حتی ده سال زمان ببرد.هفت یا هشت سال یا حتی ده سال زمان ببرد.
مش��ترک ب��ا فق��ه و کار در درس خ��ارج اص��ول، کاری مش��ترک ب��ا فق��ه و کار در درس خ��ارج اص��ول، کاری مش��ترک ب��ا فق��ه و کار 
مجزای اصولی دارید. کار مش��ترک شما با فقه این است 
اس��ت خودتان س��ازنده باش��ید. در که در اصول هم، قرار اس��ت خودتان س��ازنده باش��ید. در که در اصول هم، قرار اس��ت خودتان س��ازنده باش��ید. در 
بگویید من نظرم این است. این آنجا هم قرار است ش��ما بگویید من نظرم این است. این آنجا هم قرار است ش��ما بگویید من نظرم این است. این 
که باید به این رسید که: »من روال تحقیق علمی اس��ت، که باید به این رسید که: »من روال تحقیق علمی اس��ت، که باید به این رسید که: »من 
با ای��ن ادله انتخاب کرده ام.« در دروس خارج این نظر را با ای��ن ادله انتخاب کرده ام.« در دروس خارج این نظر را با ای��ن ادله انتخاب کرده ام.« در دروس خارج 
و اصول، درباره موضوعی که بحث و گفت وگو ش��ده، فقه و اصول، درباره موضوعی که بحث و گفت وگو ش��ده، فقه و اصول، درباره موضوعی که بحث و گفت وگو ش��ده، 
این شکل؛ مفصل تر گفت وگو کنید و بنویس��ید. آن هم به این شکل؛ مفصل تر گفت وگو کنید و بنویس��ید. آن هم به این شکل؛ 

نظر و ادله شما بر فرمایش تان این است.
جای اینکه پیش��نهاد برخی در این باره این اس��ت که به جای اینکه پیش��نهاد برخی در این باره این اس��ت که به جای اینکه 
بخوانیم، در مس��ائل اص��ول را جدا کنی��م و در کنار فقه بخوانیم، در مس��ائل اص��ول را جدا کنی��م و در کنار فقه بخوانیم، در مس��ائل 
هر قس��مت از اصول که فقه��ی پی��ش برویم و در فقه با هر قس��مت از اصول که فقه��ی پی��ش برویم و در فقه با هر قس��مت از اصول که 
تحقیق کنیم و به همین مواجه ش��دیم، همان مس��ئله را تحقیق کنیم و به همین مواجه ش��دیم، همان مس��ئله را تحقیق کنیم و به همین 
پیش��نهاد این است که با ش��کل جلو برویم. اش��کال این پیش��نهاد این است که با ش��کل جلو برویم. اش��کال این پیش��نهاد این است که با 
آموزشی حوزه جدا می شوید چنین روش��ی، شما از ساختار آموزشی حوزه جدا می شوید چنین روش��ی، شما از ساختار آموزشی حوزه جدا می شوید 
کار کنید، چون اس��تادی پیدا و خودت��ان باید ب��ه تنهایی کار کنید، چون اس��تادی پیدا و خودت��ان باید ب��ه تنهایی کار کنید، چون اس��تادی پیدا 
بگویید: »ما امروز س��ر درس فقه به نمی کنی��د که ب��ه او بگویید: »ما امروز س��ر درس فقه به نمی کنی��د که ب��ه او بگویید: »ما امروز س��ر درس فقه به 
رس��یدیم؛ می خواهی��م اطالق و تقیید را با اطالق و تقیید رس��یدیم؛ می خواهی��م اطالق و تقیید را با اطالق و تقیید رس��یدیم؛ می خواهی��م اطالق و تقیید را با 
کنیم«. خودتان هم در چهار � پنج س��ال اول ش��ما بحث کنیم«. خودتان هم در چهار � پنج س��ال اول ش��ما بحث کنیم«. خودتان هم در چهار � پنج س��ال اول 
توانید به سراغ تقریرات استادان بروید. این ها عالمان نمی توانید به سراغ تقریرات استادان بروید. این ها عالمان نمی توانید به سراغ تقریرات استادان بروید. این ها عالمان 
نبوده اند که خیلی راحت بتوان حرفش��ان را خواند کوچکی نبوده اند که خیلی راحت بتوان حرفش��ان را خواند کوچکی نبوده اند که خیلی راحت بتوان حرفش��ان را خواند 
فهمی��د، ولی چهار � پنج س��الی ک��ه از تحصیل خارج و فهمی��د، ولی چهار � پنج س��الی ک��ه از تحصیل خارج و فهمی��د، ولی چهار � پنج س��الی ک��ه از تحصیل خارج 
گذش��ت، می توانید خودتان نظر بدهی��د. البته گفت وگو با 
هم اس��تاد ناظر را زود ترک نکنی��د، چون حتی اگر خیلی هم اس��تاد ناظر را زود ترک نکنی��د، چون حتی اگر خیلی هم 
قوی باشید، از آن اس��تاد به عنوان یک هم بحث نیرومند 

می توانید استفاده کنید.

با درس های خارج امروز چه كنیم؟
می دانند، لکن ما حرف معتق��دم طلبه ها غالب توصیه ها را می دانند، لکن ما حرف معتق��دم طلبه ها غالب توصیه ها را می دانند، لکن ما حرف 
بر اس��اس تحقیق و استناد ارائه جدیدی نداریم و راه حلی بر اس��اس تحقیق و استناد ارائه جدیدی نداریم و راه حلی بر اس��اس تحقیق و استناد ارائه 
گون��ه ای به عقب رفته ای��م که طالب به نکرده ای��م و به گون��ه ای به عقب رفته ای��م که طالب به نکرده ای��م و به گون��ه ای به عقب رفته ای��م که طالب به 
علوم انس��انی دانش��گاهی می روند و در آن غرق س��مت علوم انس��انی دانش��گاهی می روند و در آن غرق س��مت علوم انس��انی دانش��گاهی می روند و در آن غرق 
سهل انگاری و ش��وند و از حوزه جدا می ش��وند و ما با سهل انگاری و ش��وند و از حوزه جدا می ش��وند و ما با سهل انگاری و  ش��وند و از حوزه جدا می ش��وند و ما با می ش��وند و از حوزه جدا می ش��وند و ما با می 
مرحله درس برخورد غیرکارشناس��انه با طالب، آنها را در مرحله درس برخورد غیرکارشناس��انه با طالب، آنها را در مرحله درس 
تا مرز استحاله و دوری خارج، رها یا طرد می کنیم و حتی تا مرز استحاله و دوری خارج، رها یا طرد می کنیم و حتی تا مرز استحاله و دوری 

از فضای حوزه یا گرایش به دانشگاه پیش می بریم.
نقش اصلی را ندارد و اس��تاد طلب��ه در درس ه��ای خارج، نقش اصلی را ندارد و اس��تاد طلب��ه در درس ه��ای خارج، نقش اصلی را ندارد و اس��تاد 
بر کار علمی طلبه داشته باشد. درصدد نیس��ت که نظارت بر کار علمی طلبه داشته باشد. درصدد نیس��ت که نظارت بر کار علمی طلبه داشته باشد. 
او نقد کند که با توجه به کثرت شاگردان طلبه باید بسازد و او نقد کند که با توجه به کثرت شاگردان طلبه باید بسازد و او نقد کند که با توجه به کثرت شاگردان 
حتی امکان اش��کال کردن را هم فراهم نمی کند، دروس، حتی امکان اش��کال کردن را هم فراهم نمی کند، دروس، حتی امکان اش��کال کردن را هم فراهم نمی کند، 

چه برسد به اینکه استاد بر طلبه نظارت داشته باشد.
دروس خارج امروز در بهتری��ن حالت بیان نظریات البت��ه دروس خارج امروز در بهتری��ن حالت بیان نظریات البت��ه دروس خارج امروز در بهتری��ن حالت بیان نظریات 
انتقادات بر نظریات اس��ت. استاد کتاب هایی را و ش��نیدن انتقادات بر نظریات اس��ت. استاد کتاب هایی را و ش��نیدن انتقادات بر نظریات اس��ت. استاد کتاب هایی را 
و به طلبه تحویل می ده��د، ولی آن هدف خوانده اس��ت و به طلبه تحویل می ده��د، ولی آن هدف خوانده اس��ت و به طلبه تحویل می ده��د، ولی آن هدف 
که رسیدن به مهارت سازندگی است، برای طلبه مطلوب که رسیدن به مهارت سازندگی است، برای طلبه مطلوب که رسیدن به مهارت سازندگی است، برای طلبه 
شود. بنابراین چون بنای ما استفاده حداکثری حاصل نمی شود. بنابراین چون بنای ما استفاده حداکثری حاصل نمی شود. بنابراین چون بنای ما استفاده حداکثری 



٣٩

از سیس��تم فعلی است، باید در دروس خارج فعلی شرکت 
ک��رد، نه ی��ک درس، بلکه دروس مختل��ف، و از هنر هر 
درس بهره جس��ت. بعضی درس ها را باید یک روز یا یک 
ماه رفت و بعضی را چند س��ال. ش��ما در کنار این دروس 
باید س��عی کنی��د مطالب را با فردی ق��وی بحث کنید یا 
از اس��تادانی که هن��وز در حوزه اقبالی به آن ها نش��ده یا 
طالب قوی و ش��رکت کننده در همان درس استفاده کنید 
و با بحث و فحص و کار مطالعاتی بیش��تر به قول مختار 
برس��ید و مطلب را به آن استاد ارائه کنید و از ضعف های 
خود و برخورد بد اس��تاد هم ناراحت نشوید؛ چرا که ضعف 
اقوال در ابتدا عادی است و استاد هم در ابتدا همین گونه 

بوده است.
نقش اس��تاد، به خصوص در چند س��ال اول درس خارج، 
بس��یار مهم، و فایده آن یادگیری دقت ها و زیرنظر گرفتن 
قوت ها و توان مندی های اس��تاد است و این کار با مطالعه 
کتب و نظریات دیگران به دس��ت نمی آید و تأثیر اس��تاد 
یا هم مباحث قوی در این مرحله، از مطالعه خیلی بیش��تر 
است. بعد از چند سال که قوت هایی حاصل شد، باید شیوه 
آموزش��ی را عوض کرد، لکن در ابتدا باید از همین دروس 
بهره برد. افراد بس��یاری هس��تند ک��ه در ابتدا درس های 

معمول را رها کردند و به هیچ نتیجه ای نرسیدند.
طلب��ه برای یاد گرفت��ن روش اس��تنباط و حرکت علمی 
اس��تاد و روش پی ریزی مسائل، باید به درس های مشهور 
برود، ولی برای نظارت اس��تاد حلقه ه��ای گفت وگویی با 
فضالی قوی که هنوز به آن شهرت نرسیدند، داشته باشد 
و برای گفت وگو و نقد مطالب و به دست آوردن ضعف ها، 
طالب به کار علمی می پردازند و ماحصل را به استاد ارائه 
می کنند تا مکملی بر کار آن ها باشد و ضعف های آموزشی 
حوزه با این راه حل برطرف می ش��ود و از طرفی هم الزم 

نیس��ت استاد وقت زیادی را هزینه کند. به نظر می رسد با 
این برنامه، به صورت عملیاتی و متناسب با شرایط موجود 
حوزه می توان ضعف های دروس خارج را پوشش داد. پس 
طلبه با این دو اس��تاد، راه را ولو، به س��ختی و دش��واری 
می تواند طی کند. طلبه باید چند سال فقه استظهاری کار 
کند و در درس های ابواب��ی، مانند صاله و حج و طهارت 
و... � که عمدتًا استظهاری است � حضور یابد و چند سال 
هم فقه علی القواعد کار کند و به درس های متناسب مثل 
مکاسب برود و س��رانجام از درس های مسائل مستحدث 
هم بهره ببرد. فقه مس��تحدثات کالس های س��اده ای در 
حوزه دارد، لکن اگر کس��ی می خواهد فقیه مس��تحدثات 
ش��ود، کار پیچیده ت��ری دارد و الزم��ه اش این اس��ت که 
حتی قبل از درس خارج، مطالعات خود را در مس��ائل روز 
گسترش دهد. برای آشنایی با مطالب روز هم خوب است 
طلب��ه چند کتاب اصلی و پایه در زمینه اقتصاد، سیاس��ت، 
جامعه شناس��ی و... را مطالعه کند و با فضای آن ها آش��نا 
باش��د تا وقتی با مس��ائل مس��تحدثه و تخصصی روبه رو 

می شود، آن فضا را بهتر بشناسد.
در پایان باید به س��طح دیگری از فهم اش��اره کنم که از 
فضای آموزش��ی موجود قدری فاصله می گیرد. در دروس 
موجود به گفته ها می پردازند، اما در سطحی باالتر باید به 
»برای چه گفتند؟« پرداخت، تا به مقصود کالم پی ببریم. 
»برای چه گفتند؟« یا فقه معانی، به غیر از بحث مقدمات 
طلبگی با مسائل روحی طلبه ارتباط دارد. به ما یاد داده اند 
آن هایی که اهل این خانه باشند، به این خانه واقف ترند و 
کسانی فضای کلمات معصومین را می فهمند که خودشان 
در آن فضا تنفس کنند. هر س��خنی، فرهنگ خاص خود 
را دارد و کس��انی به عمق سخن پی می برند که متعلق به 
آن فرهنگ هس��تند، مثاًل کس��ی که زبان فارس��ی را بلد 

نیس��ت و در فارسی جمالتی را می شنود، طبیعی است که 
خیل��ی اوقات، بد، غلط یا ناقص بفهمد. کلمات معصومین 
مرتبط با نوع نگاه، خاص به خدا، دنیا و هس��تی است و با 
یک مدل خاص فک��ر کردن و افق نگاهی خاص، مرتبط 
اس��ت. اگر می خواهیم به آن دقت الزم برسیم، باید در آن 
فضا تنفس کنیم و این مطلب به سلوک اخالقی و معنوی 
انسان هم مرتبط است و وقتی شخص توانست در آن فضا 
تنفس کند، حرف ها را دقیق تر و ظریف تر می فهمد، حتی 
حس می کند یک جمله معصوم چند نوع می توانست بیان 
داش��ته باش��د، ولی از نوع کالم به مقصود خاص معصوم، 
و حت��ی به دخالت عوامل خارجی یا حساس��یت در محیط 
گفت وگ��و و تقی��ه و...، پی می ب��رد، ضعف های مخاطب، 
نیازه��ای روحی مخاط��ب را از کالم معصوم می فهمد و 

نورانیتی در فهم پیدا می کند.

نكته آخر
فراموش نکنید بخشی از کار طلبه در حوزه آموزشی است، 
اما بخش عظیم تر آن در مس��ائل دیگری اس��ت. طلبه ها 
در عصر ما، مش��کالت متعددی دارند، مشکالت اخالقی، 
خانوادگ��ی و... ، ضع��ف در بین��ش سیاس��ی و اجتماعی، 
هماهن��گ نبودن ب��ا فض��ای روز دنیا و ک��م توجهی به 
مسائل معنوی، اما نقش مسائل معنوی در این میان بسیار 
مهم اس��ت. ما معتقدیم طلبگی وظیفه ماس��ت و باید این 
وظیفه را به دوش بکش��یم و برای س��المت این حرکت 
به پش��توانه های معنوی نیازمندیم و گاهی کم توجهی به 
مسائل معنوی موجب می ش��ود درخت طلبگی ما تناور و 
بلند ش��ود، ولی از اساس آفت زده ش��ود و به ثمر ننشیند. 
طلبه باید بداند که مس��ائل معنوی جزء اهم ارکان هویت 

اوست.

 در مس�ائل مستحدثه، طلبه با پیچیدگی 
متفاوت�ی روبه رو خواهد ش�د. اوالً خود 
 در مس�ائل مستحدثه، طلبه با پیچیدگی 
متفاوت�ی روبه رو خواهد ش�د. اوالً خود 
 در مس�ائل مستحدثه، طلبه با پیچیدگی 

موضوع مثل موضوعات س�ابق، بسیط 
نیست و اگر فقیهی در برابر پرسشی از 
مسائل مستحدثه � مثاًل سؤال از بانك و 
نیست و اگر فقیهی در برابر پرسشی از 
مسائل مستحدثه � مثاًل سؤال از بانك و 
نیست و اگر فقیهی در برابر پرسشی از 

بانکداری � به س�ؤال مطرح شده، بدون 
توجه به فضای خاص سؤال و مجموعه 
مس�ائل مرتبط با آن پاس�خ بدهد، دچار 

اشتباه می شود.



ش��خصیتی امام خمین��ییک��ی از ابعاد ش��خصیتی امام خمین��ییک��ی از ابعاد ش��خصیتی امام خمین��ی، »بُعد علمی« 
گاهی به تبیین این بُعد پرداخته می ش��ود، ایش��ان بود که گاهی به تبیین این بُعد پرداخته می ش��ود، ایش��ان بود که گاهی به تبیین این بُعد پرداخته می ش��ود، 
از منظر »روش شناختی« بسیار کم به آن توجه شده ولی از منظر »روش شناختی« بسیار کم به آن توجه شده ولی از منظر »روش شناختی« بسیار کم به آن توجه شده 
است. از مواردی که می توان با پرداختن »روش شناسانه« 
آنها در زندگی به آن، بهره های زیادی به دس��ت آورد و از آنها در زندگی به آن، بهره های زیادی به دس��ت آورد و از آنها در زندگی 
ف��ردی و صنفی طالب و نی��ز برنامه ریزی های تحصیلی 
و آموزشی استفاده کرد، »ش��یوه تدریس« ایشان به طور 
عمومی و »ش��یوه درس خارج« ایشان به طور خصوصی 
بهره بردن است. این کار به استفاده از »سنت شفاهی« و بهره بردن است. این کار به استفاده از »سنت شفاهی« و بهره بردن 
قید حیات اند � از محضر ش��اگردان ایش��ان � که هنوز در قید حیات اند � از محضر ش��اگردان ایش��ان � که هنوز در قید حیات اند � 
نش��ود، بعدها مایه تأس��ف و نیاز دارد که اگر اکنون انجام نش��ود، بعدها مایه تأس��ف و نیاز دارد که اگر اکنون انجام نش��ود، بعدها مایه تأس��ف و 
این نوشتار، به بررسی شیوه افسوس فراوان خواهد شد. در این نوشتار، به بررسی شیوه افسوس فراوان خواهد شد. در این نوشتار، به بررسی شیوه 
که یکی از شاگردان ایشان، درس خارج ایش��ان، آن طور که یکی از شاگردان ایشان، درس خارج ایش��ان، آن طور که یکی از شاگردان ایشان، 
گزارش می کنند، پرداخته یعنی آیت اهلل مس��عودی خمینی گزارش می کنند، پرداخته یعنی آیت اهلل مس��عودی خمینی گزارش می کنند، پرداخته 

شده است. 
این صورت بود که ابتدا مسئله اي را شیوه تدریس امام به این صورت بود که ابتدا مسئله اي را شیوه تدریس امام به این صورت بود که ابتدا مسئله اي را 
کردند و مي فرمودند: این مسئله داراي مقدماتي مطرح مي کردند و مي فرمودند: این مسئله داراي مقدماتي مطرح مي کردند و مي فرمودند: این مسئله داراي مقدماتي 
از ذکر مقدم��ات، در میان صحبت هایش��ان، اس��ت. بع��د از ذکر مقدم��ات، در میان صحبت هایش��ان، اس��ت. بع��د از ذکر مقدم��ات، در میان صحبت هایش��ان، 
مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني اق��وال علمایي همچون مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني اق��وال علمایي همچون مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني 
ب��ه نقد آنه��ا مي پرداختند. معمواًل 
مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني 
ب��ه نقد آنه��ا مي پرداختند. معمواًل 
اق��وال علمایي همچون مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني 
ب��ه نقد آنه��ا مي پرداختند. معمواًل 

مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني اق��وال علمایي همچون مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني اق��وال علمایي همچون 
ب��ه نقد آنه��ا مي پرداختند. معمواًل 
مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني اق��وال علمایي همچون مرحوم نائیني و آخوند خراس��اني 

ب��ه نقد آنه��ا مي پرداختند. معمواًل را مط��رح مي کردند و ب��ه نقد آنه��ا مي پرداختند. معمواًل را مط��رح مي کردند و 
ایش��ان ایستادگي کند. یکی از کس��ي نمي توانست مقابل ایش��ان ایستادگي کند. یکی از کس��ي نمي توانست مقابل ایش��ان ایستادگي کند. یکی از 
بود که اگر بحثي را از قبل خصوصی��ات حضرت امام این بود که اگر بحثي را از قبل خصوصی��ات حضرت امام این بود که اگر بحثي را از قبل 
دقیق نکرده بودند، س��ر کالس عنوان مطالع��ه عمی��ق و دقیق نکرده بودند، س��ر کالس عنوان مطالع��ه عمی��ق و دقیق نکرده بودند، س��ر کالس عنوان 
حس��اب در مجال��س خصوصي از نمي کردن��د. روي این حس��اب در مجال��س خصوصي از نمي کردن��د. روي این حس��اب در مجال��س خصوصي از 
علمي خودداري مي کردند و طرح و دنبال ک��ردن مباحث علمي خودداري مي کردند و طرح و دنبال ک��ردن مباحث علمي خودداري مي کردند و 

قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه توجیه شان این بود که قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه توجیه شان این بود که قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه 
از صحبت هاي کلي و غیرمستند و صرفًا متکي 
قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه 
از صحبت هاي کلي و غیرمستند و صرفًا متکي 
توجیه شان این بود که قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه 
از صحبت هاي کلي و غیرمستند و صرفًا متکي 

قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه توجیه شان این بود که قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه توجیه شان این بود که 
از صحبت هاي کلي و غیرمستند و صرفًا متکي 
قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه توجیه شان این بود که قرار بر این بحث نبوده، من مطالعه 

از صحبت هاي کلي و غیرمستند و صرفًا متکي نکرده ام و از صحبت هاي کلي و غیرمستند و صرفًا متکي نکرده ام و 
محفوظات خودداري مي کردند. در عوض، وقتي پیش ب��ر محفوظات خودداري مي کردند. در عوض، وقتي پیش ب��ر محفوظات خودداري مي کردند. در عوض، وقتي پیش 
کردند و بر کرس��ي تدریس می نشستند، دقت مطالعه مي کردند و بر کرس��ي تدریس می نشستند، دقت مطالعه مي کردند و بر کرس��ي تدریس می نشستند، دقت 
علمي باالیي از ایش��ان بروز مي کرد و مباحث مستوفایي 

مي کردند. را مطرح مي کردند. را مطرح مي کردند. 
نکت��ه دیگر اینک��ه وقتي حض��رت ام��ام در محافل 
درس، اق��وال و آراي دیگري را مط��رح مي کردند، احدي 
از ش��اگردان حق اظهارنظر نداش��ت؛ ولي وقتي نوبت به

موضع گیري خود ایش��ان فرا مي رسید، فضا را باز گذاشته 
ب��ود که طلبه ها انتقاد کنند. ب��ه خاطر مي آورم یک بار در 
مس��جد سلماسي، در خالل مبحثی از اصول فقه، یکي از 
آقایان ترک  زبان که در درس امام حاضر مي ش��د و هنوز 
در قید حیات اس��ت، به امام اش��کال کرد. امام جواب او را 
مجدداً ایراد دیگري کرد. باز هم امام پاس��خ گفت. 
، به امام اش��کال کرد. امام جواب او را 
مجدداً ایراد دیگري کرد. باز هم امام پاس��خ گفت. 
در قید حیات اس��ت، به امام اش��کال کرد. امام جواب او را 
مجدداً ایراد دیگري کرد. باز هم امام پاس��خ گفت. 

در قید حیات اس��ت
مجدداً ایراد دیگري کرد. باز هم امام پاس��خ گفت. دادند. مجدداً ایراد دیگري کرد. باز هم امام پاس��خ گفت. دادند. 

وارد اشکال سوم ش��د، شاید هم همان اشکال دوم شیخ، وارد اشکال سوم ش��د، شاید هم همان اشکال دوم شیخ، وارد اشکال سوم ش��د، شاید هم همان اشکال دوم 
تکرار کرد. امام عصباني ش��دند و حرکتي به دستش��ان را تکرار کرد. امام عصباني ش��دند و حرکتي به دستش��ان را تکرار کرد. امام عصباني ش��دند و حرکتي به دستش��ان 
دادند. عینک حضرت امام روي کتابشان بود. دستشان به 
کرد و شیش��ه اش شکست! بهتي در جلسه عینک اصابت کرد و شیش��ه اش شکست! بهتي در جلسه عینک اصابت کرد و شیش��ه اش شکست! بهتي در جلسه 
ش��د. بعد امام فرمود: آقا شیخ! حاال چه کسي درس حاکم ش��د. بعد امام فرمود: آقا شیخ! حاال چه کسي درس حاکم ش��د. بعد امام فرمود: آقا شیخ! حاال چه کسي 
این عینک ماس��ت؟ با این حال، اش��کال ش��یخ را ضامن این عینک ماس��ت؟ با این حال، اش��کال ش��یخ را ضامن این عینک ماس��ت؟ با این حال، اش��کال ش��یخ را 
کردند و به رغم اینکه قبول نداش��تند، راه را باز اس��تماع کردند و به رغم اینکه قبول نداش��تند، راه را باز اس��تماع کردند و به رغم اینکه قبول نداش��تند، راه را باز 
آیه را گذاش��تند و فرمودند: ش��اید حق با تو باشد. بعد این آیه را گذاش��تند و فرمودند: ش��اید حق با تو باشد. بعد این آیه را 
ت��الوت کردند: »لعّل اهلل ُیْحِدث بْع��د ذلک أْمراً«1، یعني 

گذاش��تند و فرمودند: ش��اید حق با تو باشد. بعد این 
ت��الوت کردند: »لعّل اهلل ُیْحِدث 

گذاش��تند و فرمودند: ش��اید حق با تو باشد. بعد این 
بْع��د ذلک أْمراً«ت��الوت کردند: »لعّل اهلل ُیْحِدث بْع��د ذلک أْمراً«

هم فردا استدراک تازه اي حاصل شود و ما ش��اید براي ما هم فردا استدراک تازه اي حاصل شود و ما ش��اید براي ما هم فردا استدراک تازه اي حاصل شود و ما 

از نظرمان عدول کنی��م. ظاهراً فرداي آن روز، وقتي ه��م از نظرمان عدول کنی��م. ظاهراً فرداي آن روز، وقتي ه��م از نظرمان عدول کنی��م. ظاهراً فرداي آن روز، وقتي 
درس تشکیل ش��د، حضرت امام مطرح کردند که جلس��ه درس تشکیل ش��د، حضرت امام مطرح کردند که جلس��ه درس تشکیل ش��د، حضرت امام مطرح کردند که 
مجدد به این نتیجه رس��یده اند که اشکال طلبه با مطالعه مجدد به این نتیجه رس��یده اند که اشکال طلبه با مطالعه مجدد به این نتیجه رس��یده اند که اشکال طلبه 
بجا بوده اس��ت. البته این مورد تنها موردي بود که مزبور بجا بوده اس��ت. البته این مورد تنها موردي بود که مزبور بجا بوده اس��ت. البته این مورد تنها موردي بود که 

ایشان اشکال کسي را پذیرفتند.
حض��رت امام، دو دوره طه��ارت را تدریس کردند که هر 
دوره، ح��دود دو س��ال به طول انجامی��د. حاصل تدریس 
طهارت، چهار جلد کتاب اس��ت که به چاپ رسیده است. 
وقتي دوره دوم را ش��روع کردند، به قدري تعداد شاگردان 
زی��اد بود که حتي مس��جد محمدیه ه��م گنجایش آن را 
نداش��ت. به خاطر دارم که وقتي وارد مس��جد مي ش��دم، 
مي دیدم عده اي، در کنار در ورودي نشسته اند... دوره دوم 
تدریس خارج فقه ایش��ان در مس��جد سلماس��ي، واقع در 
کوچه آقازاده بود ک��ه در نزدیکي منزل حضرت امام قرار 

داشت... .  
بدین نحو بود ک��ه در ابتدا فرعي ش��یوه تدریس ایش��ان بدین نحو بود ک��ه در ابتدا فرعي ش��یوه تدریس ایش��ان بدین نحو بود ک��ه در ابتدا فرعي 
کردند و بع��د به نقل دی��دگاه علماي بزرگ، را بی��ان مي کردند و بع��د به نقل دی��دگاه علماي بزرگ، را بی��ان مي کردند و بع��د به نقل دی��دگاه علماي بزرگ، 
انصاري، صاحب کفای��ه و میرزاي ناییني همچون ش��یخ انصاري، صاحب کفای��ه و میرزاي ناییني همچون ش��یخ انصاري، صاحب کفای��ه و میرزاي ناییني 
مي کردند و بع��د از آن هم به در ای��ن خصوص مب��ادرت مي کردند و بع��د از آن هم به در ای��ن خصوص مب��ادرت مي کردند و بع��د از آن هم به 
منقول مي پرداختند. در ضمن اگر نس��بت به نق��د کلمات منقول مي پرداختند. در ضمن اگر نس��بت به نق��د کلمات منقول مي پرداختند. در ضمن اگر نس��بت به 
و اشکال نداشتند، آن را نقل نمي کردند. در دیدگاهي ایراد و اشکال نداشتند، آن را نقل نمي کردند. در دیدگاهي ایراد و اشکال نداشتند، آن را نقل نمي کردند. در 
آن هم نظر نهایي را عن��وان مي کردند و در تأیید آن هم نظر نهایي را عن��وان مي کردند و در تأیید آن  هم نظر نهایي را عن��وان مي کردند و در تأیید نهای��ت هم نظر نهایي را عن��وان مي کردند و در تأیید نهای��ت 
در ابتدا به بیان روایات باب مي پرداختند. گاهي اوقات هم در ابتدا به بیان روایات باب مي پرداختند. گاهي اوقات هم در ابتدا 
مي فرمودند: حال به قرائت روایات باب مي پرداختند و بعد مي فرمودند: حال به قرائت روایات باب مي پرداختند و بعد مي فرمودند: حال 
در این مس��ئله با روایات باید دید کدام یک از اقوال عقال در این مس��ئله با روایات باید دید کدام یک از اقوال عقال در این مس��ئله با روایات 

سازگاري بیشتري دارد.
تا آنج��ا که در خاطرم مانده اس��ت، از نق��ل دیدگاه هاي 
عامه خودداري مي کردند. همچنین حضرت امام در درس 
فقه ش��ان، آن گاه که به نقل روایت��ي مي پرداختند، روایات 
را ی��ک به یک، نقل، و آن��ان را به ضعف یا وثوق متّصف 
مي کردن��د، اما به ذکر دلیل و مباني رجالي نمي پرداختند و 

آن را به درس رجال محول مي کردند. 
ک��ه بنده در یک��ي از خصوصیات تدری��س حضرت امام ک��ه بنده در یک��ي از خصوصیات تدری��س حضرت امام ک��ه بنده در 
بود که در تقریر آقایان دیگر کمتر مش��اهده کرده ام، این بود که در تقریر آقایان دیگر کمتر مش��اهده کرده ام، این بود که در تقریر 
چنان هنگام مطالعه، مطالب، بس��یار محکم و قاطع بودند. چنان هنگام مطالعه، مطالب، بس��یار محکم و قاطع بودند. چنان هنگام مطالعه، 
گوی��ي وحي منزل را بیان کار را دقی��ق انجام مي داد که گوی��ي وحي منزل را بیان کار را دقی��ق انجام مي داد که گوی��ي وحي منزل را بیان 
به نقل و اس��تدالل دیدگاه خودشان مي کند و وقتي نوبت به نقل و اس��تدالل دیدگاه خودشان مي کند و وقتي نوبت به نقل و اس��تدالل دیدگاه خودشان 

مي رسید، این قاطعیت به اوج خود مي رسید. 
امام هنگام تدریس، چنان افکار ش��اگردانش را به درس و 
بحث گره مي زد و درگیر مي کرد که کسي خوابش نمي برد 
و نی��ز هنگام تدریس، ب��ه تمام جزییات جلس��ه و حاالت 
شاگردان اشراف داش��ت. روزی که براي شرکت در جلسه 
درس به مس��جد سلماس��ي رفتم، مش��اهده کردم عده اي 
از اف��راد، در کنار دیوار نشس��ته اند. ام��ام در خالل تدریس 

مقاله

شیوه درس خارج امام خمینی(ره)
 به روایت یکی از شاگردان

سعید هاللیان
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فرمودن��د: »آن اصحاب چرت هم که در آنجا نشس��ته اند، 
گوش کنند!« صداي حضرت امام هنگام تدریس، بسیار قرا 
و رس��ا بود و هرگز به بلندگو نیاز نداشتند. البته بعد از اینکه 
جلس��ه تدریس ایشان به مسجد اعظم منتقل شد، برایشان 
بلندگو گذاشتند. بیان ایشان آن قدر شیوا بود و چنان مطالب 
س��نگین را با بیان س��لیس خود تحویل مي دادند که برخي

از کس��اني که در درس ایشان حاضر نمي شدند، مي گفتند: 
»وجه اینکه ما در درس آقاي خمیني حاضر نمي شویم، این 
اس��ت که مباني ایشان چندان عمیق نیس��ت و این نشان 

مي دهد درس ساده اي است و عمق ندارد!« 
به یاد دارم در بحث »ترتّّب«، حضرت امام دیدگاه مرحوم 
فشارکي را قبول نداشتند. ایشان با نقل مدعاي فشارکي و 
نیز نقل کالم دیگر علما شروع کردند. بعد به قول معروف، 
زی��ر آب »ترتّب« را زدند و نحوه تقریر و تنزیل مطالب به 
قدري جالب ب��ود که آقایاني که در درس ش��رکت کرده 
بودند، گمان بردند درس آس��اني اس��ت. بعد که از جلسه 
خارج شدند و هنگام مباحثه فرا رسید، اشکاالت بروز کرد! 
ب��ا این همه، با توج��ه به کلیدهایي که حض��رت امام در 
اختیار طلبه ها مي گذاش��ت، خودشان از عهده حل مسائل 
برمي آمدند. درس حضرت ام��ام یک درس طلبه پرور بود 
و ه��ر کس که در درس ایش��ان حضور مي یافت، خودش 
مي توانس��ت پس از مدت کوتاه��ي تدریس کند. در میان 
کس��اني ک��ه در درس حض��رت امام به ایش��ان اش��کال 
مي کردن��د، مي توانم از آقایان آی��ت اهلل نهاوندي، آیت اهلل 
میرزا جعفر س��بحاني و آیت اهلل ملک حسیني و نیز مرحوم 

حاج آقا مصطفي یاد کنم. 
زع��م حضرت امام بس��یار نظرّی��ات محق��ق نایین��ي، به زع��م حضرت امام بس��یار نظرّی��ات محق��ق نایین��ي، به زع��م حضرت امام بس��یار 
ندارم ام��ام مطلبي را از قاب��ل خدش��ه بود. من ب��ه خاطر ندارم ام��ام مطلبي را از قاب��ل خدش��ه بود. من ب��ه خاطر ندارم ام��ام مطلبي را از 
پذیرفته باش��د. هر وقت هم مرح��وم نایین��ي نقل کرده و پذیرفته باش��د. هر وقت هم مرح��وم نایین��ي نقل کرده و پذیرفته باش��د. هر وقت هم 
اش��کال مي کردند، با صداي که ش��اگردان امام به ایشان اش��کال مي کردند، با صداي که ش��اگردان امام به ایشان اش��کال مي کردند، با صداي 
کش��یدند و روي نظریه خود بلندي که داش��تند، فریاد مي کش��یدند و روي نظریه خود بلندي که داش��تند، فریاد مي کش��یدند و روي نظریه خود 

پاي مي فشردند.
هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام یک بار هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام یک بار هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام 
دادند. مجدداً اش��کال ک��رد. باز هم امام جواب داد. 
هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام 
دادند. مجدداً اش��کال ک��رد. باز هم امام جواب داد. 
یک بار هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام 
دادند. مجدداً اش��کال ک��رد. باز هم امام جواب داد. 

هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام یک بار هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام یک بار 
دادند. مجدداً اش��کال ک��رد. باز هم امام جواب داد. 
هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام یک بار هم آقا میرزاي ترک به ایش��ان اشکال کرد. امام 

دادند. مجدداً اش��کال ک��رد. باز هم امام جواب داد. جواب دادند. مجدداً اش��کال ک��رد. باز هم امام جواب داد. جواب 
س��وم که این معنا تکرار شد، امام فرمود: »آقاي میرزا! بار س��وم که این معنا تکرار شد، امام فرمود: »آقاي میرزا! بار س��وم که این معنا تکرار شد، امام فرمود: »آقاي میرزا! 
مطالع��ه کن!« می��رزا در جواب گفت: »آق��ا! من مطالعه 
کرده  ام«. ام��ام فرمودند: »پس دیگر متأس��فم!«. در این 
علما و شاگردان امام بلند شد. بعد از درس البته حال خنده علما و شاگردان امام بلند شد. بعد از درس البته حال خنده علما و شاگردان امام بلند شد. بعد از درس البته 
امام، از آقاي میرزا عذرخواهي کردند. امام جهات اخالقي 

خیلي رعایت مي کردند.را خیلي رعایت مي کردند.را خیلي رعایت مي کردند.
یکي از خصوصیات حضرت امام این بود که در مجالس در 
مباحث بین اإلثنینی ش��رکت نمي کرد. یک بار آقاي امیني 
مي گفت: یک روز چند تن از بزرگان از جمله حضرت امام 
و مرح��وم عالمه طباطبایي را به مدرس��ه حجتیه مهمان 
کردم. بعد بحثی فلسفي را شروع کردم. در واقع هدفم این 
بود که آقایان را به حرف بکش��انم، ولي حضرت امام وارد 
بحث نشدند و تمام تالش هایم براي این منظور بي نتیجه 

مان��د. علتش هم این بود که این گون��ه مباحث منجر به
تالش ب��راي تفوق جویي بر حریف مي ش��د و امام این را 
خوش نداش��ت. بنابراین از همان ابت��دا و قبل از اینکه به 
جاهاي باریک بکش��د، از ورود به بحث اجتناب مي کرد و 
همی��ن امام وقتي نوبت تدریس��ش فرا مي رس��ید، از قبل 
روي دیدگاه هایي که مي خواست در هنگام تدریس اثبات 
کند، فکر مي کرد و بر کرسي تدریس چنان قاطع و استوار 
از مواضع��ش دفاع مي کرد که گوی��ي همه عالم اگر جمع 

شوند، نمي توانند مّدعاي ایشان را ابطال کنند. 
به خاطر دارم در درس اصول ایش��ان ک��ه به اتفاق آقاي 
مصباح ش��رکت مي کردی��م، در بحث مقدم��ه واجب که 
، حدوداً یک ماه این مبحث به 
 کردی��م، در بحث مقدم��ه واجب که 
، حدوداً یک ماه این مبحث به 
 کردی��م، در بحث مقدم��ه واجب که 

مي خواس��تند ش��روع کنند
ط��ول انجامید. وقتي در خ��الل درس به نقل و نقد اقوال 
علمایي همچون مرحوم ناییني و آقا ضیاء عراقي و محقق 
خراس��اني و نیز آقاي بروجردي پرداختند، چنان با قدرت 
و قاطعیت و اس��تحکام به انتقاد از مباني دیگران و اثبات 
مبناي خویش پرداختند که هیچ یک از ش��اگردان ایشان 

نتوانست خدشه اي در کالم ایشان وارد کند. 
نشس��ته بودی��م و یکي از روزی ب��ه اتف��اق آقاي مصباح نشس��ته بودی��م و یکي از روزی ب��ه اتف��اق آقاي مصباح نشس��ته بودی��م و یکي از 
فقه را با هم بررس��ي مباحث مش��کل مربوط ب��ه اصول فقه را با هم بررس��ي مباحث مش��کل مربوط ب��ه اصول فقه را با هم بررس��ي 
چنان به وجد آمدی��م که از جا مي کردی��م. در این ح��ال چنان به وجد آمدی��م که از جا مي کردی��م. در این ح��ال چنان به وجد آمدی��م که از جا 
گفتیم: »جداً چقدر ایش��ان خوب تدریس 
چنان به وجد آمدی��م که از جا 
گفتیم: »جداً چقدر ایش��ان خوب تدریس 
مي کردی��م. در این ح��ال چنان به وجد آمدی��م که از جا 
گفتیم: »جداً چقدر ایش��ان خوب تدریس 

چنان به وجد آمدی��م که از جا مي کردی��م. در این ح��ال چنان به وجد آمدی��م که از جا مي کردی��م. در این ح��ال 
گفتیم: »جداً چقدر ایش��ان خوب تدریس 
چنان به وجد آمدی��م که از جا مي کردی��م. در این ح��ال چنان به وجد آمدی��م که از جا 

گفتیم: »جداً چقدر ایش��ان خوب تدریس حرکت کردیم و گفتیم: »جداً چقدر ایش��ان خوب تدریس حرکت کردیم و 
مقطع، هنوز حضرت امام به عنوان فردی مي کند!« در آن مقطع، هنوز حضرت امام به عنوان فردی مي کند!« در آن مقطع، هنوز حضرت امام به عنوان فردی 

یک مرجع تقلید مطرح نبود. انقالبي و حتي یک مرجع تقلید مطرح نبود. انقالبي و حتي یک مرجع تقلید مطرح نبود. 
در مجموع ش��اگردان حضرت امام، عشق فوق العاده اي به 
 هم متقاباًل شاگردان خود، به 
، عشق فوق العاده اي به 
 هم متقاباًل شاگردان خود، به 
در مجموع ش��اگردان حضرت امام، عشق فوق العاده اي به 
 هم متقاباًل شاگردان خود، به 

در مجموع ش��اگردان حضرت امام
ایشان داشتند و حضرت امام

خصوص آن دس��ته را که فاضل تر بودند، دوست داشتند. 
یکي از خصوصی��ات حضرت امام این بود که ش��اگردان 
خ��ود را وادار به مطالع��ه مي کرد. دلیل آن ه��م این بود 
ک��ه حضرت امام در خالل درس از کلمات بزرگاني، چون 
آقایان نایین��ي، آقا ضیاء عراقي و آقاي کمپاني اس��تفاده 
مي کردند و الزم بود ش��اگردان ایش��ان ب��ه منابع و مأخذ 
مربوط��ه رجوع، و خ��ود، عین عبارت بزرگان یادش��ده را 

مالحظه کنند. 
خصوصی��ات امام این بود که ش��اگردان را وادار از دیگ��ر خصوصی��ات امام این بود که ش��اگردان را وادار از دیگ��ر خصوصی��ات امام این بود که ش��اگردان را وادار 
مي ک��رد و معتقد بود هر ی��ک از آقایان در ب��ه اظهارنظر مي ک��رد و معتقد بود هر ی��ک از آقایان در ب��ه اظهارنظر مي ک��رد و معتقد بود هر ی��ک از آقایان در 
م��وردي از موارد ک��ه دیدگاهي دارد، بای��د زمینه را براي 
از استادش��ان اظهار آن مهیا ببیند. یک بار هم جمله اي را از استادش��ان اظهار آن مهیا ببیند. یک بار هم جمله اي را از استادش��ان 
همیشه باید مرحوم حاج ش��یخ نقل مي کردند که ش��اگرد همیشه باید مرحوم حاج ش��یخ نقل مي کردند که ش��اگرد همیشه باید 
عبدالکریم نیز اهل نق زدن باش��د. از مرحوم حاج ش��یخ عبدالکریم نیز اهل نق زدن باش��د. از مرحوم حاج ش��یخ عبدالکریم نیز 
به محضر درس نق��ل مي کردن��د که یک بار فرمود: م��ن به محضر درس نق��ل مي کردن��د که یک بار فرمود: م��ن به محضر درس 
سید استاد معروف مرحوم فش��ارکي حاضر مي شدم که به سید استاد معروف مرحوم فش��ارکي حاضر مي شدم که به سید استاد معروف 
بود. مباحثي را که ایشان در درس مطرح مي کردند، روي 
مي نوش��تم. ی��ک بار که دفترم کاغذ مي آوردم و به دقت مي نوش��تم. ی��ک بار که دفترم کاغذ مي آوردم و به دقت مي نوش��تم. ی��ک بار که دفترم 
دادم، فرمود: »شما این مطالب را که را به ایش��ان نش��ان دادم، فرمود: »شما این مطالب را که را به ایش��ان نش��ان دادم، فرمود: »شما این مطالب را که 
در مورد آنها اظهار نظر و به قول طلبه ها مي نویس��ید، چرا در مورد آنها اظهار نظر و به قول طلبه ها مي نویس��ید، چرا در مورد آنها اظهار نظر و به قول طلبه ها 
نظر إن قل��ت« نمي کنید؟ بهتر اس��ت در ذیل هر بحث نظر إن قل��ت« نمي کنید؟ بهتر اس��ت در ذیل هر بحث نظر  «

که ش��اگرد خودت��ان را هم قید کنید. نظر من این اس��ت که ش��اگرد خودت��ان را هم قید کنید. نظر من این اس��ت که ش��اگرد 
هاي اس��تاد درس خ��ارج باید ضمن اینکه به ثبت دیدگاه هاي اس��تاد درس خ��ارج باید ضمن اینکه به ثبت دیدگاه هاي اس��تاد 
خط بکشد و اهتمام ورزد، در جاهاي الزم زیر نظر اس��تاد خط بکشد و اهتمام ورزد، در جاهاي الزم زیر نظر اس��تاد خط بکشد و 
نظرش نمي رس��د، دست کم إن قلتي بزند و اگر چیزي به نظرش نمي رس��د، دست کم إن قلتي بزند و اگر چیزي به نظرش نمي رس��د، دست کم 

چیزي به استاد بگوید!« 
بعد مرحوم حاج شیخ در ادامه فرموده بودند: »از آن به بعد مرحوم حاج شیخ در ادامه فرموده بودند: »از آن به بعد  مرحوم حاج شیخ در ادامه فرموده بودند: »از آن به بعد مرحوم حاج شیخ در ادامه فرموده بودند: »از آن به بعد 
مي کردیم دیگر روش درس خواندن ما عوض شد و سعي مي کردیم دیگر روش درس خواندن ما عوض شد و سعي مي کردیم 
کنیم و روح نق��ادي و اجته��ادي را در خودم��ان تقوی��ت کنیم و روح نق��ادي و اجته��ادي را در خودم��ان تقوی��ت کنیم و 

پرورش دهیم«. 
حضرت امام نسبت به مرحوم آقاي حاج شیخ محمدحسین 
کمپان��ي، آقاي حاج س��ید محمدکاظم یزدي و نیز ش��یخ 
انصاري، به هنگام تدریس مکاسب محرمه، اظهار عالقه

بسیاري مي کردند. 
در زمان حیات مرحوم حضرت امام حدود هزار نفر شاگرد در زمان حیات مرحوم حضرت امام حدود هزار نفر شاگرد در زمان حیات مرحوم 
آقاي بروجردي داش��تند. یک بار با آقاي مصباح صحبت 
بود که چن��د درصد از افرادي که اینج��ا حضور دارند، به 
این مطلب بس��یار انگی��زه درس حاضر مي ش��وند؟ طرح این مطلب بس��یار انگی��زه درس حاضر مي ش��وند؟ طرح این مطلب بس��یار 
داش��ت. برخي از بزرگان تلخ بود، اما اش��اره به واقعیت ها داش��ت. برخي از بزرگان تلخ بود، اما اش��اره به واقعیت ها داش��ت. برخي از بزرگان 
ما وقتي تدری��س مي کردند، بعض��ي از طلبه ها به انگیزه 
درس حاضر نمي شدند، بلکه تحصیل و اس��تفاده علمي در درس حاضر نمي شدند، بلکه تحصیل و اس��تفاده علمي در درس حاضر نمي شدند، بلکه 
تنها از قیافه آقا خوششان مي آمد یا مي خواستند از جهات 
ش��وند. در برخي موارد هم پاي دوس��تي در مالي بهره مند ش��وند. در برخي موارد هم پاي دوس��تي در مالي بهره مند ش��وند. در برخي موارد هم پاي دوس��تي در 
ب��ه هر حال، وقتي با آق��اي مصباح به صورت میان بود. ب��ه هر حال، وقتي با آق��اي مصباح به صورت میان بود. ب��ه هر حال، وقتي با آق��اي مصباح به صورت 
سرانگش��تي حس��اب کردیم، به این نتیجه رس��یدیم که 
درصد از افرادي ک��ه در درس امام حاضر  بین90 ت��ا 95
اهداف جدي و مرتبط ب��ا درس و بحث دارند. مي ش��وند، اهداف جدي و مرتبط ب��ا درس و بحث دارند. مي ش��وند، اهداف جدي و مرتبط ب��ا درس و بحث دارند. 
ب��ه کتاب خانه مي رفتیم، مش��اهده مي کردیم غالب وقتي ب��ه کتاب خانه مي رفتیم، مش��اهده مي کردیم غالب وقتي ب��ه کتاب خانه مي رفتیم، مش��اهده مي کردیم غالب 
گیرند که در آنجا حاضر می شوند و کتاب امانت مي گیرند که در آنجا حاضر می شوند و کتاب امانت مي گیرند  که در آنجا حاضر می شوند و کتاب امانت مي افرادي که در آنجا حاضر می شوند و کتاب امانت مي افرادي 
و مطالعه مي کنند، از ش��اگردان حضرت امام هستند. روز 
خودشان را بعد هم همین افراد با هیجان و عطش خاصي خودشان را بعد هم همین افراد با هیجان و عطش خاصي خودشان را 
بودند و یادداشت به درس امام مي رس��اندند و سراپا گوش بودند و یادداشت به درس امام مي رس��اندند و سراپا گوش بودند و یادداشت 

برمي داشتند. 
یکي از راه هایي که براي تشخیص توفیق یک استاد وجود 
دارد، این اس��ت که نگاه کنید ببینید در ابتداي ش��روع هر 
جلس��ه درس، آیا مجلس پر اس��ت یا نه؟ در برخي موارد 
مش��اهده مي ش��ود که یک اس��تاد دقایق زیادي از شروع 
تدریسش گذشته است و تازه برخي شاگردان، لنگ لنگان 
دارند وارد مي شوند. این نشان از عدم توفیق مدّرس دارد، 
اما وقتي امام در مس��جد سلماس��ي درس را آغاز مي کرد، 
یافت اسکلت اصلي کالس تش��کیل شده بود و به ندرت یافت اسکلت اصلي کالس تش��کیل شده بود و به ندرت یافت 
شوند، آنها که مي شدند طلبه هایي که دیر سر جلسه حاضر شوند، آنها که مي شدند طلبه هایي که دیر سر جلسه حاضر شوند، آنها که 
هاي ورودي مسجد دیر مي رس��یدند، ناچار بودند روي پله هاي ورودي مسجد دیر مي رس��یدند، ناچار بودند روي پله هاي ورودي مسجد 

بنشینند.2
پی نوشت ها:

1. طالق: 1.
2. برگرفته از خاطرات آیت اهلل مسعودی خمینی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، 

تهران، 1381 ه. ش

تخيير
ــد يا قبول  ــه آزاديد يا بفهمي گفت هم

کنيد.



یک��ی از تقس��یم بندی های رایج دروس خارج مبتنی ب��ر مکاتب یا مدارس 
فقهی و اصولی می باش��د لذا برای شناخت ش��یوه درس خارج الزم است تا 
این مکاتب شناخته شوند. اگرچه بعضی منکر وجود مکاتب مختلف فقهی 
اصولی در حوزة علمیه می باش��ند لکن با توجه به تفاوت های مش��هود در 
ش��یوة فقاهت و نحوة ورود و خروج در مس��ائل و مواجه��ة با ادله و تفاوت 
در روش تدریس و روش نگارش و حتی موضع گیری های سیاس��ی حداقل 
می توان از وجود مدارس فقهی اصولی در این زمینه خبر داد که براساس این 

مدارس فقهی اصولی سبک هایی در درس خارج پدید آمده است.

تاریخچه پدید آمدن مكاتب فقهیـ  اصولی معاصر
ب��ا ظهور عالمه وحید بهبهانی در حوزه های علمیه تفکر اخباری گری رو به 
ضع��ف نهاد و علم اصول رونقی ت��ازه گرفت و بحث های عقلی در حوزه ها 
قوتی تازه یافت و دوره جدیدی از فقه و اصول آغاز گردید. بزرگانی چون شیخ 
جعفر کاشف الغطاء، مالمحمد مهدی نراقی، میرزای قمی، سید بحرالعلوم 
و سیدعلی طباطبایی »صاحب ریاض« تربیت یافته مدرسه وحید بهبهانی 
می باش��ند که به طور عمده علم اصول معاصر نش��أت گرفته از آنهاست. با 
ق��وت گرفتن علم اصول ش��خصیتی در حوزه های علمی��ه ظهور کرد که 
می توان او را بنیانگذار علم اصول معاصر دانس��ت. مرحوم شیخ انصاری که 
بنیانگذار علم اصول معاصر است غیر مستقیم از این سفره بهره برده است 
و با واسطه شاگرد عالمه بهبهانی بوده است. البته باید توجه داشت که فقه 
و اصول مرحوم شیخ تا حدی انتزاعی تر است. بنابراین مرحوم شیخ انصاری 
اصول و فقه صناعی را در نجف رشد داد و بعد از ایشان توسط بزرگانی چون 
مرحوم آخوند خراسانی و شاگردان ایشان با همان اسلوب و روش ادامه یافت. 
بنابراین منشاء پیدایش مدرسه نجف را می توان شیخ انصاری و به تبع ایشان 
آخوند خراسانی و شاگردان ایشان دانست. مرحوم میرزای شیرازی »صاحب 
فتوای تنباکو« هم از ش��اگردان به نام ش��یخ انصاری می باشد. فرق اساسی 
میرزای شیرازی با دیگر شاگردان شیخ انصاری همچون آخوند خراسانی این 
است که میرزای شیرازی زمانی به درس شیخ می آید که مبانی خاص خود 
را دارد و ش��خصیت علمی او شکل گرفته است. ایشان از شیراز برای زیارت 
به نجف آمده بود که در مواجهه با شخصیت علمی شیخ انصاری در نجف 

می ماند. سبک میرزای شیرازی 
به وحید بهبهانی نزدیک است و 
منطبق بر سبک شیخ انصاری 
شباهت های  اگرچه  نمی باش��د 
زی��ادی به ه��م دارن��د. آنچه به 
عنوان سبک سامراء مطرح است 

حاصل کار میرزای ش��یرازی و شاگردان ایش��ان می باشد. یکی از شاگردان 
میرزای شیرازی شیخ عبدالکریم حائری می باشد که دارای ابتکارات خاصی 
در فقاهت می باش��ند. با آمدن مرحوم حائری به قم مدرسه دیگری تأسیس 
می ش��ود که روش فقاهتی خاص خود را دارد و به مکتب قم مشهور است. 
بنابراین آنچه به عنوان س��بک نجف، قم و س��امراء مشهور است از همین 

برهه زمانی جدی می شود.
پس از آخوند خراسانی مکتب نجف توسط شاگردان ایشان میرزای نائینی، آقا 
ضیاء عراقی و شیخ محمد حسین اصفهانی استمرار می یابد و در دوره بعد 
آیت اهلل خویی که ش��اگرد هر سه نفر آنها می باشد بزرگترین نماینده سبک 
نجف می باشد و در عصر حاضر هم شاگردان آیت اهلل خویی به همان شیوه 
و س��بک نجف کار را ادامه داده اند. اما سبک سامراء اگرچه مروّجینی داشته 
است و آیت اهلل فشارکی و برخی شاگردان میرزای شیرازی پیرو سبک ایشان 
می باشند چندان دوامی نمی یابد. مرحوم حائری اگرچه شاگرد آخوند خراسانی 
هم می باش��د لکن بیشتر متأثر از میرزای شیرازی و مکتب سامراء می باشد 
و در حقیقت مکتب قم ادامه مکتب س��امرا می باشد. آیت اهلل بروجردی هم 
اگرچه درس خوانده نجف اس��ت لکن وقتی برای تحصیل به نجف می رود 
که شخصیت علمی اش شکل گرفته است. بعد از نجف هم بر سبک خود 
که بیشتر متأثر از قدما و مرحوم بهبهانی است کار علمی می کند و با ورود 
به قم و پس از بررس��ی روش مرحوم حائری و بررس��ی کتاب درراالصول به 
تکامل مکتب ق��م می پردازد. در حقیقت آیت اهلل بروج��ردی با نوآوری های 
ویژه خودش��ان روش مرحوم حائری را تکامل می بخشد. بنابراین سبک قم 
پس از مرحوم حائری توسط مراجع ثالثه بعد از ایشان و بعد توسط آیت اهلل 
بروجردی تکامل می یابد. پس از ایش��ان، شاگردان آیت اهلل حائری و آیت اهلل 
بروجردی، حضرات آیات امام خمینی، سیدمحمدرضا گلپایگانی، سید محمد 
داماد، سید احمد زنجانی، فاضل لنکرانی، علی و لطف اهلل صافی گلپایگانی 
و سیدعلی محقق داماد این سبک را پی گیری می کنند. با توجه به حضور 
مرحوم حائری در مکتب سامراء، مکتب قم و سامراء شباهت های فراوانی به 
هم دارند و در حقیقت مکتب قم تکامل یافته مکتب سامراس��ت. بنابراین 
در مدارس حوزوی با دو ش��اخه اصلی وحید بهبهانی و شیخ انصاری روبه رو 
هستیم. مکتب وحید بهبهانی به سامرا می رود و در قم به تکامل می رسد. 
مکتب ش��یخ انص��اری در نجف 
می ماند و توس��ط مرحوم آخوند 
و ش��اگردانش و س��پس آیت اهلل 

خویی ادامه داده می شود.
با توجه به فشارهای دولت صدام 
بر حوزه نجف و اخراج ایرانیان از 

مقاله

نگاهی تطبیقی به مدرسه قم و نجف
سیدعلی حسینی

  

مرحوم ش�یخ انص�اری که بنیانگذار علم اصول معاصر اس�ت 
غیر مس�تقیم از این س�فره بهره برده است و با واسطه شاگرد 

عالمه بهبهانی بوده است.

  

نوشته حاضر برگرفته 
از سخنان علماء در باب 
مدرسه فقهی قم و نجف 
می باشد. در این نوشته 
از مصاحبه های کتاب 
»جایگاه شناسی علم اصول«، 
کتاب»روش های تحصیل و 
تدریس« و مصاحبه هایی از 
آقایان منتظری، محقق داماد، 
محمدجواد فاضل و میرمحمد 
یثربی و روش تدریس 
حضرات آیات بروجردی و 
خویی و... بهره گرفته شده 
است.



۴٣

عراق تعداد زیادی از دانش آموختگان و پیروان سبک نجف 
از ده��ه 50 به ایران آمدند. با ادامه ش��رایط و عدم ش��رایط 
مطل��وب در عراق، حوزه نجف رو ب��ه ضعف نهاد به طوری 
که در دهه 60 بخش اعظم مدرس��ان و طالب نجف در قم 
حضور داشتند، در دهه 70 و 80 عرض اندام سبک نجف به 
اوج خود رس��ید به گونه ای که وجهه غالب دروس با مکتب 
نجف اس��ت اما سبک قم اگرچه واقع گرایانه تر است اما به 
دلیل آنکه به کار و تالش فراوان و حجم بسیار مطالعه نیاز 
دارد وارث��ان کمتری پیدا ک��رد و به مرور رو به افول نهاد اما 

مکتب قم همچنان به حیات خود ادامه می دهد.
آیت اهلل حائری آن گونه که از کتابهایشان پیداست در عنایت 
ب��ه متون روایی مانند آیت اهلل بروجردی نبودند و تا حدودی 
مانند س��بک نجف، قواعدی و اصول��ی بودند ولی تدریجًا 
وضعیت علمی حوزه قم به س��مت متن گرایی پیش رفت. 
عامل این مطلب تا حدی خود حاج ش��یخ و پس از ایشان 

مراجع ثالث و از همه مهم تر آقای بروجردی بودند.

امتیازات مدرسه فقهی نجف و قم
مدرس��ه نجف دارای فقهی صناعی است، صناعت محوری 
آنست که در مسئله فقهی مطرح شده ابتدائاً بدون مراجعه 
ب��ه روایات و منابع اصیل فقه »کتاب و س��ّنت« تأس��یس 
اص��ل می ش��ود و بعد از دس��تیابی به مقتض��ای اصل، به 
بررس��ی روایات می پردازیم. به بیان دیگر ابتدا اصل عقلی 

یا عملی در آن مسئله اس��تخراج می شود سپس به متون 
دینی مراجعه می ش��ود. بنابراین سبک نجف تالش فراوان 
در پ��رورش مس��ائل اصولی دارد و با تکی��ه فراوان بر علم 
اصول به اس��تنباط می پردازد. فقِه مبتنی بر مبانی اصولی 
آنست که مبانی اصولی و قواعد بدست آمده از علم اصول 
سرنوشت مباحث فقهی را تا حّد زیادی روشن می کند و در 
این مدرسه تلقی موضوعات مبتنی بر آن قواعد می باشد و 
کمتر تلقی موضوعات مبتنی بر عرف می باش��د در مدرسه 
نجف در اس��تنباط فقهی بر اقتضائات اصل و قواعد عملی 
تکیه می ش��ود و س��پس به س��راغ نصوص و متون دینی 
می روند. مدرس��ه قم بیشتر از مدرسه نجف به فهم عرفی 
از روایات تکیه می کند و در برداشت از روایات فقهی معتقد 
نیس��ت اصول صناعی و فهم معقول را کمتر باید دخالت 
داد. اجته��اد عرف محور اصل را بر فهم آیات و روایات قرار 
می دهد. مدرسه قم ابتدا آیات سپس روایات را مورد بررسی 
قرار می دهد و س��پس به رفع تع��ارض و جمع بندی ادله و 
بررسی شواهد مختلف می پردازد و اگر در متون دالیل کافی 
برای صدور حکم نباش��د به اصول عملیه مراجعه می کند. 
بنابراین در بررس��ی و ورود به مسائل مدرسه قم ادله قرآنی 
و حدیثی را بر اصول عملیه مانند برائت و ... مقدم می داند. 
در مدرس��ه قم به علّت توجه ویژه به متون و ارتباط اولیه و 
تنگاتنگ با متون حجم علم اصول کاهش فراوانی می یابد 
و از تورّم علم اصول جلوگیری می ش��ود. دوره اصول مرحوم 

حاج شیخ عبدالکریم حائری »درر االصول« اگرچه با نظر به 
کفایه نوشته شده است اّما این مطلب را تأیید می کند و دو 
ویژگی گرایش به عرفیات و پرهیز از تورم علم اصول در اثر 

ایشان مشهود است.
در مدرس��ه نجف با تکیه جدی بر اصول، فقه کلیش��ه ای 
می ش��ود ولی در مدرس��ه قم از انعطاف بیشتری برخوردار 
اس��ت و ِصرف وج��ود قواعد اصولی در رس��یدن به نتیجه 
فقهی راهگشا نیست لذا استنباط در مدرسه قم منعطف تر 
است و ذوقیات تأثیر ببیشتری در نتایج فقهی دارد. به طور 
کلی هر قدر ش��خص می کوشد براس��اس قاعده فکر کند 
و پیش ب��رود اندکی از متون و نصوص دور می ش��ود. اگر 
نوش��ته های مرحوم آیت اهلل خویی را با تحقیقاتی که در قم 
منتشر می شود مقایس��ه کنید به این نتیجه می رسید که 
حوزه نجف بیشتر به قواعد و مباحث کلی اصول اعتنا دارد 
و حوزه قم در درجه اول به متون روایی و جنبه های داللی، 
رجال و نسخ مختلف اهمیت بیشتری می دهد. البته توجه 
به این نکته نیز الزم اس��ت که حوزة قم انش��عاب از حوزه 
نجف و سامراست و مرحوم حائری هم دوره و هم بحث آقای 
نائینی در نجف بوده است. از این رو مدرسه قم وامدار نجف 
اس��ت و از طرف دیگر این دو مدرسه در طول حیات علمی 
خود با هم تعامل و داد و س��تد علم��ی دارند و از هم دیگر 

تأثیر پذیرفته اند.
مرح��وم آیت اهلل خویی برای علم اصول رفیع ترین جایگاه را 

  

مدرسه نجف در درس دادن به 
س�بك پیچیده گرفت�ن گرایش 
دارد و مدرسه قم به بیان ساده 

و روشن.

  

  

بنابراین در مدارس حوزوی با دو شاخه اصلی وحید بهبهانی و شیخ انصاری روبه رو هستیم. 
مکتب وحید بهبهانی به سامرا می رود و در قم به تکامل می رسد. مکتب شیخ انصاری در نجف 

می ماند و توسط مرحوم آخوند و شاگردانش و سپس آیت اهللا خویی ادامه داده می شود.

  



قائل بود اّما به عنوان مثال آیت اهلل بروجردی روش فقهای نجف را روشی افراطی در استفاده 
از علم اصول می دانست و می کوشید با توجه به چند عنصر تعیین کننده یعنی تاریخ فقه و 
س��یر تطّور هر مسئله در بستر زمان، توجه به اقوال اهل سنت به عنوان قرائنی برای فهم 
روایات ائمه علیهم الس��الم و توجه به اصول متلقات و با تمس��ک کمتر به اصول عملیه و 

صنایع اصولی، دیگر خود را به گوهر شریعت نزدیک کند.
بنابراین مطالب ش��اید بتوان گفت مدرسه قم ناظر به مدرسه نجف و درصدد رفع مشکالت 
روش��ی نجف س��بک جدیدی را پایه گذاری کرده است که مبتنی بر تعّبد عمیق بر روایات، 

عرف گرایی و بررسی تاریخچه مسئله می باشد.
فقیه پرورش یافته در قم توجه ویژه ای به بررس��ی و تحلیل روایات نشان می دهد از همین 
روی در این مدرسه تحلیل های عقالنی که موجب توجه کمتر به روایات و یا تأسیس اصل 

می شوند را کمتر شاهدیم.
فقیه مدرسه قم نگاه نزدیک و ملموسی به عرف دارد. بر خالف فقیه مدرسه نجف که فقه را 
بیشتر با معقوالت پیوند می زند مدرسه قم سعی می کند از دریچه معقوالت عرفی به تحلیل 

روایات بپردازد. به همین جهت فقهای مدرس��ه 
قم ابایی ندارند که نیم نگاهی به تاریخ بیندازند 
و روایات را از دریچه واقعیت تاریخی آن تحلیل 
نماین��د مثاًل گاهی روایات خالءهایی دارند که با 
توج��ه به وضعیت متع��ارف و معمول در فرض 
روایت و کمک گرفتن از تاریخ و پیش فرض های 

زمان گفتگو و ... ، روایت قابل تحلیل می شود.
یکی از مسائل شاخص در بررسی نظریات فقهی 
در مدرسه قم بررس��ی تاریخچه تطور احکام در 

این زمینه اس��ت. این که علمای پیش��ین راجع به یک فرض چگونه می اندیش��یدند و چه 
حکمی می دادند برای فقیه قم اهمیت دارد.

مدرسه قم ابتدا اصول و مسائل برگرفته از ائمه »اصول متلقات« را از مسائل تفریعی فقهی 
که در استنباط آنها رأی و اجتهاد به کار رفته جدا می سازد، تاریخ پیدایش مسئله و تطورات 
بعدی آن را در ادوار مختلف مورد بحث قرار می دهند و با حذف زوائد و تکیه بر اصل مسئله 

به بررسی مطلب از متون می پردازند.
مدرسه قم در بررسی احادیث، آنها را دسته بندی می کند و از حیث سند و متن مورد بررسی 
قرار می دهد. فقهای قم در رجال تبّحر دارند و رجال را در طبقاتی دسته بندی کرده اند و به طور 
دقیق هر طبقه و افراد آن را می شناس��ند. مراجعه ب��ه خود متون و عدم اکتفاء به کتابهای 

واس��طه و نقل قول ها از ویژگی های مدرسه قم 
اس��ت. با توجه به اینکه قائل هستند فقه شیعه 
ناظر به فقه اهل سنت است فقه مقارن بر ایشان 
مهم اس��ت و به فقه اهل سنت و آرای آنها نظر 
دارند و قائلند در مواردی، فقه شیعه بدون آگاهی 
از مبانی اهل س��نت قابل فهم نیس��ت. چرا که 
شیعیان در جامعة اهل سنت زندگی می کرده اند و 
در حکومت اهل سنت می زیسته اند و در مواجهه 
با مسائل آن جامعه فقه شیعه شکل گرفته است 

لذا برای ش��ناخت فقه ش��یعه باید فقه اهل سنت را خوب ش��ناخت. در مواجهه با مسائل، 
احادیث را دس��ته بندی می کنند و دالیل اصلی را در مس��ائل بیان می کنند و از پرداختن به 
دالیل حاش��یه ای صرف نظر می کنند. مثاًل اگر ده دلیل دارد یکی دو دلیل که ریش��ه اصلی 

مطلب است را می پردازند و صرف وقت بیشتر را زائد می دانند.
بی��ن منابع فتوایی تفکیک و طبقه بندی قائلند و به مت��ون قدیم به عنوان اصول متلقات 

اصالت می دهند.
معتقدند جوامع حدیثی موجود امامیه مانند کتب اربعه و غیر آنها ناقص هستند و مؤلفین 
آنه��ا هم��ه اصول حدیثی را در آنها نقل نکرده اند و از طرفی دس��ته ای از آن اصول حدیثی 
اکنون در دس��ترس ما نیس��تند لکن از طرف دیگر از متقدمین کتابهایی در متن فقه و فتوا 
داریم که آن اصول احادیث مفقوده در اختیار مؤلفین آنها بوده است. نتیجه اینکه این قبیل 
کتابهای فتوایی باقیمانده از متقدمین فقهای ما که به نام »اصول متلقات« نامیده می شوند 
مزایای��ی نس��بت به کتب فتوایی بعدی دارند و مفاد و حت��ی الفاظ روایات کتابهای حدیثی 
مفقوده در اینها منعکس و مندرج است. بنابراین در صورت موجود بودن یک شهرت فتوایی 
در آن کتابها و در صورت تعارض آن کتابها با کتب اجتهادی و استنباطی دوره های بعد اصول 
متلقات تقدم دارند و می توان بر وفق ش��هرت موجود در آنها فتوا داد. چرا که این ش��هرت 
کاش��ف از وجود احادیث ویژه و نظر معصوم است که اکنون آن احادیث با مشخصات کامل 

در دسترس ما نیستند.
کتاب اصول متلقات مانند هدایه و مقنع ش��یخ 
صدوق، مقنعه ش��یخ مفید، رس��ائل علم الهدی، 
نهایه شیخ طوسی مراسم ساّلر، کافی ابوالصالح، 
مهّذب ابن براج و ... فقط به منظور درج مس��ائل 
و موض��وع مروّیه از ائمه ب��ا تقّید به حفظ الفاظ 
و عبارات آنه��ا تدوین ش��ده اند. بنابراین اصول 
متلقات در مقابل فروعات و مس��ائلی که حدیث 
خاصی در آنها نیست بلکه بر پایه مسائل دسته 
اول و مدارک آنها توزیع و اس��تنباط ش��ده اند برتری دارند. موارد قلیل کاربرد فقهی مس��ائل 
اصول را به خوبی می شناسند و از پیچیده گویی و گم ساختن مطالب در لفافه اصطالحات 

به شدت پرهیز می کنند.
یکی از علماء که در جلس��ه درس آیت اهلل خویی ش��رکت می کرده است خاطره جالبی دارد. 
ایش��ان می فرماید وقتی در درس شرکت کردم ایش��ان می گفت روایات این بحث دو دسته 
هس��تند مطلقات و مقیدات ل��ذا جمع اطالق و تقیید می کنیم و ... همین طور یکس��ری 
بحث اصولی می کرد. گفتم آقا روایات را بیاورید بخوانیم ببینیم سند آن چیست؟ داللت آن 
چیست؟ گفت قباًل که حالی داشتیم مستمسک مرحوم آقای حکیم را می آوردیم و از روی 
آن می خواندیم! گفتم موقعی که حال داش��تید تازه مستمسک را می آوردید؟ باید وسایل و 

کتاب های مادر را بیاورید.
البته ش��اید علت اتخاذ چنین شیوه ای در نجف 
این بوده اس��ت که این قبی��ل کارها را باید خود 
طالب انجام دهن��د و درس برای بیان کلیات و 
رفع اش��کال علمی طالب است و عمده فعالیت 
علم��ی ب��ر دوش طلبه بوده اس��ت و طالب به 
فعالیت علمی سنگین اش��تغال داشته اند. شاید 
یکی از دالیل گرایش به اصول در نجف توجه به 

این شیوه آموزشی بوده است.
از زم��ان آقای بروجردی توجه به رجال و درایه در مدرس��ه ق��م جایگاه ویژه ای یافت. مرحوم 
آقای بروجردی هنگامی که در بروجرد بودند شاگرد قاعده گرای مهمی نداشتند. در آن زمان 
مطالعات رجالی فراوانی داشته اند و وقتی به قم می آیند حاصل تحقیقات خود را در مدرسه 

  

ش�اید بتوان گفت مدرس�ه قم ناظر به مدرس�ه نجف و درصدد 
رفع مش�کالت روش�ی نجف س�بك جدیدی را پایه گذاری کرده 
است که مبتنی بر تعّبد عمیق بر روایات، عرف گرایی و بررسی 

تاریخچه مسئله می باشد.

  

  

یکی از ویژگی های مدرس�ه قم در مبح�ث معامالت عرفی بودن 
و در مبح�ث عب�ادات به روایات اهمی�ت دادن، روایات را تحلیل 
کردن، مسلط بودن به روایات و تاسیس اصل نکردن می باشد.

  



۴۵

ق��م ترویج می دهند. یکی از ویژگی های روش ایش��ان این 
اس��ت که اگر در مس��ئله ای مثاًل ده روایت نقل ش��ده این 
ده روای��ت را به دو روایت می رس��اند یعنی پس از تجزیه و 
تحلیل معلوم می شد که در واقع دو روایت بوده است. یکی 
از مبانی ایشان این بود که هر گاه در مسئله ای چند روایت 
وجود دارد می فرمودند در می یابیم که ائمه در اینجا اجمااًل 
چیزی فرموده اند ولو تفصیل دقایق آن برای ما روشن نشود 
زی��را روات حدیث نقل به مضمون می کرده اند. از همین رو 
ایشان به فقه مش��افهه ای »گفتاری« که سینه به سینه از 

بزرگان به ما رسیده است بسیار اعتقاد داشت.
در مدرسه قم اندیشیدن صرف در مسئله کافی نیست بلکه 
در هر مسئله ای باید تاریخ و شجره نامه اش هم بررسی شود 
چرا که معتقدند فضای شکل گرفتن آن بحث و مسئله نیاز 
و فضای ش��کل گیری س��ؤال در فهم دقیق آیات و روایات 
کمک ش��ایانی می کند. یکی از ویژگی های مدرسه قم در 
مبحث معامالت عرفی بودن و در مبحث عبادات به روایات 
اهمیت دادن، روایات را تحلیل کردن، مسلط بودن به روایات 

و تاسیس اصل نکردن می باشد.
ناگفته نماند که س��بک اجتهاد قم ب��ه دلیل کار و تالش 
فراوان و حجم بسیار مطالعه وارثان کمتری پیدا کرد و کم 

کم رو به افول نهاد.
سبک نجف طالب را به کار علمی طوالنی مدت و سنگین 
و پ��رورش بحث های جّدی اصولی و تمحیض در درس فرا 
می خوان��د. در صورتی که در قم فضا آن قدر علمی ش��کل 

نگرفته است به اعتقاد برخی تفاوت میان مدرسه قم و نجف 
متأث��ر از عوامل دیگری نیز بوده اس��ت و آن عوامل نیز در 
ایجاد گرایش های مختلف علمی در قم و نجف تأثیر داشته 

است.
موقعیت نج��ف برای طلبه ها با قم تف��اوت فراوانی دارد. 
از همی��ن رو ب��ه نظر می آید بعض��ی از موفقیت هایی که 
در نجف بود در قم حاصل نش��ده اس��ت. تفاوت اصلی در 
موقعیت اجتماعی طالب در این دو مدرسه است. دانشجویی 
را در نظر بگیرید که برای تحصیل به یک کش��ور خارجی 
مسافرت می کند، او اگر واقعاً مجد باشد و بی آنکه وقتش 
را تلف کند درس بخواند پیش��رفتش از دانش��جویی که در 
وطن خود مش��غول تحصیل است به مراتب بیشتر خواهد 
بود. چرا که دانشجویی که در وطن خودش است، اشتغاالت 
و گرفتاری های ناگزیری دارد، دانش��جویی که جالی وطن 
کرده، مناسبات و روابط اجتماعی او را ندارد. او یک روز باید 
در محافل خانوادگی ش��رکت کند، یک روز برایش میهمان 
می آی��د، روز دیگر او باید به جایی برود و ... اما همس��انش 
در خارج از کش��ور و در مکان غربت فقط سرگرم اشتغاالت 
علمی خودش است. او می تواند در عرض یک ماه به اندازه 
یک س��ال دیگران کار علمی بکند و شاید از این رو حدیث 
داریم که علم در غربت حاصل می شود. طالبی که به نجف 
می رفتند به ویژه زمان��ی که هنوز امکانات حمل و نقل به 
راحتی امروز مهّیا نبود، تقریباً حالتی شبیه به آن دانشجوی 
سفر کرده داشتند. آنها پیاده یا با مرکب و غیره و به دشواری 

راه می سپردند و به نجف می رسیدند. همین که قدم به آن جا 
می گذاش��تند دیگر از همه وابستگی ها منقطع می شدند نه 
از خانوادة خود خبردار می ش��دند و نه از س��المتی یا حیات 
و ممات بستگانشان خبری می رسید و همه هم و غم شان 
متوجه تحصیل می ش��د و عزمش��ان را جزم می کردند تا از 
آن چند س��الی که اقامت داشتند بهره الزم را ببرند. کسانی 
ک��ه در آن فضا بودند به مدد فض��ای علمی متمحض در 
دانش اندوزی می شدند و به موفقیت های شایانی می رسیدند 
حتی اگر در کوچه دو طلبه به هم می رسیدند یا در گعده ها 
و ... مناظره علمی بین طالب برقرار بود و اگر ایرانی بودند 
چون به زبان عربی مس��لط نبودند، منبر هم نمی رفتند. اما 
در ای��ران طلبه منبر می رود و باید برای تبلیغ وقت بگذارد 
بنابراین باید وقت زیادی را صرف مطالعه برای سخنرانی در 
منب��ر و حفظ آیات و روای��ات و حکایات بنماید. در قم هم 
اگر کسی بتواند خود را از تعلقات اجتماعی منقطع کند و به 
درس و بح��ث بپردازد همان نتیجه را می تواند بگیرد البته 
با توجه به دنیای امروز باید راهی را جس��ت که میان درس 

خواندن و رسالت اجتماعی طلبه امروز جمع حاصل شود.
مدرس��ه نجف در درس دادن به س��بک پیچی��ده گرفتن 

گرایش دارد و مدرسه قم به بیان ساده و روشن.
مدرس��ه نجف مدرس��ه مختصرنویس��ی و مغلق نویس��ی 
رمزنویس��ی اس��ت ام��ا مدرس��ه س��امراء و ق��م تمایل به 
ساده نویسی و روش نویسی و بدون رمز نوشتن، خوش قلم 
بودن و روان بودن داش��ت. اگر محص��والت فکری مکتب 

  

یکی از ش�اگردان درس آیت اهللا 
درس  م�ورد  در  بروج�ردی 
ایش�ان بی�ان م�ی دارد: »م�ا از 
آی�ت اهللا  س�اده  و  روان  بی�ان 
خوش�مان  خیل�ی  بروج�ردی 
می آمد، درس را جوری می گفت 
ک�ه طلبه ه�ا بفهمن�د، ب�ه قول 
خ�ودش می گف�ت درس نبای�د 
ب�ا عب�ارات گیج کنن�ده همراه 

باشد«
  



نجف را با محصوالت مکتب قم مقایس��ه کنیم به روش��نی متوجه خواهیم شد فقهای قم به 
دنبال س��اده گویی هس��تند و فقهای نجف به دنبال خالصه گویی. مثاًل کفایه االصول مرحوم 
آخوند خراسانی یکی از محصوالت نجف به شمار می رود که در حدود 400 صفحه بسیار موجز 
و خالصه یک دورة فشرده اصول را بیان کرده و ضمن نقد تمام اقوال گذشتگان نظرات خود را 
نیز بیان داشته است و دارای عباراتی پیچیده و مغلق است و هنر نگارش را به نمایش گذاشته 
است. اما کتاب درراالصول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یا تهذیب االصول آقای سبحانی یا 
تفصیل الشریعه مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرانی بسیار ساده تنظیم شده است و حداقل مسائل 
علوم برای فهمیدن متن کتاب ها کافی است. یکی از شاگردان درس آیت اهلل بروجردی در مورد 
درس ایش��ان بیان می دارد: »ما از بیان روان و ساده آیت اهلل بروجردی خیلی خوشمان می آمد، 
درس را ج��وری می گفت که طلبه ها بفهمن��د، به قول خودش می گفت درس نباید با عبارات 

گیج کننده همراه باشد«
در نجف مفّصل گویی در درس ها رواج داش��ت و همه نظرات تبیین می ش��د اما در مدرسه قم 
این رجعت رخ نداد. در مقایسه کفایه االصول و درراالصول مشخص می شود گرایش به مباحث 
عقلی در فقه و اصول در نجف بیشتر است در حالی که در قم گرایش به عرف بیشتر است. 
یا مثاًل در مقایس��ه کتاب المکاس��ب حضرت امام که در س��ال های قبل از مرجعیت آیت اهلل 

بروجردی نوشته شده با کتب نجف در همان زمان کاماًل تفاوت ها به چشم می آید.
حت��ی آیت اهلل بروجردی که در نج��ف درس خوانده اند وقتی به قم می آیند و کتاب درراالصول 
مرح��وم حائ��ری را می بینند می فرمایند: »وقت��ی به قم آمدم کتاب درراالصول مرحوم ش��یخ 
عبدالکریم را دیدم و با شاگردان ایشان صحبت کردم. احساس کردم که این کتاب سلیقه ای از 

خودش نشان داده است که باید این روش در قم دنبال بشود«
عالوه بر مباحثی که مطرح ش��د نکته بس��یار مهم دیگری در میان است که نمی توان از آن 

غفلت کرد »زمان و مکان هم روی این سبک ها تأثیرات فراوانی داشته اند«.
مدرس��ه قم در بطن حوادث سیاسی و اجتماعی بوده است ولی حوزه نجف به دور از این فضا 
بوده است. لذا حوزه علمیه نجف یک حوزه انتزاعی است. حوزه ای است که به علوم و مسائلی 
می پ��ردازد که از عینیت جامعه به دور بوده اس��ت اما ح��وزه علمیه قم یک حوزه انضمامی و 
تاریخی اس��ت و مرکز علمی طالب از سرتاس��ر عالم اسالم اس��ت، مدرسه قم سعی دارد که 
مس��ائل علمی را ناظر به ش��رایط امروز تولید کند و در تعامل با اهل سنت هم باشد. مدرسه 
س��امراء نیز که در ش��هر اهل سنت برپا شد و شرایط خاصی داشت با مسائل اجتماعی درگیر 
بود چنان که فتوای میرزای ش��یرازی و مبارزات ش��اگردان این مکتب از جمله شیخ فضل اهلل 

حاکی آنست.
سبک نجف به طرح مسائل و فروعی می پردازد که خیلی اوقات مصداق ندارد و یا ثمره علمی 
یا عملی ندارد اما سبک قم ناظر به واقع و پاسخگو به مسائل روز و درگیر با مسائل اجتماعی 

و سیاسی و درصدد بازتولید تاریخی معارف در عصر خود است.
مدرس��ه قم و س��امرا دین را به عرصه سیاست بر می گردانند و در پرداختن به مسائل سیاسی 
از حوزه نجف جلوتر هس��تند. لذا می بینیم در جریان مش��روطه نمایندگان مکتب س��امراء از 
جمله ش��یخ فضل اهلل نوری نس��بت به مشروطه مواضعی دقیق تر از میرزای نائینی و مدرسه 
نجف می گیرند فلذا مرحوم نائینی بعد از مواجهه با آثار مشروطه و اعدام شیخ فضل اهلل کتاب 

تنبیه االمه و تنزیه المله را جمع آوری می کند.
همان مدرسه قم است که امام خمینی مجّدد فقه شیعه را به پا می دارد تا با لمس مشکالت 
دنی��ای جدی��د و توجه به عناص��ر تعیین کننده زمان و مکان در فقه بس��وی پی افکندن فقه 

اجتماعی شیعه حرکت کند.
گرایش به تبلیغ و سفرهای تبلیغی که به عنوان یک اصل در مدرسه قم پذیرفته شده است 
از ویژگی های مدرسه قم و سامراست لذا شرایط تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی نیز در ایجاد این 

مدارس علمی نقش به سزایی داشته اند.
توجه به نقاط ضعف و قوت مدرس��ین این دو مدرسه و روش های تدریس درس خارج آن ها به 
طالب کمک می کند تا از حیرانی نجات یابند و با کنار گذاش��تن نقاط ضعف و تکیه بر نقاط 

قوت سریعتر به اهداف درس خارج نائل شوند.

  
بنابراین در مدارس حوزوی با دو ش�اخه اصلی وحید بهبهانی 
و شیخ انصاری روبه رو هستیم. مکتب وحید بهبهانی به سامرا 
می رود و در قم به تکامل می رسد. مکتب شیخ انصاری در نجف 
می ماند و توس�ط مرحوم آخوند و شاگردانش و سپس آیت اهللا 

خویی ادامه داده می شود.
  

  
اگر نوش�ته های مرحوم آیت اهللا خویی را با تحقیقاتی که در قم 
منتشر می شود مقایس�ه کنید به این نتیجه می رسید که حوزه 
نجف بیش�تر به قواعد و مباحث کلی اصول اعتنا دارد و حوزه 
ق�م در درج�ه اول ب�ه متون روای�ی و جنبه های دالل�ی، رجال و 

نسخ مختلف اهمیت بیشتری می دهد. 
  

  
سبك نجف به طرح مسائل و فروعی می پردازد که خیلی اوقات 
مصداق ندارد و یا ثمره علمی یا عملی ندارد اما س�بك قم ناظر 
به واقع و پاس�خگو به مسائل روز و درگیر با مسائل اجتماعی 
و سیاس�ی و درص�دد بازتولید تاریخی مع�ارف در عصر خود 

است.
  

  
مدرس�ه قم و س�امرا دین را به عرصه سیاست بر می گردانند و 
در پرداختن به مسائل سیاسی از حوزه نجف جلوتر هستند. لذا 
می بینیم در جریان مش�روطه نمایندگان مکتب سامراء از جمله 
ش�یخ فضل اهللا نوری نس�بت به مشروطه مواضعی دقیق تر از 

میرزای نائینی و مدرسه نجف می گیرند
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 ︡﹠﹡︤ ︡ آ﹠︡ه ا﹡︗ ﹤︪︡︀ن را ر﹇﹛︋  ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ ﹢زه ﹨
︻﹙﹩ ر︲︀ آزاد

﹫︪︣و رز﹝﹠︡﹎︀ن  ︎﹩﹠︺ ︀د؛︗ ﹩﹠︺ ﹤﹞︀﹝︻
 

﹉ ا﹇︡ام ︻﹞﹙﹩ 
 

ــ﹑م  ️ ا﹐︨ ︖ ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ﹡︀م ــ︀ب، از ﹝︡ارس ﹡﹞﹢﹡﹥ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀︨ ــ﹥ ︻﹙﹞﹫﹥ ︋﹠ ﹝︡ر︨
 ﹜︡﹆︑ ︩︋ ــ︤ارش در دو ﹎ ﹟ــ﹥ دارد. ا ﹠︣ــ﹩، ︎﹫﹢﹡︡ی د ــ︣ی ︋﹠︀︋ ــ﹙﹞﹫﹟  ︋︀﹇ و ا﹜﹞︧
ــ﹑م  ️ ا﹐︨ ︖ ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ﹡︀م ــ︀ب، از ﹝︡ارس ﹡﹞﹢﹡﹥ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀︨ ــ﹥ ︻﹙﹞﹫﹥ ︋﹠ ﹝︡ر︨
 ﹜︡﹆︑ ︩︋ ــ︤ارش در دو ﹎ ﹟ــ﹥ دارد. ا ﹠︣ــ﹩، ︎﹫﹢﹡︡ی د ــ︣ی ︋﹠︀︋ ــ﹙﹞﹫﹟  ︋︀﹇ و ا﹜﹞︧
ــ﹑م  ️ ا﹐︨ ︖ ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ﹡︀م ــ︀ب، از ﹝︡ارس ﹡﹞﹢﹡﹥ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀︨ ــ﹥ ︻﹙﹞﹫﹥ ︋﹠ ﹝︡ر︨

️ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︋︀﹇︣ی ︋﹠︀︋﹩، و ﹇︧﹞️ دوم،  ــ﹞️ اول ︑︀ر︙﹥ ای از ﹁︺︀﹜﹫ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇︧
 ﹜︡﹆︑ ︩︋ ــ︤ارش در دو ﹎ ﹟ــ﹥ دارد. ا ﹠︣ــ﹩، ︎﹫﹢﹡︡ی د ــ︣ی ︋﹠︀︋ ــ﹙﹞﹫﹟  ︋︀﹇ و ا﹜﹞︧
️ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︋︀﹇︣ی ︋﹠︀︋﹩، و ﹇︧﹞️ دوم،  ــ﹞️ اول ︑︀ر︙﹥ ای از ﹁︺︀﹜﹫ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇︧
 ﹜︡﹆︑ ︩︋ ــ︤ارش در دو ﹎ ﹟ــ﹥ دارد. ا ﹠︣ــ﹩، ︎﹫﹢﹡︡ی د ــ︣ی ︋﹠︀︋ ــ﹙﹞﹫﹟  ︋︀﹇ و ا﹜﹞︧

 ،﹩︋︀﹠ ــ︐︀د︋  ــ️ ا︨ ︫︢﹎︣ ــ️ ﹋﹥︨  ــ️. ا﹝﹫︡ ا︨ ــ﹥ ا︨ ️ ﹨︀ی ︗︀ری ﹝︡ر︨ در︋︀ره ﹁︺︀﹜﹫
️ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︋︀﹇︣ی ︋﹠︀︋﹩، و ﹇︧﹞️ دوم،  ــ﹞️ اول ︑︀ر︙﹥ ای از ﹁︺︀﹜﹫ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇︧
 ،﹩︋︀﹠ ــ︐︀د︋  ــ️ ا︨ ︫︢﹎︣ ــ️ ﹋﹥︨  ــ️. ا﹝﹫︡ ا︨ ــ﹥ ا︨ ️ ﹨︀ی ︗︀ری ﹝︡ر︨ در︋︀ره ﹁︺︀﹜﹫
️ ﹨︀ی ا︨︐︀د ︋︀﹇︣ی ︋﹠︀︋﹩، و ﹇︧﹞️ دوم،  ــ﹞️ اول ︑︀ر︙﹥ ای از ﹁︺︀﹜﹫ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹇︧

️ ﹨︀ی ﹝︡ر︨﹥، ︋︣ای ︵﹑ب و ا︨︐︀دان و ﹝︡︣ان، راه ﹎︪︀ ︋︀︫︡. ︵︣ح ﹨︀ و ﹁︺︀﹜﹫

﹎︤ارش ︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

﹝﹣︨︧﹥ ︋﹆﹫﹤ ا﹜ّ﹙﹥ ︋︣ای ︋︣︵︣ف ﹋︣دن ﹋︀︨︐﹩ ﹨︀ی دروس ︠︀رج راه ا﹡︡ازی ︫︡ه ا︨️. 
ــ︐︀ر ︎︦ از ︋﹫︀ن ︻﹙﹢م ﹐زم ︋︣ای ا︗︐︀د و ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹋﹙﹩ ︋︣ای ﹝︣﹙﹥ درس  ︫﹢﹡ ﹟ا
ــ﹩ از ﹋︀ر  ــ﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد و ﹎︤ار︫ ــ﹥ ︋︣ای ︗︊︣ان ﹝︪ ︠︀رج، ︋﹥ روش ﹨︀ی ﹝﹣︨︧
ــ︐︀ر ︎︦ از ︋﹫︀ن ︻﹙﹢م ﹐زم ︋︣ای ا︗︐︀د و ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹋﹙﹩ ︋︣ای ﹝︣﹙﹥ درس  ︫﹢﹡ ﹟ا
ــ﹩ از ﹋︀ر  ــ﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد و ﹎︤ار︫ ــ﹥ ︋︣ای ︗︊︣ان ﹝︪ ︠︀رج، ︋﹥ روش ﹨︀ی ﹝﹣︨︧
ــ︐︀ر ︎︦ از ︋﹫︀ن ︻﹙﹢م ﹐زم ︋︣ای ا︗︐︀د و ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹋﹙﹩ ︋︣ای ﹝︣﹙﹥ درس  ︫﹢﹡ ﹟ا

️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︫︉ ز﹡︡ه دار و  آ ︀︋ ﹩﹢﹎و ️ ﹀﹎ ﹏︮︀ ،︣︲︀ ﹤︐︫﹢﹡ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ارا ﹤︧︨﹣﹞
ــ﹩ از ﹋︀ر  ــ﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد و ﹎︤ار︫ ــ﹥ ︋︣ای ︗︊︣ان ﹝︪ ︠︀رج، ︋﹥ روش ﹨︀ی ﹝﹣︨︧
️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︫︉ ز﹡︡ه دار و  آ ︀︋ ﹩﹢﹎و ️ ﹀﹎ ﹏︮︀ ،︣︲︀ ﹤︐︫﹢﹡ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ارا ﹤︧︨﹣﹞
ــ﹩ از ﹋︀ر  ــ﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد و ﹎︤ار︫ ــ﹥ ︋︣ای ︗︊︣ان ﹝︪ ︠︀رج، ︋﹥ روش ﹨︀ی ﹝﹣︨︧

︋︣دا︫︐﹩ از ︗︤وه ا﹟ ﹝﹣︨︧﹥ در︋︀ره درس ︠︀رج ا︨️.

﹎︤ارش ︑﹢︨︳ ر︲ـ︀ ︔︀﹡ـ﹩

ــ️، ﹋﹥ ر︑︊﹥ اول را ︋﹥  ــ﹠﹢اره ︻﹑﹝﹥ ﹙﹩ ا︨ ــ︀ آزاد، ﹊﹩ از دو ︋︣﹎︤︡ه ︗︪ ︻﹙﹩ ر︲
ــ﹢ا︋﹅ ︻﹙﹞﹩ و آ︔︀ر ﹝﹠︐︪︣  ️ و ﹎﹢، ︋﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ︠﹢د، ︨ ﹀﹎ ﹟ــ︀ن در ا ︪ــ️ آورد. ا د︨
ــ️ ︻﹙﹞﹩ و ﹡﹆︀ط  ﹋︣ ︣﹫ــ ﹥ ﹢زه، ﹝︧ ــ︀ن︋  ــ︀ن ﹝﹩ ︎︣دازد و از ا﹡﹍﹫︤ه ورود︫ ︫︡ه ︫

 .︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹟︨ و روش ︎︥و﹨︩ ︠﹢د ︿︴︻

﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ﹝﹞︡ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩
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﹑م ︑﹞︡﹡﹩ ️ و︗﹢ی ︨ا در ︗︧
 

﹎﹢ش ︠﹢د را ︋﹥ ︠﹢ب ︫﹠﹫︡ن ︻︀دت ︋︡ه

ــ︩ از راه ﹎﹢ش ﹋︣دن ﹁︣ا﹨﹛  ــ﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ راه ﹨︀ی ︑︭﹫﹏ دا﹡ ﹊ ﹤﹊﹡ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ ︋
﹝﹩ ︫﹢د، ︀︋︡ ﹝﹢ا﹡︹ ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋︣دن را ︋︪﹠︀︨﹫﹛ و ︋︀ آ﹡︀ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋﹠﹫﹛. ﹎﹢ش ﹋︣دن 
ــ︩ از راه ﹎﹢ش ﹋︣دن ﹁︣ا﹨﹛  ــ﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ راه ﹨︀ی ︑︭﹫﹏ دا﹡ ﹊ ﹤﹊﹡ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ ︋
﹝﹩ ︫﹢د، ︀︋︡ ﹝﹢ا﹡︹ ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋︣دن را ︋︪﹠︀︨﹫﹛ و ︋︀ آ﹡︀ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋﹠﹫﹛. ﹎﹢ش ﹋︣دن 
ــ︩ از راه ﹎﹢ش ﹋︣دن ﹁︣ا﹨﹛  ــ﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ راه ﹨︀ی ︑︭﹫﹏ دا﹡ ﹊ ﹤﹊﹡ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ ︋

ــ﹥ ای، ︲︊︳ ︮﹢︑﹩، ︻︡م ︑﹞︣﹋︤،  ــ︀ ﹁﹫﹙︐︣، ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩، ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹙﹫︪ ﹨﹞︣اه ︋
﹝﹩ ︫﹢د، ︀︋︡ ﹝﹢ا﹡︹ ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋︣دن را ︋︪﹠︀︨﹫﹛ و ︋︀ آ﹡︀ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋﹠﹫﹛. ﹎﹢ش ﹋︣دن 
ــ﹥ ای، ︲︊︳ ︮﹢︑﹩، ︻︡م ︑﹞︣﹋︤،  ــ︀ ﹁﹫﹙︐︣، ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩، ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹙﹫︪ ﹨﹞︣اه ︋
﹝﹩ ︫﹢د، ︀︋︡ ﹝﹢ا﹡︹ ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋︣دن را ︋︪﹠︀︨﹫﹛ و ︋︀ آ﹡︀ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹋﹠﹫﹛. ﹎﹢ش ﹋︣دن 

ــ﹢اس در ﹎﹢ش ﹋︣دن، ︎︣ش ︋﹥ ﹡︐︀﹆﹞ ،︕︀︧﹥ و... از ﹝﹢ا﹡︹ ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋︣دن ︋﹥  و︨
ــ﹥ ای، ︲︊︳ ︮﹢︑﹩، ︻︡م ︑﹞︣﹋︤،  ــ︀ ﹁﹫﹙︐︣، ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩، ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹙﹫︪ ﹨﹞︣اه ︋
ــ﹢اس در ﹎﹢ش ﹋︣دن، ︎︣ش ︋﹥ ﹡︐︀﹆﹞ ،︕︀︧﹥ و... از ﹝﹢ا﹡︹ ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋︣دن ︋﹥  و︨
ــ﹥ ای، ︲︊︳ ︮﹢︑﹩، ︻︡م ︑﹞︣﹋︤،  ــ︀ ﹁﹫﹙︐︣، ﹨﹞︣اه ︋︀ ارز︀︋﹩، ︋﹥ ︮﹢رت ﹋﹙﹫︪ ﹨﹞︣اه ︋

.︡︀ر ﹝﹩ آ﹝︫
ــ﹢اس در ﹎﹢ش ﹋︣دن، ︎︣ش ︋﹥ ﹡︐︀﹆﹞ ،︕︀︧﹥ و... از ﹝﹢ا﹡︹ ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋︣دن ︋﹥  و︨

.︡︀ر ﹝﹩ آ﹝︫
ــ﹢اس در ﹎﹢ش ﹋︣دن، ︎︣ش ︋﹥ ﹡︐︀﹆﹞ ،︕︀︧﹥ و... از ﹝﹢ا﹡︹ ︠﹢ب ﹎﹢ش ﹋︣دن ︋﹥  و︨

﹩﹝︵︀﹁ ︡﹝ا ︡﹫︨ ︳︨﹢︑ ﹤﹛︀﹆﹞

️ ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹝︀︗︣﹡﹫︀ در  ︖ ــ︀﹨︡ات ︗﹠︀ب آ﹡︙﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ ﹡﹞︀﹩ از ﹝︪
ــ️. ا︪︀ن ︋﹫︀ن ﹝﹩ دارد ﹋﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︀﹜︤ی، ︑︣﹋﹫︊﹩  ︋︀زد︡ از ﹝︣ا﹋︤ ︻﹙﹞﹩ ﹝︀﹜︤ی ا︨
️ ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹝︀︗︣﹡﹫︀ در  ︖ ــ︀﹨︡ات ︗﹠︀ب آ﹡︙﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ ﹡﹞︀﹩ از ﹝︪
ــ️. ا︪︀ن ︋﹫︀ن ﹝﹩ دارد ﹋﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︀﹜︤ی، ︑︣﹋﹫︊﹩  ︋︀زد︡ از ﹝︣ا﹋︤ ︻﹙﹞﹩ ﹝︀﹜︤ی ا︨
️ ا﹐︨﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹝︀︗︣﹡﹫︀ در  ︖ ــ︀﹨︡ات ︗﹠︀ب آ﹡︙﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡ ﹡﹞︀﹩ از ﹝︪

 ﹩﹢﹍﹛ــ﹑م، ا ــ﹑﹝﹩ و ︾︣︋﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹜﹍﹢ی ︑﹞︡﹡﹩ آ﹡︀ از ا︨ ــ️ از ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ ا︨
 ﹩︐︣︡﹞ ،را ︀﹡آ ️︣︡﹞ ﹤︊︀︭﹞ ﹤﹞︪︀ن در اداو ︑︧︀﹨﹏. ا ﹞︀︧︑ ا︨️ ︋︣ا︨︀س
 ﹩﹢﹍﹛ــ﹑م، ا ــ﹑﹝﹩ و ︾︣︋﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹜﹍﹢ی ︑﹞︡﹡﹩ آ﹡︀ از ا︨ ــ️ از ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ ا︨
 ﹩︐︣︡﹞ ،را ︀﹡آ ️︣︡﹞ ﹤︊︀︭﹞ ﹤﹞︪︀ن در اداو ︑︧︀﹨﹏. ا ﹞︀︧︑ ا︨️ ︋︣ا︨︀س
 ﹩﹢﹍﹛ــ﹑م، ا ــ﹑﹝﹩ و ︾︣︋﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹜﹍﹢ی ︑﹞︡﹡﹩ آ﹡︀ از ا︨ ــ️ از ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ ا︨

ــ︡ه  ︫ ︀﹡ــ︣﹁️ آ ــ︀ده، ﹝︐﹊﹩ ︋︣ ︠︣د ︗﹞︺﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻︀﹝﹏ ا︮﹙﹩ ︎﹫︪ ﹁﹢ق ا﹜︺
 ﹩︐︣︡﹞ ،را ︀﹡آ ️︣︡﹞ ﹤︊︀︭﹞ ﹤﹞︪︀ن در اداو ︑︧︀﹨﹏. ا ﹞︀︧︑ ا︨️ ︋︣ا︨︀س
ــ︡ه  ︫ ︀﹡ــ︣﹁️ آ ــ︀ده، ﹝︐﹊﹩ ︋︣ ︠︣د ︗﹞︺﹩ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻︀﹝﹏ ا︮﹙﹩ ︎﹫︪ ﹁﹢ق ا﹜︺
 ﹩︐︣︡﹞ ،را ︀﹡آ ️︣︡﹞ ﹤︊︀︭﹞ ﹤﹞︪︀ن در اداو ︑︧︀﹨﹏. ا ﹞︀︧︑ ا︨️ ︋︣ا︨︀س

ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋﹫︀ن ﹝﹩ دارد ﹋﹥ آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩ در ﹝︀﹜︤ی در را︨︐︀ی ﹡﹫︀ز﹨︀︪︀ن 
.︫︡︀︋ ﹩﹞

﹩﹠﹫︧ ︡﹝﹞ ︳︨﹢︑ ︤ارش﹎

۴٧



علوم الزم برای اجتهاد
یکی از مهم ترین علومی که به عنوان مبانی اس��تنباط از آن ها نام برده 
ــى الفقه« از آن نام  می ش��ود، علم اصول اس��ت که با عنوان »الحجة ف
می برند. علم رجال و تا حّدی علم درایه نیز از مبادی فقه اجتهادی است 
ک��ه در حقیقت، نقش تطبیق برخ��ی مباحث علم اصول، مانند حجیت 
خب��ر واحد و نظای��ر آن را بر موارد مصادیق ایفا می کنن��د. آنچه این دو 
علم و خصوصاً علم اصول را از دیگر مبادی ممتاز می سازد، گستردگی و 
پیچیدگی و عمق غالب مس��ائل و لزوم تتبع وسیع مسائل، به خصوص 

در قسمت رجال است.
پس طالب اجتهاد حقیقی، پ��س از تحصیل مبادی عمومی باید وجهه 

همت خویش را در سه امر قرار دهد:
1. تحصی��ل و اتقان مبانی اصولی به صورت محققانه و توان انتخاب یا 

ابداع رأی و نظر در مسائل اصولی؛
2. تحصیل و اتقان مبانی رجالی و کسب مهارت تطبیق آن ها بر اسناد 

و روایات؛
3. تحقیق و تعمق در ژرفای دریای بی کران فقه بر اساس مبانی اصولی 

و رجالی و مناهج صحیح سلوک فقهی.
رس��یدن به این اهداف جز با برنامه ای دقیق میس��ر نمی شود و مؤسسه 
این برنامه را بر چند نکته متوّقف می بیند؛ نکاتی که دست یابی به تواِن 
تحقیق مبتنی بر آن هاس��ت و البته صرفاً به علوم فقه و اصول و رجال 
اختصاص ندارد. از این رو، برنامه خود را مبتنی بر نکات زیر س��امان داده 

است:
1. تمرک��ز و پرهی��ز از فعالیت های مختلف علم��ی در علوم جداگانه در 

عرض یکدیگر؛
2. پرهیز از خودمحوری در به  دست آوردن مباحث و مطالب بدون استاد 
)از این رو، طالب در چند س��ال اول در درس خارج برای رس��یدن به مقام 

تحقیق و اجتهاد باید در درس های مناسب حاضر شوند(؛
3. گرفتن استادان مطمئن و ُخبره؛

4. تدرّج در تحقیقات، بدین معنا که محقق نباید با شروع به کار تحقیقی، 
دامنه کار را گس��ترده بگیرد؛ زیرا روبه رو ش��دن با اقوال فراوان و متضارب 
و ادله آن ها و اش��کال ها و انتقادهای گوناگون و کند ش��دن آهنگ ختم 

مباحث، طلبه دچار تشویش و تحیر و مالل و خستگی می شود.
5. گرفتن مطالب هر فن از کتاب های اساطین و امنای آن فن؛

6. تقس��یم بندی مطالب با توجه به مقدار احتیاج و ابتال در سیر علمی و 
اصلی و فرعی بودن بعضی نسبت به بعضی دیگر و سهولت و صعوبت 

آن ها الزم می نماید؛
7. پرهیز از صرف وقت و قوا در امور بی ثمر و کم فایده؛

8. در نظر گرفتن شریک یا شرکای علمی، برای تقسیم سلسله کارهای 
تتبعی و به  دست آوردن مطالب و تبادل افکار با یکدیگر در فهم مطالب، 
عب��ارات و تحقیقات و نقض ها و ابرام ها به ش��کل مباحثه یا قرار دادن 

مکتوب ها در اختیار یکدیگر؛
9. ع��ادت کردن به تأم��ل و تعمق در مطالب و اس��تدالل ها و تجزیه و 
تحلیل آن ها، توجه به لوازم و ملزومات و ثمرات، نپذیرفتن مطالب بدون 
دلیل، اس��تخراج مقدمات و مبادی به کار رفته در استدالل یا مناقشات و 

تأمل در نقش آن ها یا صحت و عدم صحت آن ها؛
10. س��عی در ترجیح و انتخ��اب رأی، ولو با درصدهای کم در ابتدای کار 

بعد از جرح و تعدیل آرا؛
11. عرض��ه داش��تن اف��کار و فرآورده های ذهنی خویش به اش��خاص و 

صاحب نظران مختلف عالوه بر هم مباحث ها؛
12. س��عی در به  دس��ت آوردن دیدگاه های جدید از طرف صاحبان افکار، 

البته نه به مقداری که تتبع بر تحقیق و تعمق غلبه پیدا کند؛
13. تقید به نوش��تن و ضبط مطالب، به خصوص فرآورده ها و تحقیقات 

خود طبق موازین و استانداردهای صحیح نوشتاری؛
14. س��عی در بارور ک��ردن فن مورد تحقیق و پیش��برد آن با کار کردن 
بیش��تر روی مباحث الزمی که کمتر کار شده و گشودن ابحاث جدید، با 

دیدگاه های فراتر؛
15. مختوم��ه قرار ندادن ابحاث، به واس��طه تجدید نظ��ر و تکرار آن در 

فرصت های مختلف؛
16. بس��نده نکردن به کتا ب های واسطه در نقل مطالب، به خصوص در 
باب روایات شریفه و سعی در تحصیل اتقان و صحت نسخه مورد استناد؛

17. تدری��س در صورت فراهم بودن ش��رایط، البته به صورت حرفه ای و 
تکرار نباشد که فرصت تحقیق را کاهش دهد.

بای��د این نکات را م��الک ق��رار داد و در انتخاب اس��تاد، روش مباحثه، 
تقریرنویسی و...، راهکارهایی را در نظر گرفت. مؤسسه برای به کار بستن 

این موارد، سه برنامه را در نظر گرفته است:
ال��ف( ایجاد ارتباط فراگیر و مس��تقیم و نزدیک بین اس��تادان و طالب؛ 
ل��زوم چنین ارتباطی برای رفع خأله��ای موجود در نظام کنونی حوزه در 
درس های خارج اس��ت که بر اثر کثرت شاگردان، کمی وقت، سن باال و 
اشتغال های فراوان استادان، ابهام های علمی طالب حل نشده باقی مانده، 
موجبات ی��أس و دل زدگی علمی و نیز افت انگیزه در پی گیری بحث ها 

را فراهم می آورد.

گزارش

یک اقدام عملی 

رضــا ثانــی

اشاره
مؤسسه بقیة اهللا مجموعه ای 
است که با هدف رفع مشکالت 
موجود در دروس خارج، راه اندازی 
شده و برای رفع نقیصه های 
دروس خارج به برنامه ریزی و 
طراحی دوره تحقیقی � آموزشی 
پرداخته است.

 این مؤسسه در سال 
1376 تحت اشراف آیت اهللا 
طاهری خرم آبادی و با مدیریت 
حجت االسالم والمسلمین 
شب زنده دار تأسیس شد. در 
این نوشتار سعی شده است 
راه حل هایی را بیان کنیم که 
مؤسسه در زمینه رفع نقایص 
دروس خارج، طراحی و اجرا کرده 
است.

نگاهى به اقدامات اصالحى مؤسسه تحقيقاتى آموزشى بقيه اهللا   در درس خارج
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ب( ایجاد دوره آموزش میانی بین دوره س��طح و دوره خارج، 
به منظور رفع ناهم گونی و گسست کنونی که بین آموزش 
دوره س��طح و دوره خارج وجود دارد؛ زیرا کتب درس��ی دوره 
س��طح به علت قدمت، با مباحث جدید و مناهج استداللِی 
مط��رح در دروس خارج تف��اوت بس��یاری دارد و اکثر وقِت 
دروس خ��ارج به تبیین این مباحث می گذرد که قاعدتاً  باید 

در دوره سطح به طالب آموزش داده می شد.
مطالبی که در سطح می خوانند، با آنچه در درس های خارج 
مطرح می شود، ناهم گون است. کتبی که در سطح خوانده 
می ش��ود، مثل رس��ائل یا کفایه، در کمال اتقان و اهمیت 
هستند، ولی پس از تألیف این کتاب ها، دانش فقه و اصول 
توس��ط محققان بعدی رش��د کرده و تحوالتی یافته است. 
فق��ه و اصول امروز، خیلی با گذش��ته، فرق کرده و مباحث 
آن رشد یافته و مباحث جدیدی مطرح شده است. هم چنین 
منهج اس��تدالل در مواردی متحول ش��ده و با گذشته فرق 
ک��رده اس��ت. در درس خارج، اف��کار و آرای محققان بعد از 
عصر شیخ انصاری و آخوند خراسانی، مانند محقق نایینی، 
محقق عراقی و اصفهانی و...، تحقیق و بررس��ی می شود. 
طلبه قبل از آغاز درس خارج باید با این افکار و آرا آشنا باشد 
و در درس خارج، به تحقیق و بررس��ی آن ها بپردازد، اما اگر 
اصاًل با چنین مبنا و مطلب و منهجی آشنا نباشد، باید در 
درس خ��ارج، عمده وقتش را َصرف تصور این مفاهیم کند، 
تا به تصدیق برسد. سپس به مرحله تحقیق قدم بگذارد. در 
نظام آموزشی فعلِی حوزه نوعی ناهم گونی و گسست میان 
آموزه های دوره سطح و آموزه های دوره خارج مشهود است. 
برای پر کردن این گسس��ت و یافت��ن حلقه مفقوده میان 

مرحله سطح و خارج باید چاره ای اندیشیده شود.
ج( ام��کان رف��ع معضالت علمی و ابهام ها و اش��کال های 

درسی طالب و بررسی نگاشته های علمی آنان.
خ��أل مراک��ز یا مؤسس��اتی ک��ه طلبه محقق ب��رای حل 
معضالت علمی خ��ود و طرح ابهام ها و اش��کال هایی که 
به ذهنش می رس��د ی��ا برای عرض��ه فرآورده های علمی و 
نوش��ته هایش بدان  جا مراجعه داشته باش��د. در حوزه های 
قدیم در نجف اش��رف، مثاًل اس��تاد صبح مکاسب تدریس 
می کرد و عصر یک س��اعت برای مرور و رفع اش��کال های 
آن وقت می گذاشت؛ یعنی استاد دو ساعت تدریس مکاسب 
داشت، یک ساعت تدریس متن کتاب و ساعت دیگر برای 
پاسخ به س��ؤال ها و رفع ابهام. عالوه بر این، شیوه دیگری 
نیز مرس��وم بود که پس از درس اس��تاد، تالمذه برازنده او 
حلقه های کوچک تدریس داش��تند و هم��ان درس را برای 
کس��انی تکرار می کردند که درس را به درستی فرا نگرفته 

بودند یا ابهام و اشکال داشتند.

فعالیت های آموزشی مؤسسه
این مؤسسه در عرصة آموزش��ی از استادان راهنما استفاده 
می کند. کار این اس��تادان، تدریس نیست، گرچه صالحیت 
تدریس خارج را هم دارند، اما در مؤسس��ه درس نمی دهند، 
بلکه راهنما و داور مباحثات علمی طالب  هس��تند. طالب 
در گروه های پنج � شش نفری مباحث را طرح می کنند، بعد 
اس��تاد داوری می کند. در این جلساِت تمهیدی که با استاد 
راهنما برگزار می ش��ود، مباحثی را که طالب در درس خارج 
فرا می گیرند � طالب مختارند هر درس را که می پس��ندند، 
انتخ��اب بکنند، مش��روط به اینکه همه گ��روه آن درس را 

انتخاب کنند � در مؤسسه، روی آن کار می شود. 
ش��یوه کار به این ش��کل اس��ت که قبل از اینکه استاد در 
درس خارج به این مبحث برسد، طالب همین مبحث را در 
مؤسسه در حضور استاد راهنما و با مراجعه به منابع اصلی 
آن، بررس��ی می کنند. در علم اصول، کت��اب کفایه، همراه 
ب��ا نهاية الدراية محقق اصفهانی و کت��اب اصولی مرحوم 
شهید صدر و یکی از کتب امام، بررسی می شود. این بحث 
و بررسی، زیر نظر اس��تاد راهنما انجام می شود. طلبه پس 
از این بحث تمهیدی با ذهن��ی کاماًل آماده در درس خارج 
حوزه ش��رکت می کند و از درس خارج اس��تفاده تام و تمام 
خواهد داشت. از طرفی طالب موظفند تقریرات درس خارج 
را بنویس��ند و اگر توانس��تند به نقد و بررسی مطالب استاد 
بپردازند، سپس این تقریرات را به مؤسسه می دهند و استاد 

راهنما تقریرات را کنترل می کند.
بنابراین، روی هر مبحث، س��ه بار مطالعه جّدی می ش��ود؛ 
یک بار در جلسات تمهیدی درون مؤسسه و زیر نظر استاد 

راهنما؛ بار دوم در جلسه درس 
خارج ح��وزه و بار س��وم، هنگام 

بررس��ی جزوات تقریری در مؤسسه. 
روشن است که با این سیر کار، مباحث به 

خوبی حالجی، و ابهام های رفع می شود. این 
شیوه کمک می کند طالب هم در مباحث عمیق بشوند و 

هم به سرعت در زمینه قدرت استنباط، شکوفا شوند.
این مؤسسه، کار آموزش را در سه مرحله سامان داده است:

1. مرحله کسب مهارت ها و توانایی های الزم برای دریافت 
و استخراج صحیح و عمیق مطالب از منابع اصیل و معتبر 

علمی؛
2. مرحله تمریِن تحقیق )کار ورزی( در عرصه های مختلف 

بر اساس برنامة آموزشی مؤسسه؛
3. مرحله اجتهاد و تولید تحقیقات ارزش��مند و قابِل اعتماد 

و قابل عرضه.
در مقط��ع فعلی، ح��دود هجده کالس، در مؤسس��ه دایر 
اس��ت و پانزده استاد راهنما و نزدیک به هفتاد دانش پژوه در 

مؤسسه مشغول هستند.
ش��رط گزینش این است که داوطلبان دروس سطح را تمام 
کرده و در امتحان حوزه قبول ش��ده باشند. البته اگر کسی 
س��طح را تمام کرده و در امتحان حوزه شرکت نکرده است؛ 
اگر در امتحان ورودی مؤسسه قبول بشود، کفایت می کند. 
امتحان ورودی مؤسس��ه تخصصی و سطح آن از امتحان 
متداول حوزه، باالتر اس��ت. از تمام مکاسب محرمه و جلد 
اول کفایه، امتحان کتبی و شفاهی گرفته می شود و مالک 
قبولی، معدل پانزده است. صالحیت اخالقی و تقوایی هم 

باید احراز شده باشد.

امروز يا فردا
طلبه تحول گرا با خود می گفت

نمی دانم امروز فدای اصالح حوزه شوم 
تا فردا بماند

ــه درس بخوانم تا  ــم و مثل بقي ــا بمان ي
فردا حوزه اصالح شود

نتيجه گرفت منافاتی ندارند
پس احوط جمع است.



گزارش

ع³مه 
يعنی جهاد؛ 
يعنی پيرشو رزمندگان

ام· غالمی

اشاره
مدرسه علمیه بناب، از مدارس 
نمونه شهرستان هاست که با 
نام حجت االسالم باقری بنابی، 
پیوندی دیرینه دارد. این گزارش 
در دو بخش تقدیم می شود. قسمت 
اول تاریخچه ای از فعالیت های 
استاد باقری بنابی، و قسمت دوم، 
درباره فعالیت های جاری مدرسه 
است. امید است که سرگذشت 
استاد بنابی، طرح ها و فعالیت های 
مدرسه، برای طالب و استادان و 
مدیران، راه گشا باشد.

الف( تاریخچه ای از فعالیت های حجت االسالم والمسلمین عبدالمجید باقری بنابی
خود مي گوید که بسیار بر زمین خورده و زیاد حسرت نبود مربي را کشیده و همواره به تماشاي استعدادهاي پژمرده اش نشسته است. 
او کسي است که خزان عمر طالباِن علم را در بي برنامگي دیده و اقدام به تربیت طالب جوان کرده تا َعلَمي برافرازد و شمعي در این 
ظلمت کده بیفروزد و همه سرمایه خود را نردبان رشد کساني قرار دهد که بدون هدایت او و امثال او، صعود و ترقي شان میسور نخواهد 

بود.
طلبه نامي اس��ت که با آن سرمس��ت مي شود و زندگي مي کند و به  خاطر آن از عمر و سرمایه جان، مایه مي گذارد و تن و روان خود را 
براي رشد و تعالي او فرسوده مي کند. تنها سبز شدن استعدادها، رشد و نمو ها، برگ و شکوفه دادن ها و باالخره به بار نشستن  طلبه، این 

باغبان پیر را شادمان مي کند. او با نام و یاد طلبه و طلبگي زنده است و تنها خدمت کردن به طلبه، به ژرفاي دل او امید مي بخشد.
آن چه در این مجموعه مي آید، تالشي در جهت شناساندن مدیریت این عالم مجاهد و گزارشی از فعالیت های مدرسه علمیه بناب است، 

بلکه الگویي براي مدیران جوان حوزه ها باشد و طالب محترم نیز از آن توشه اي برگیرند.

بیان استاد
در مقدمه باید عرض کنم که مرحوم ابوی، آیت اهلّل ش��یخ یوس��ف باقری بنابی، در سال 1353 ه�  . ش، به قم مشرف شده بود. معمواًل 

ایشان در فصل زمستان، به همراه والده به قم و مشهدالرضا مشرف می شد. آن سال هم طبق سنوات گذشته به قم آمده بود. 
به یادم دارم که شبی گفت: »فرزندم! من نمی توانم در خانه شما نماز بخوانم. خودم را شرعاً در محذور می بینم!«

 البته معمواًل ایش��ان در حرم نماز می خواند و احیاناً نمازهای مس��تحبی را در خانه ما می خواند. با این فرمایش پدر، جا خوردم و عرض 
کردم: »مگر چه شده؟«

گفت: »آیا تو در قم به حد الزم تالش می کنی و به قدر کرایه خانه ات درس می خوانی؟ آیا ماندنت در قم جایز است؟«
این مسئله برای من بسیار تلخ جلوه کرد و باعث تعجب من شد، چون بنده در خانه ای کلنگی، در محله یخچال قاضی، که در انتهای 
کوچه واقع ش��ده بود، س��کونت داش��تم، خانه ای به تمام معنا کلنگی، که نه آشپزخانه ای داشت و نه حمامی، و از کمترین امکانات هم 

بی بهره بود. با وجود این، پدرم بر اساس دیانت و تقوایی که داشت، احتیاط می کرد و می گفت: »من نمی توانم اینجا نماز بخوانم!«
فردای آن روز که ایشان به همراه والده قصد تشرف به مشهد را داشتند، پدرم به من فرمود: »شما هم به تبریز برو و به حدیث زکاه العلم 

نشره، جامه عمل بپوشان. تا حال هر چه درس خوانده ای، بس است.«
در حالی که پدرم این ها را می گفت، ناراحتی شدیدی در خودم احساس کردم. اصاًل فکرش را هم نمی کردم که از قم کوچ کنم، اما چه 
می شد کرد، امر پدر بود و اطاعت آن واجب.  برخالف میل باطنی ام، به قصد تبریز رخت سفر بستم. همین  که آن ها عازم مشهد شدند، 

ما نیز اثاثمان را جمع کردیم و به وطنمان برگشتیم.
در تبریز تا چند روز فعالیت خاصی نداشتم. نه مسجدی، نه منبری، نه تدریسی و... . پنج یا ده روز این گونه گذشت، تا اینکه اخوی، آقای 

حاج شیخ عبدالحمید، در یکی از این روزها گفت: »یکی از اخیار تبریز از شما خواسته که به فرزندش دروس حوزوی درس بدهی.«
از آن به بعد، فرزند ایشان هر روز صبح برای فراگیری درس به خانه ما می آمد و بدین ترتیب، منزل ما به َمدرس تبدیل شد. بعد از مدتی، 
س��ه خانم که با هم خواهر بودند، پیام فرس��تادند که می خواهند پیش بنده دروس حوزوی بخوانند. پذیرفتن این پیشنهاد برای من که 

نسبت به خانم ها فوق العاده مقید و خجالتی بودم، سخت بود، اما باالخره این پیشنهاد را پذیرفتم و حوزه ما با این دو کالس آغاز شد.

گزارشـى از حـوزه علميـه بنـاب؛ مدرسـه اى  بـراى جهـاد و اجتهـاد
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خیلی به فکر حوزه علمیه تبریز بودم، حوزه علمیه تبریز که 
محل نشو و نمای مفسری چون عالمه طباطبایی و علمای 
بزرگی چون عالمه امینی، آیت اهلل میالنی و نجفی مرعشی 
و... بود، دیگر شوکت و عظمت گذشته را نداشت. این حوزه 
در دهه های اخیر، وضع تأسف باری داشت و بر اثر کینه توزی 
و غرض ورزی و دش��منی های پهلوی، و س��هل انگاری های 
خودی ه��ا و تحج��ر و ناش��ی گری و ساده اندیش��ی برخی 
دوس��تان، به وضعیتی دچار شده بود که نه از نظر علمی و 
اخالقی و نه از لحاظ عمرانی و رفاهی و نه از جهت نظم و 

برنامه، موقعیت مطلوبی نداشت.
ب��رای ایجاد برنامه ای منظم و جلب نظ��ر عالمان تبریز، با 
ایشان دیدار کردیم و از آن ها خواستیم سرپرستی این کار را 
بر عهده بگیرند. حتی اخوی به ایش��ان گفت: »بیایید شما 
در رأس باشید. من هم مثل پادو در خدمت شما باشم. شما 
کار را انجام دهید تا به اوضاع سر و سامان داده شود و...«.

متأسفانه خواسته و پیش��نهاد ما برآورده نشد. البته مرحوم 
ش��هید آیت اهلّل قاضی ما را بسیار تشویق کرد که خودمان 
این برنامه را اجرا کنیم. آن مرحوم از آغاز، به ما روی خوش 
نشان داد و گاهی که برخی علیه ما حرفی می زدند، ایشان 

از ما دفاع می کرد.از ما دفاع می کرد.
خدا گواه اس��ت ما قصد نداشتیم ش��خصاً در رأس این امر 

از ما دفاع می کرد.
خدا گواه اس��ت ما قصد نداشتیم ش��خصاً در رأس این امر 

از ما دفاع می کرد.

باشیم، بلکه می خواستیم نظر علما را برای اجرای آن جلب 

کنیم، اما از آن جایی که موفق نشدیم، خودمان دست به  کار 
شدیم. حدود بیست نفر از طلبه ها را به خانه دعوت کردیم 
و اخوی نیز از آن ها خوب پذیرایی کرد. بعد از صرف ش��ام 
مسئله را مطرح کردیم و گفتیم: »شما هر درسی می خوانید، 
با هر اس��تادی که هس��تید، به همان درس و برنامه ادامه 
دهید، اما س��عی کنید خوب بخوانید و متعهد شوید که به 
برنامه های درس��ی و اخالقی خوب رسیدگی کنید. تا فالن 
تاریخ هم به قم نروید. ما هم متعهد می شویم که مشکالت 
مالی و احیاناً درمانی و... ش��ما را حل کنیم. همچنین قول 
تاریخ هم به قم نروید. ما هم متعهد می شویم که مشکالت 
مالی و احیاناً درمانی و... ش��ما را حل کنیم. همچنین قول 
تاریخ هم به قم نروید. ما هم متعهد می شویم که مشکالت 

بدهید در مهمانی های کذایی ش��رکت نکنید؛ چرا که مایه 
وهن طالب است.

در برنام��ه روزمره ت��ان حفظ قرآن، نهج البالغ��ه، احکام و... 
بگنجانی��د. ما هم هر س��ه ماه یک  ب��ار، از درس هایی که 

خوانده اید، امتحان خواهیم گرفت.«
متأس��فانه این برنامه به دالیلی اجرا نشد. از این رو، تصمیم 
گرفتی��م برنام��ه جدیدی را آغ��از کنیم. به ی��اری بازاریان، 
خان��ه ای قدیمی خریدیم. خان��ه نیمه ویرانی ب��ود که آن 
را تعمی��ر کردیم. با اینکه فصل س��رما ب��ود، طالب به آن  
خانه رفتند و کار را در مدرس��ه ش��تربان تبریز آغاز کردیم، 
اما اوقاف و س��اواک خیلي اذیت می کردند، به خصوص که اما اوقاف و س��اواک خیلي اذیت می کردند، به خصوص که 
در رأس امور مدرس��ه، ش��خصیتي همانند آقاي حاج شیخ 
عبدالحمید بنابي بود. ایشان هم از نظر موقعیت اجتماعي 

داراي امتیازات��ي بود و هم از حیث سیاس��ي، فعالیت ها و 
خطابه هاي جذابی داشت. این عالم مجاهد و شجاع، نقش 
مؤثري در آگاهي طالب داشت. حوزه برادران از نظر کیفیت 
و کمیت در حال پیشرفت بود، اما گاهی طالب ما مورد آزار 
و اذیت واقع می شدند. برای نمونه، مسئوالن حکومتی برای 
دادن مدرک معافیت تحصیلی به طلبه های مدرسه، اشکال  

می تراشیدند و سختگیری می کردند. 
ما برنامه های متنوع��ی برای طلبه ها در نظر گرفته بودیم. 
در کنار دروس متداول حوزوی، درس زبان انگلیسی گذاشته 
بودیم. معلم زبان هم پیدا کرده بودیم که در مسجد قانلی، 
ب��ه طلبه ها، زبان انگلیس��ی بیاموزد. از جمل��ه برنامه های 
متن��وع دیگر، اردوهای نی��م روزه بود. ه��ر چند وقت یک 
بار، طلبه    ها را به جاهای سرس��بز و خرّم، در خارج از ش��هر 
می بردی��م. برنامه هایی مثل کالس زب��ان و برگزاری اردو و 
نظم حاکم بر مدرس��ه بسیار مفید بودند و این موجب شد، 
برخی حوزویان ما را روش��نفکر بدانند. برخی از نظم بدشان 
می آمد. حرفش��ان هم این بود که »طلبه را با نظم و قید و 
بن��د چه کار؟« از طرفی هم، اعضای دارالتبلیغ، ما را تخطئه 
می کردند و می گفتند: »بنابی در مقابل آقای ش��ریعتمداری 

دکان باز کرده است!«دکان باز کرده است!«
البت��ه م��ا چنین قص��دی نداش��تیم و فقط مس��تقل کار 
می کردیم. در اینجا الزم اس��ت از آیت اهلّل شهید قاضی

یاد کنم. ایش��ان ما را بسیار تشویق می کرد. حتی فرزندش، 
آقا س��ید محمدتقی را به مدرسه فرستاد تا جزو طلبه های 

ما بشود.
با این همه، به لطف خدا پیش��رفت خوبی داشتیم. بیشتر 
علم��اي بزرگ ش��هر، نوعاً فرزندانش��ان را به این مدرس��ه 
می فرس��تادند. حتی برخی جوانان را که می خواستند طلبه 

شوند، به این مدرسه راهنمایی می کردند.
هرگ��ز از یاد نمی برم که جوان��ی با قیافه خاصی، به همراه 

  
 تعطی�الت ما خیلی کم بود؛ دو � س�ه روز 
ای�ام ن�وروز و 20 � 25 روز ه�م در  در 
تابستان. در ماه رمضان هم، از اولین سال 
تأس�یس ح�وزه، برنامه داش�تیم و هرگز 

حوزه را تعطیل نکردیم.

  



یکی از علماي ش��هر آمده بود تا طلبه ش��ود. من تعجب کردم و با خود گفتم: شاید از روی 
احساسات آمده است و پس از چند روزی طلبگی را ترک کند، ولی در وادی طلبگی ماند و 
االن هم یکی از قضات ممتاز کش��ور است. همچنین تعدادی از محصالن دبیرستان ها که 
ظاهر و قیافه ش��ان با طلبگی نمی س��اخت، اوضاع مدرسه جدید را برای تحصیل و تهذیب 
مناس��ب دیدند و آمدند و در عرصه طلبگی موفق ش��دند. می خواهم بگویم که حوزه برای 
خ��ودش جای��گاه خوبي پیدا  کرده  بود. دیگر آن ذهنیت ها یا خاطره های ناپس��ند از ذهن ها 

بیرون رفته و فراموش شده بود.
م��ا ب��ا مهمانی رفتن طلبه ها به صورت ذلت بار مخالف بودی��م و با عنایت الهی، این گونه 
برنامه ه��ا را ب��ه کلی حذف، و به ج��ای آن برنامه جدیدی را اجرا کردی��م. بدین صورت که 
ش��ب های جمعه، طلبه ها را جمع می کردیم و ش��ام می دادیم )شام وحدت(. حدود دو سال، 
در مدرس��ه محله ش��تربان بودیم. تعداد طالب هم حدود پنجاه نفر بود. البته چون مدرسه 
کوچک بود، خانه ای را � که در همس��ایگی ما بود � خریدیم و با برداش��تن دیوار آن، خانه را 
به مدرس��ه ملحق کردیم و بعد از دو س��ال، به خیابان ششگالن منتقل شدیم. در آنجا هم 
دو باب خانه خریدیم که حدود هجده یا نوزده اتاق داش��تند. البته بعضي اتاق ها نمناک بود 

و در زیر زمین قرار داشت.

برنامه هاي جدید مدرسه ششگالن
خیلی از برنامه ها از مدرسه شتربان شروع شده بود. مثاًل دعای کمیل را از اولین هفته اجرا 
کردیم. در ماه مبارک رمضان، برنامه ای برای شب های قدر داشتیم. از سال دوم نیز، هر شب 

برنامه مناجات و جلسات دعای ابوحمزه ثمالی برگزار می شد.
از برنامه هاي دیگر، جایزه سفر به مشهد مقدس بود. احتمااًل این برنامه را از سال 56 شروع 
کردی��م. وع��ده دادیم هر کس در امتحانات نمره خوبی بیاورد، او را به مش��هد خواهیم برد. 
الحمدهلّل، برخی نمره های خوبی کس��ب کردند و ما مینی بوس��ی کرایه کردیم و رهس��پار 
مشهد شدیم. سفر خاطره انگیز و خوبی بود. برای اولین بار تعدادی طلبه، با فضاي سرشار 
از معنویت و صفا در آن زمانه غربت و ظلمت و فساد، عازم سفری زیارتی شدیم. طالبی که 
در آن سفر پرخاطره حضور داشتند، عبارت بودند از: شهید قویدل، شهید یونس عاقل نهند، 
ش��هید سید محمد اجاقی، شهید رحیقی، مرحوم محمد المصطفی توتونکار و مرحوم حاج 
عبدالحسین فرهودی. تعطیالت ما خیلی کم بود؛ دو � سه روز در ایام نوروز و 20 � 25 روز 
هم در تابستان. در ماه رمضان هم، از اولین سال تأسیس حوزه، برنامه داشتیم و هرگز حوزه 
را تعطیل نکردیم. از این رو، وقتی برای اولین بار خواس��تیم در ماه رمضان درس ها را ادامه 
دهیم، برخی وحشت کردند؛ چون سابقه نداشت در ماه رمضان درس ها برگزار شود. در یکی 
از آن سال ها، ماه رمضان با تعطیالت تابستانی مصادف شده بود، ولی باز به گونه ای برنامه 
مدرسه را تنظیم کردیم که قبل و بعد از ماه رمضان � به جای تعطیالت تابستان � تعطیلی 
داش��ته باش��یم، اما ماه رمضان تعطیل نباشد. گاهی تعطیالت را جابه جا می کردیم تا مبادا 
دروس در ماه رمضان تعطیل شود. بسیار امر غریبی بود که در ماه رمضان درس ها دایر باشد.
ب��رادرم در آن زم��ان،  زمینی حدود 27 ه��زار متر مربع خریده کرد، زمین��ی بزرگ که تقریبًا 
روبه روی دانش��گاه تبریز واقع ش��ده بود. باز هم کلنگ احداث را مرحوم شهید آیت اهلل مدنی 
زدند. هنوز یک سال از کلنگ زنی نگذشته بود که بیشتر کارهای الزم را انجام دادیم. نخست 
دیوارهای حیاط را درست کردیم. برخی طلبه ها هم کار می کردند. بعدها بّنا و پیمانکار آوردیم 
و کارها ادامه یافت، تا اینکه در نیمه ش��عبان س��ال بعد، کارهای احداث ساختمان به پایان 
رس��ید و مرحوم شهید آیت اهلل مدنی  و ش��هید حجت االسالم باهنر، مدرسه را افتتاح 
کردند. البته آن زمان مرحوم آیت اهلل قاضی، ش��هید ش��ده بود و ما از فیض وجودش محروم 
بودیم. زمانی که ش��هید باهن��ر � که آن زمان وزیر آموزش و پرورش بود � مدرس��ه را دید، 

  

باالخ�ره تصمی�م گرفتم به بناب ب�روم. از حوزه ته�ران، جز عکس 
ش�هیدان طلب�ه، چیز دیگری نی�اوردم. از عکس ها نمی توانس�تم دل 
بکن�م. اتاق�ی در تهران داش�تم. عکس ه�ا را به ردیف جل�وی خودم 
گذاش�ته بودم. به هر طرف که نگاه می ک�ردم، عکس ها را می دیدم و 
از هر یك، خاطره ای داشتم و گاهی ناراحت می شدم و می گریستم.

  

اس�تاد فرزان�ه، هم�واره تعطی�الت تابس�تاني را به فرصت�ي براي 
تحقیق و پژوهش تبدیل کرده اند. عالوه بر اینکه همواره مجري آن 

تعدادي از طالب موفق و با استعداد همین حوزه هستند.
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تعبیری به این مضمون داش��ت: »در جهان تش��یع چنین 
مدرسه ای وجود ندارد!« 

باالخ��ره بعد از نه یا ده س��ال فعالیت حوزوی در تبریز، این 
شهر را ترک کردیم. اکثر طلبه ها هم به همراه ما به تهران 
آمدند. برخی نیز به مش��هد یا قم رفتن��د. تعداد اندکی هم 
به جهت مش��کالت خانوادگی یا انگیزه های دیگر در تبریز 
ماندند. در تهران آیت اهلل مهدوی کنی، مدرسه قنبرعلی  خان 
را که در چهارراه سیروس، شهید آیت اهلل مصطفي خمیني 
کنوني، واقع ش��ده بود، در اختیار ما گذاش��ت. این مدرسه  
قدیمی نزدیک بازار و داخل کوچه ای بود و ده � دوازده حجره 
داشت. این حجره هاي شبیه انباري، براي طالبي که همراه 
ما آمده بودند، پناهگاه خوبی بود. حدود دویست طلبه در آن 
مدرس��ه کوچک جمع شدند و در هر حجره، ده  � دوازده نفر 
س��اکن بودند. برای برخي طلبه ها نیز اصاًل جا نبود. جلوی 
اتاق هایی که بالکن داش��ت، با مقوا و کارتن جایی درست 
کرده بودند و آنجا مي ماندند، اما با این وضع یک دنیا صفا و 
معنویت و وفا، میان بچه ها حاکم بود. طلبه ها آن وضعیت 
را تحمل می کردند و شهریه هم نمی گرفتند. می گفتند: »ما 
ش��هریه نمی خواهیم. تنها خواسته ما این است که در کنار 

شما در مدرسه باشیم«. 
بعد از مقداری تالش، مدرسه دیگری را به نام مدرسه ایلچی 
کبیر به ما دادند. ما اسم آن را به شهید حجت االسالم باهنر 

تغییر دادیم.

طالب شهید مدارس تهران
خیلی ه��ا از میان ط��الب مدارس تهران ش��هید ش��دند: 
اس��ماعیلی، حس��ین قاس��می، نوریان، عزیزی، معصومی، 
آینه وند و مرادی، که لیس��انس داشت و از او براي مدیرکلي 
یکی از اداره ها دعوت کرده بودند، اما نرفته بود. آمد و طلبه 
ش��د و مدتی بعد نیز شهید شد. از سه سالی که در تهران 
بودم، خاطرات بسیار شیرینی در ذهنم مانده است، چون در 

غربت بودیم و فضا هم، فضای شهادت بود.
مدرس��ه در بیش��تر راهپیمایي ها، نقش فع��ال و اثرگذاري 
داشت. تنها در راهپیمایي ها شرکت نمي کردیم؛ بلکه جهت 

هم مي دادیم.
مثاًل یکي از روزها باخبر شدیم که کمونیست ها مي خواهند 
در دانشگاه جمع شوند و اغتشاش کنند. باز طلبه ها را بسیج 
کردی��م و به طرف دانش��گاه رفتیم. حت��ي برخي طلبه ها 
عمامه ش��ان را برداشته بودند تا بتوانند از مدرسه تا دانشگاه 
بدوند و س��ریع تر به آن محل برسند. الحمدهلل در آنجا نیز 
دانشجویان انقالبي و عده اي از مؤمنان بازاري و غیر بازاري 
آم��ده بودند. در نتیجه، اقدام کمونیس��ت ها خنثی ش��د و 

نتوانستند کاري از پیش ببرند. 

در ای��ن ایام، بحث بازگش��ت به بناب مطرح ش��د و از من 
خواس��تند تا در بناب، مدیریت مدرس��ه را به عهده بگیرم. 
طلبه ه��ا با رفتنم به بناب موافق نبودن��د. آن ها می گفتند: 
»ح��اال اگر تصمی��م دارید بروی��د، چرا بناب؟ بناب ش��هر 
کوچکی اس��ت. اگر می روید، الاقل یکی از بزرگان طالب را 

به نمایندگی اینجا بگذارید، بی سرپرست نباشیم«.
گفتم: »نمی توانم هم تهران را اداره کنم، هم بناب را«.

باالخ��ره تصمیم گرفتم به بناب ب��روم. از حوزه تهران، جز 
عکس ش��هیدان طلبه، چیز دیگری نی��اوردم. از عکس ها 
نمی توانس��تم دل بکنم. اتاقی در تهران داش��تم. عکس ها 
را به ردیف جلوی خودم گذاشته بودم. به هر طرف که نگاه 
می کردم، عکس ها را می دیدم و از هر یک، خاطره ای داشتم 

و گاهی ناراحت می شدم و می گریستم.
برادرانم با من ش��وخی می کردند و می گفتند: »شیخ مجید 
طلبه ه��ا را یک به یک می بََرد و شهیدش��ان می کند، بعد 
عکسشان را مقابلش می گذارد و می گرید. بنده خدا، از اول 

اینها را شهید نمی کردی؟«
در این نقل و انتقاالت، خانواده ام را از بس جابه جا کرده بودم، 
خس��ته ش��ده بودند. آن ها می گفتند: »که ما تازه با تهران 

مأنوس شده ایم!«
در این جابه جا شدن ها، مدت ها تنها می ماندم. در بناب هم 
مدت ه��ای مدیدی در خانه آقای حاج ش��یخ مصطفی تنها 
ماندم. گاهی ماه ها و حتي س��ال ها، بدون خانواده ام زندگی 
کرده ام. چند س��ال در قم، تنها بودم و خانواده ام پیش پدرم 
بودند. در تهران هم نزدیک به یک سال، خانواده ام همراهم 
نبود. آن موقع خانواده ام در تبریز در خانه تازه  ساخت ناقصی، 
در همسایگی منزل برادرم، حاج شیخ جواد، سکونت داشتند. 
ایشان تازه با آنجا مأنوس شده بودند، که قرار شد به تهران 

بیایند و من آن ها را به سختی از تبریز به تهران آوردم.
در س��ال 1342 که ساواک پدرم را به تبریز تبعید کرد، من 
برای پر کردن جای ایشان، به بناب آمده بودم و تنها در منزل 
می ماندم. این ها را می گویم تا برای برخی دوستان و برادران، 
درس باش��د. طلبه ها را به جبهه هم اعزام می کردیم. مثاًل 
زمانی  که عملیات فتح المبین فرا رس��ید )اواخر سال 60  یا 
اوایل 61( طلبه ها خیلي عالقه مند بودند که اعزام شوند. آن 
موقع آقاي چیت چیان، فرمانده سپاه تبریز بود. بنا شد اعزام 
گروهي داشته باشیم. شاید اولین و آخرین اعزام گروهي بود 
که انجام شد. حدود هفتاد نفر از طلبه هاي ما بودند و هفتاد 
نفر هم از سپاه تبریز. در طول سفر صداي ناله و مناجات و 
گریه بلند بود. خیلي خاطره عجیبي بود. در کتاب ها، درباره 
جهاد و ش��هادت خوانده بودیم، اما ندی��ده بودیم. از این رو، 
برایم��ان خیلي عجیب بود. گویي آنجا بهش��ت بود. خدایا 
این ها مرا نمي ش��ناختند، اما محبت و ارادت خاصي نشان 

مي دادند. البته درست بود که ما را نمي شناختند، ولي عمامه 
را مي شناختند. عمامه؛ یعني جهاد، یعني پیشرو رزمندگان.

دوس��ت داشتم جایي باشم که به جبهه بیشتر شبیه باشد. 
حصر آبادان شکسته شده بود، ولي هنوز خرمشهر آزاد نشده 
ب��ود. از دور که چادرهاي رزمندگان را دیدم، دلم پر کش��ید. 
هوا خیلي گرم بود، ولي لذت روحي و معنوي چنان بود که 

گرمي هوا را حس نمي کردم.
ای��ن اولین جبهه بنده بود که از تبریز عازم ش��ده بودم. در 
تهران هم اعزام داش��تیم. در هر عملیات یا عید نوروز، دلم 
براي جبهه تنگ مي ش��د. نوع��اً مي گفتم: »مي روم جبهه 

کنار بچه ها باشم. بچه هایم آنجا یتیم هستند«.
در بناب هم که بودیم، اعزام هاي گروهي داش��تیم، از جمله 
در عملی��ات کربالي چهار و پنج و عملیات مرصاد. طالب 
به صورت گروهي به جبهه هاي نبرد حق علیه باطل اعزام 
ش��دند که تعداد زیادي از آنها هم به فیض عظیم شهادت 

نایل آمدند.
تا امروز برنامه طلبه پروری را ادامه داده ایم و ان شاءاهلل ادامه 

نیز خواهیم داد.

ب( گزارش فعالیت های مدرسه بناب
حوزه علمیه حضرت ولي عصر )عج( شهرستان بناب، یکي 
از حوزه هاي شهرستاني است که توانسته طالب مستعد و 

فاضلي از جهت علمي و اخالقي تربیت کند.
در س��ال 1369 ه� . ش، با عنای��ات حق  تعالي و توجهات 
خاصه امام عصر )عج(، دولت جمهوري اس��المي، ده هکتار 
زمین در حومه شهر، براي س��اخت مدرسه جدید در اختیار 
حوزه علمیه بناب قرار داد و بالفاصله کار س��اخت مدرس��ه 
جدی��د آغاز ش��د. مرحله اول این مجتمع عظیم اس��المي، 
در اردیبهش��ت 1380، ب��ه همت امام جمعه این ش��هر به 

بهره برداري رسید. 
در حال حاضر، آیت اهلل حاج شیخ عبدالمجید باقری بنابي، 
نتیجه سه دهه تجربه، مدیریت و تدریس را به کار بسته و 

باغبان گلستاني، چون مدرسه فعلي است.

  
نهاده�ا محل فعالی�ت علمایي اس�ت که از 
لحاظ علمي و اخالقي خود را خوب ساخته 
باشند. طلبه، شجره طیبه اي است که باید 
ابت�دا »تاتي اکلها« ش�ود، یعن�ي ثمره اش 
ظاهر ش�ود. هجرت الزم اس�ت، ام�ا نه به 

نیت تأمین معاش.
  



برنامه هاي آموزشي
برنامه آموزش��ي براي پایه هاي اول تا نهم، بر اس��اس برنامه ابالغي از طرف مرکز مدیریت 
اجرا مي شود. تالش مسئوالن آموزش مدرسه این است که این برنامه ها را با کیفیت باال و 

بازدهي بیشتر، به ثمر برسانند.
بدین  منظور، ش��ماری از طالب مستعد با همکاري معاونت آموزش، دست به طراحي برنامه  
آموزش��ي وسیع زدند. برای طراحي آن، حدود دو سال کار علمي � پژوهشي و میداني انجام 
گرفت. اکنون بخش هایي از »طرح کوثر« با هماهنگي با مرکز مدیریت، براي دومین سال 

در پایه هاي اول اجرا مي شود.

برنامه های پژوهشی
استاد فرزانه، همواره تعطیالت تابستاني را به فرصتي براي تحقیق و پژوهش تبدیل کرده اند. 
عالوه بر اینکه همواره مجري آن تعدادي از طالب موفق و با استعداد همین حوزه هستند.

البت��ه در س��ال هاي اخیر، تع��دادي از طالب فعال مدرس��ه با همکاري اس��تادان، تحصیل 
پژوهش محور را منحصر به تابستان نکردند و در طول این سال ها، به پژوهش مي پردازند.

در سال اخیر، پس از راه اندازی معاونت پژوهش، در جهت متمرکز کردن فعالیت هاي پژوهشي 
و حف��ظ تجربه ها و ثمرات آن در ح��وزه، اجراي این طرح نیز بر عهده معاونت پژوهش قرار 
گرفته است. برنامه ریزي و اجرا کردن طرح هاي پژوهشي، کار اصلي معاونت پژوهش است. 
مس��ئول فعلي معاونت، پژوهش را در حل روش منِد مجهوالت علمي، در چارچوب خاصی 
تعری��ف مي کن��د. از این رو، برنامه هاي پژوهش��ي را در دو مح��ور چارچوب هاي پژوهش و 

محتواي پژوهش، متمرکز مي کنند.
در مرحله اول، کارگاه هایي براي آموزش مدیریت مطالعه و یادگیري و همچنین روش تحقیق 
و مقاله نویسي تشکیل شد و در مرحله عملي کردن این آموزش ها، عالوه بر جشنواره عالمه 
حلي، جش��نواره ای داخلي نیز برگزار ش��د. ایش��ان قصد دارند مراحل بعدي طرح را در طول 

برنامه ای پنج ساله اجرا کنند.
در مح��ور دوم، یعني محتواي پژوهش، تش��کیل کانون هاي علمي، به منظور پیش��رفت 
فراگیران و س��پس تشکیل گروه هاي علمي، برای پرورش استادان متخصص و رسیدن به 

مرحله تولید علم، جزء برنامه هاي معاونت پژوهش است.

امكانات و خدمات پژوهشي
ح��وزه علمیه بن��اب با وجود کتاب خانه اي بزرگ، مش��تمل بر بیش از س��ی هزار جلد و با 
س��الن مطالعه اي مناس��ب و مجهز به دس��تگاه های رایانه ای همراه با امکانات نرم افزاري و 

سخت افزاري مناسب، فضاي خوبي براي مطالعه و تحقیق فراهم آورده است.
برنامه هاي تبلیغي

با وجود اینکه حوزه خارج از ش��هر اس��ت، ولي حضور طالب و تأثیرش��ان در فضاي ش��هر 
همچنان ادامه دارد.

� از جمله امور تبلیغي حوزه ولی عصر، حضور طالب و استادان آن در مساجد و مدارس شهر 
و روستاهاي اطراف، دانشگاه ها، اداره ها و کارخانه های مهم شهر است، به گونه ای که کمتر 

نمازخانه اي پیدا مي شود که نماز جماعت اقامه نشود.
� پنج ش��نبه ها براي حضور در مراس��م دعاي کمیل و جمعه ها براي شرکت در نماز جمعه، 
افزون بر اینکه حضور طالب در س��طح ش��هر مشهود و مؤثر است، رونق بخش مراسم نیز 

هستند.
� موکب عزاداري حوزه علمیه، با حضور چش��مگیر خود در تمام وفیات، به ویژه در روزهای 
محرم، همواره پیشگام و مروج فرهنگ عزاداري بوده و شعائر مذهبي را زنده نگه داشته است.

  

مدرسه راهنمایي طاها، اولین مدرسه اي است که مطابق با تفاهم نامه 
همکاري میان مسئوالن وزارت آموزش و پرورش و مرکز مدیریت قم، 
راه اندازی شده است. این مدرسه تحت اشراف کامل استادان و طالب 
ح�وزه علمیه حضرت ولي عص�ر بناب، همراه با اج�راي برنامه هاي 
پرورش�ي منسجم و مؤثر و ارتباط نزدیك با دانش آموزان، در جهت 

آینده سازي کشور اسالمي، در حال فعالیت است.

  
 تش�کیل کانون ه�اي علمي، به منظور پیش�رفت فراگیران و س�پس 
تشکیل گروه هاي علمي، برای پرورش استادان متخصص و رسیدن 

به مرحله تولید علم، جزء برنامه هاي معاونت پژوهش است.
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� همکاري حوزه علمیه با اداره آموزش و پرورش و دانشگاه 
شهرس��تان بناب، زمینه مناس��بی براي تبلیغ فراهم آورده 
اس��ت که طالب و استادان حوزه از این فرصت نیز استفاده 

مي کنند.
� حض��ور ط��الب در کاروان هاي اردوي راهی��ان نور، یکي 
از نتای��ج ای��ن همکاري ب��وده و همچنان رابطه ایش��ان با 

دانش آموزان و دانشجویان ادامه دارد.
� هر سال مراسم بزرگ جشن نیمه شعبان، همراه با مراسم 
تعمیم طالب در مصلّي برگزار مي شود و به مراسم تبلیغي 

بزرگی تبدیل شده است.
� سایت حوزه علمیه حضرت ولي عصر )عج( نیز بخشي از 

فعالیت هاي تبلیغي حوزه است.
� مدرسه راهنمایي طاها، اولین مدرسه اي است که مطابق 
ب��ا تفاهم نامه هم��کاري میان مس��ئوالن وزارت آموزش و 
پرورش و مرکز مدیریت قم، راه اندازی شده است. این مدرسه 
تحت اش��راف کامل استادان و طالب حوزه علمیه حضرت 
ولي عصر بناب، همراه با اجراي برنامه هاي پرورشي منسجم 
و مؤثر و ارتباط نزدیک با دانش آموزان، در جهت آینده سازي 

کشور اسالمي، در حال فعالیت است.

برنامه هاي اخالقي
حضرت آی��ت اهلل بنابي، نه تنها امور مدیریتي را با ُحس��ن 
تدبی��ر خویش، ب��ه بهتری��ن ص��ورت اداره مي کنند، بلکه 
همچ��ون پ��دري مهربان، ش��کوفه هاي گلس��تان حوزه را 
باغباني مي کنند. عمدتاً ایش��ان برنامه هاي اخالقي حوزه را 

برگزار مي کنند.
هر کدام از پایه ها، هفته اي یک جلسه درباره اخالق نظري 
و هر ماه یک جلس��ه عمومي اخالق، برنامه رسمي اخالق 

هر مدرسه است.
عصر چهارشنبه ها، جلسه ویژه اي با موضوعیت شرح کتاب 

چهل حدیث حضرت امام دایر است.
عصر جمعه ها، جلس��ه اي با نام »جلسه معرفت« در منزل 

ایشان برگزار مي شود.
ایش��ان صبح و عصر، و بعضي ش��ب ها در مدرسه حضور 
دارند و طالب به راحتي با ایشان مالقات می کنند و مشاوره 

مي گیرند.
در طول سال نیز استادان خبره اخالق دعوت مي شوند و با 
حضور در جلس��ات خصوصي و عمومي، طالب را بهره مند 

مي سازند.

برنامه هاي جانبي خاص
در این حوزه برنامه ه��اي جانبي متعدد و متفاوتي از جانب 

حوزه یا طالب اجرا مي شود که برخي از آن ها عبارتند از:

� برنامه تدبر در قرآن، تحت نظر استاد الهي زاده
� برنامه مطالعات اعتقادي، تحت نظر استاد خسروپناه 

� کارگاه ه��اي آم��وزش رایان��ه با همکاري س��ازمان فني و 
حرفه اي

� کالس آزاد تفسیر قرآن و نهج البالغه
� فعالی��ت واحد مش��اوره به ص��ورت روزان��ه و هفتگي و 

برنامه هاي ویژه متأهلین
� برگزاري اردوهاي زیارتي و تفریحي

� برنامه هاي ورزشي در چندین رشته متفاوت
� برنامه جلسات گروهي، مربوط به طلبه هاي همشهري

� برنامه ادعیه هفتگي و روزانه
آسیب شناس��ي حوزه امروز در زمین��ه برنامه هاي اخالقي و 

علمي طالب و استادان، از دیدگاه آیت اهلل بنابي
ایشان آسیب هاي اثرگذار در نشاط و کیفیت تحصیل طالب 

را چنین برشمردند:
1( عافیت طلبي

امروزه طالب از نحوه معیش��ت اس��الف خود بي خبرند یا 
مطالعه دارند، ولي آن را در مورد خودش��ان توجیه مي کنند. 
مثاًل می گویند: »وضعیت ما هم نسبت به زمان خودمان نه 

تنها بهتر از ایشان نیست، بلکه بدتر هم هست.«
راهکار: اطالع از حیات اسالف صالحه و عالمان رباني و قانع 

نبودن به این توجیهات.
2( کتاب هاي درسي

تحول در کتب درسي ضرورت دارد. همان طور که در بیانات 
مقام معظم رهبري و نخبگان حوزه آشکار است، بنده نیز از 
هشت � نه سال پیش به مرکز مدیریت، به مسئوالن وقت 
این عرائض را رس��اندم و به برنامه هاي ایشان منتقد بودم. 
 [بله واضح اس��ت که] مقداري از کتب ح��وزه به تغییر نیاز 
ندارد، اما مع االس��ف، عده زیادي از طالب نه تنها نسبت به 
کتاب هایي که نیاز به تحول دارند، س��لب اعتماد مي کنند، 
بلکه این س��لب اعتماد به س��ایر کتب حوزه نیز س��رایت 
مي کند. نتیجه این مي ش��ود که طلبه نش��اط تحصیل، و 
حال پرداختن به مطالب غامض رس��ائل، مکاسب، کفایه و 

غیره را ندارد. با این اعتقاد که چه فایده اي دارد؟
اي کاش آن مقدار از تحول که مورد نیاز است، سریعاً انجام 

بگیرد تا این مقدار از ضایعات را نداشته باشیم.
3( ازدواج زودرس

تش��ریفات و پیش نیازها و الزامات ازدواج و مهریه و مشکل 
مس��کن، مش��کالت عدیده اي به بار مي آورد. اگر طلبه با 
برنامه الهي پیش برود و با تالش درس بخواند، خواهد دید 

که ازدواج، دیر به یادش مي افتد.
4( بي توجهي به اهداف طلبگي

ام��روزه دش��مِن بی��دار و با انگی��زه، با همه ت��وان خود در 

زمینه هاي فکري، اعتقادي، سیاس��ي، فرهنگي و غیره، به 
وسیله تمامي ابزارها، در حال فعالیت است.

بر اس��اس گزارش مسئوالن، فقط در پاکس��تان، دو تا سه 
میلی��ون طلبه وهابي س��عودي، در حال فعالیت هس��تند. 
[جمعیت عربس��تان: هجده میلیون] در حالي که ما با تمام 
داعیه خ��ود براي فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت ولي 
عصر )عج(، حداکثر پنجاه ه��زار نفر طلبه داریم. [جمعیت 

ایران: 75 میلیون]
دش��من، بیدار اس��ت و با قلم و بیان و ماهواره و اینترنت و 
تصاویر و فیلم هاي مبتذل، به جنگ با ما آمده است. چندین 
هزار س��ایت مبتذل که عمدتاً مخاطبشان ایراني است، در 
حال فعالیت اس��ت. کار به جایي رسیده است که شیطان 
را به عنوان خدا مي پرس��تند.  در زمان رس��ول خدا  هم 

چنین اوضاعي نبود، ولي ما به خواب خرگوشي فرو رفته ایم!
5( جذب شدن سریع به نهادها و هجرت هاي زودرس براي 

تأمین معاش
نهاده��ا محل فعالیت علمایي اس��ت که از لحاظ علمي و 
اخالقي خود را خوب س��اخته باشند. طلبه، شجره طیبه اي 
است که باید ابتدا »تاتي اکلها« شود، یعني ثمره اش ظاهر 

شود. هجرت الزم است، اما نه به نیت تأمین معاش.
6( مس��ئله اخ��الق از اولویت ه��اي اصلي هر فرد اس��ت، 
خصوصاً ب��رای طلبه و روحاني؛ چرا ک��ه مي خواهد عالوه 
بر تهذیب و تزکیه نفس، پیام رس��ان قرآن و عترت و مروج 

مکارم اخالق باشد.
آموزنده ترین و س��ازنده ترین راه، همان است که امام صادق 
ْیِر ألِْسَنتُِکْم«. باید با عمل   فرمود: »ُکونُوا ُدَعاه لِلنَّاِس بَِغ

درس داد.
ما قطعاً مي خواهیم، ادامه دهنده راه انبیا و اولیا باش��یم که 



  
عزیزاني که جواني خود را وقف طلبگي کرده اند، باید به این نعمت 

عظیم الهي و مسئولیت سنگین خود توجه کنند.
نیاز اسالم و جامعه به حد ضرورت رسیده است. در چنین زماني، 
ضرورت این امر بیشتر از همه رشته های مشاغل است. همچنین به 
برکت انقالب اسالمي، زمینه فعالیت ها گسترده تر و مساعدتر شده 

است. هم سنگرهاي کار زیاد و متنوع است و هم شرایط مهیاتر. باید 
در مقابل شهیدان احساس دِین، و با عمل خالصانه، این دِین را ادا 

کنیم.

  
هم�کاري ح�وزه علمی�ه ب�ا اداره آم�وزش و پ�رورش و دانش�گاه 
شهرس�تان بناب، زمینه مناس�بی براي تبلیغ فراهم آورده است که 

طالب و استادان حوزه از این فرصت نیز استفاده مي کنند.

  

سودمندترین راه هاست؛ نه نصیحت زباني مي خواهد و نه قدرت بدني! نه پول دادن الزم است 
و نه منبر رفتن؛ همان راه رفتن متعارف در خیابان یا نشستن انسان در مسجد یا جاي دیگر، 

مي تواند راه آموزش اخالق باشد. اگرچه بیان و گفتار هم جاي خود را دارد.
راه دوم، معرفي الگوهایي است که اخالقشان استاندارد و معتدل بوده، و تاریخ، راه و رسم آن ها 
را براي ما به یادگار گذاش��ته است. اخالق، گفتار، رفتار، زهد و عبادت ایشان الگوهاي مناسبي 
براي طلبه است. البته کساني که تک بعدي بوده و در سیر و سلوک، افراط یا تفریط داشته اند، 
الگوهاي مناسبي براي معرفي نیستند. الگو باید جامع ابعاد و معتدل، و از لحاظ معرفت، رفتار 

و منش، پیامبرگونه باشد، تا بتواند در شکل گیري شخصیت اخالقي طلبه مفید واقع شود.
فضای بداخالقي، خصوصاً بد اخالقي سیاسي، تقوا را از خیلي ها ربوده است، یا افراط کرده اند 

یا تفریط.
مش��کل بعدي شرکت نکردن در جلسات اخالق اس��ت. حال یا جلسه اي نیست و اگر هم 
هست، طلبه حضور در جلسه را براي خود واجب نمي داند؛ چرا که طلبه نمي داند، طلبگي 

یعني چه؟ طلبگي با بد اخالقي تناسبي ندارد.
عوامل ترقي برنامه هاي حوزوي

عالوه بر این شرایط، دو مسئله محوري نیز به عنوان عوامل ترقي نقش دارد:
مس��ئله نخس��ت، پیروي از رهنمودهاي امام راحل اس��ت که در تمامي مسائل بغرنج 
راه گشاست. قطعاً چنین تفکري که حوزه را از رکود هزار ساله در عرصه مسائل اجتماعي � 

سیاسي در آورد، در زمینه هاي دیگر نیز بسیار کارساز و راه گشا بوده و هست.
مسئله دوم، توجه به منویات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( است که یکي از بزرگ ترین 
دغدغه هاي ایش��ان، کارآمد و به  روز ش��دن حوزه ها و سکان دار بودن آن ها در هدایت اجتماع 
� چه از نظر علمي و چه از نظر مدیریت سیاسي � است. بنابراین، با درک آرمان ها و اجراي 

منویات ایشان، مشکالت حوزه ها برطرف خواهد شد.

مشكالت حوزه هاي شهرستان
مش��کل نخست این است که طلبه شهرس��تاني، اعتماد الزم را به حوزه شهرستان ندارد 
و گم��ان مي کند اگر به قم برود، به آس��اني می تواند مقام��ات عالي را طي کند و اگر در 
شهرس��تان بماند، پیشرفت نخواهد کرد! قهراً این مسئله باعث مي شود طلبه شهرستاني 
دودل و حی��ران باش��د و با بی رغبت��ی درس بخواند و به دنبال این باش��د که درس هاي 
شهرستان را زود تمام کند و خوب خواندن را براي قم نگه دارد، اما بعد از ورود به قم تازه 
سرش به سنگ مي خورد و با خود مي گوید: کاش درس ها را این قدر با عجله نمي خواندم. 

کاش یکي � دو سال، بلکه بیشتر در شهرستان مي ماندم و... .
مس��ئله دوم، مشکالت مالي است. البته طالب قم هم از آن رنج مي برند، ولی مشکالت 
مالي شهرس��تان ها بیشتر اس��ت، به خصوص اگر حوزه اي پش��توانه مالي )وقف و امثال 
ذلک( نداش��ته یا پشتوانه کمي داشته باشد، طالب به دنبال این خواهند بود که زودتر به 

قم بروند.
مس��ئله س��وم، به اس��تادان خوب و مجرب مربوط اس��ت؛ چه در بعد آموزشي و چه در بعد 

اخالقي و تهذیب و مشاوره، که دست طالب شهرستان ها از آن ها تا حدي کوتاه است.
مسئله چهارم، کمبود مراجع تحقیق، نظیر کتاب خانه ها و بانک هاي اطالعات است.

مس��ئله پنجم، فقدان استادان هم عرض براي یک کالس است. در قم بحمداهلل به برکت 
وفور اس��تادان، گاهي طلبه از بین ده ها استاد براي یک کتاب و یک پایه، حق گزینش دارد 
و با اس��تادي درس مي خواند که روش درس دادنش با او هماهنگ باش��د، اما این مسئله  در 
شهرستان ها منتفي است. البته سعي ما این است که در این مدرسه، تا حد امکان براي هر 
درس، استاد دیگري هم داشته باشیم، اما در بیشتر حوزه هاي شهرستاني، طلبه باید با استاد 



۵٧

خاصي هماهنگ بشود و با او درس بخواند.

 راه كارهاي پیشنهادي
1( اعتماد طالب شهرستاني تقویت شود تا بدانند در شهرستان هم مي توانند 

پیشرفت کنند.
2( بهتر اس��ت براي رفع نیازهاي مالي حوزه هاي شهرستان ها، به خصوص 
با توجه به ش��هریه کم متأهلین، مقام معظم رهبري و مراجع محترم تقلید، 
عنایت بیشتري به حوزه هاي شهرستاني داشته باشند. این امر از چند جهت 

ضروري است:
نخست اینکه امروزه قم به دلیل شمار زیاد طلبه ها، نیازمند امکانات فراواني 
)حجره، مسکن، مدرسه و غیره ( است. بنابراین باید تمرکززدایي، امري جدي 
تلقي شود. طلبه قم از نبود حجره و کمبود آن رنج مي برد؛ در حالي  که این 
همه حجره خالي در شهرس��تان ها وجود دارد. قهراً الزم است برخي امکانات 
که مربوط به بعد علمي، آموزشي و اخالقي مي شود )نظیر استادان خوب( به 
سوي شهرستان ها روانه شود و حوزه قم، نقش حوزه تخصص پرور را ایفا کند. 
چه لزومي دارد در حوزه قم مدارس��ي باش��د که اداره آنها در شهرستان ها هم 
ممکن است. حوزه قم بهتر است فقط براي تحصیالت عالیه و مدارج علمي 

باال � مثاًل پایه هاي ده به بعد � اختصاص یابد.
دوم اینکه با این کار، حوزه هاي شهرس��تان ها، هم از لحاظ علمي و معنوي 
و هم از لحاظ مادي، تقویت ش��وند. چنین توقعی از این بزرگواران اس��ت که 
همان عنایتي را که به حوزه علمیه قم دارند، به حوزه هاي شهرس��تان ها هم 
داش��ته باش��ند. مثاًل طلبه متأهل در قم از هر مزایایي بهره مند است، طلبه 

متأهل شهرستاني نیز از همان مزایا بهره مند باشد.
مورد س��وم، انتظار و توقع ما از مس��ئوالن امر � به وی��ژه از مرکز مدیریت 
حوزه علمیه قم � این است که استادان مجربي به شهرستان ها بفرستند تا 
طالب با دل گرمي بیشتري به درسشان ادامه بدهند. همچنین باید مدیران 
حوزه هاي شهرستان ها، از میان مسئوالن دلسوز، پرکار، تمام وقت و مجرب 
انتخاب ش��وند، زیرا مدیر موفق، در عرض ده سال یا کمتر مي تواند از یک 
طلبه، حداقل عالم رباني بالقوه ای بس��ازد. آن وقت حوزه قم بهتر و بیشتر 
مي تواند امثال آیت اهلل جوادي آملي، آیت اهلل حس��ن زاده، شهید مطهري و 
امثال مراجع حاضر )ادام اهلل عمرهم( تربیت کند و به جامعه تحویل دهد.

ارتباط با طالب
در محض��ر پ��روردگار، بدون هرگونه اغراق عرض مي کنم، ما در مدرس��ه به 
طلبه ها ش��خصیت مي دهیم و خودمان را براي استفاده از نظریات آنان آماده 

مي کنیم.
ارتباط اول: بارها در طول س��ال، با طلبه ها )مس��تقیم یا غیر مس��تقیم( به 
شور مي نش��ینیم و به پیشنهاد ها و انتقادهاي آن ها توجه مي کنیم و گاهي 
توضیحي نسبت به برنامه هایي که شاید براي طلبه ها مبهم جلوه کند، ارائه 

مي دهیم.
ارتباط دوم: از طریق سر زدن به حجره هاست. با اینکه حجره ها فاصله زیادی 
از هم قرار دارند، به هر حجره چند دفعه، ش��خصاً سر زده ام.  ابتدا در مي زنم 
وارد می ش��وم. حتي گاهي مي بینم چراغ حجره روشن است، اما چون جواب 

نشانه
گفت الحمدهللا درس ها پر از جمعيت اند

گفتم از حّل مشکالت جهان اسالم مشخص است.



»بله« نمي ش��نوم یا مي بینم یکي از افراد حجره خوابیده، برمي گردم و اگر جوابي آمد، به 
حجره می روم و حالشان را مي پرسم. به پاکیزگي و نظافت حجره ها و اینکه مشغول مطالعه 

هستند یا نه، توجه مي کنم.
ارتباط سوم: صندوقي به نام »صندوق پیشنهادات« در مدرسه تعبیه شده که کلید آن فقط 
در اختیار خودم است. به طلبه ها گفته ام: اگر حرفي داشتید بنویسید، با امضا یا بدون امضا. 
طلبه ها مس��ائل مختلفي در نامه هاي خود به من مي نویسند که همه را مي خوانم و آن ها 
را پیش خودم نگه مي دارم و اگر مطلبي در نامه باشد که نویسنده آن راضي نیست دیگري 

از آن مطلب با خبر شود، آن نامه را از 
بین مي برم.

ارتباط چه��ارم: طلبه ها را بر اس��اس 
شهرها، به گروه هاي ده نفري تقسیم 
ک��رده  و براي ه��ر گروه، مس��ئولی 
در نظ��ر گرفت��ه ام. در طول س��ال با 
مس��ئوالن گروه ه��ا جلس��ه دارم. از 
آن ها نظرخواهي مي کنم و مسئوالن 
گروه ه��ا، نظریات طلبه ه��ا را به بنده 
منتقل مي کنند. بنابراین، حرفشان را 
مي شنوم و اگر نکته مثبتي بود، تا حد 
امکان ترتیب اثر مي دهم، در غیر این 
 صورت با دادن توضیحی، قانعش��ان 

مي کنم.
عالوه بر این ه��ا، ارتباط پنجمي هم 
با طلبه ها دارم و آن این اس��ت که از 

قیافه برخي مي فهمم که گویا این شخص در دل حرفي دارد و از چیزی ناراحت است. گاهي 
تنها او را و گاهي هم به صورت دو یا سه نفري، به دفتر فرا مي خوانم و مي نشینیم با هم 

درددل مي کنیم.
ارتباط ششم: واحدهاي مختلفي مثل واحد تبلیغات، تدارکات و... در مدرسه فعال هستند که 

با مسئولین آن ها ارتباط دارم.
ب��ه هر حال، از راه هاي مختلف با تمامي طالب مرتبط هس��تم. این طور نیس��ت که من 
فقط با پنج نفر مرتبط باش��م یا با پنجاه نفر، بلکه با همه در ارتباط هس��تم، به گونه ای که 
اس��م همه را مي دانم. بعد از یکي � دو ماه، اس��امي طلبه هاي سال اول را یاد مي گیرم و به 

حافظه ام مي سپارم.
ارتباط هفتم: در مس��افرت ها، خودم را از طلبه ها جدا نمي کنم. اگر آن ها با قطار بروند، من 
هم در کنارش��ان هس��تم. اگر با اتوبوس سفر کنند، من هم با آن ها می روم. راه را بین چند 
اتوبوس��ي که طلبه ها در آن هس��تند، تقس��یم مي کنم. در یک اتوبوس هم فقط در یک 

صندلي نمي نشینم و به همه سر می زنم.

سؤاالت شفاهي از طالب
تمرین با طلبه ها، از همان آغاز راه اندازی مدرسه، از جمله برنامه ها بوده است. برنامه این 
بود که در هر هفته، سال اولي ها یا دومي ها را به دفتر فرا می خواندم و درس هاي ایشان 

را مي پرسیدم. الحمدهلل باز هم این برنامه ادامه دارد.
پس از اتمام صرف، وقتي این طلبه ها به علم نحو وارد مي ش��وند، باز از آنان به صورت دو 
کالس دو کالس، درس مي پرسم. در این زمینه، به طلبه هاي سال اول و دوم بیشتر اهمیت 

مي دهم؛ چون مي دانم شکل گیري طلبه و هر نوع خوش بختي و احیاناً بدبختي او، از همان 
اوایل طلبگي است. این دوره از نظر تربیت اخالقي و علمي، مهم ترین دوره است.

ارزیابی استادان
استادان را با سه شیوه ارزیابي مي کنم:

نخس��ت از طلبه هایي که بیش��تر اهل مطالعه و درس هستند، س��ؤال مي کنم. گاهي در 
جمع کالس، قبل از حضور اس��تاد یا بعد از رفتن او یا روزي که اس��تاد نتوانس��ته در درس 
حاضر بشود، از آنان وضع استاد را جویا 
مي شوم و براي مثال مي پرسم: نحوه 
پاس��خ دادن اس��تاد به اشکاالت شما 
چگونه است؟ حتي به  طور خصوصي 
از برخي ش��اگردان، نحوه شوخي ها و 
مزاح هاي او را مي پرس��م ی��ا از درس 

پرسیدن او کسب اطالع مي کنم.
دوم اینکه گاهي هنگام تدریس استاد، 
به کالس سر مي زنم. با مزاح و لطافت 
خاصي مي گویم : »اج��ازه دهید امروز 
ی��ک نفر به جمع ش��اگردانتان اضافه 
شود!« نحوه تدریس استاد را از نزدیک 
مشاهده مي کنم. گاهي هم پشت در 

می ایستم و استراق سمع مي کنم!
در نهایت، هن��گام امتحان ها و طرح 
پرسش هاي امتحاني از سوي استادان، 
پرس��ش ها را می بینم و به ارزش و س��ازنده بودن آن ها دقت مي کنم. از این سه راه، استادان 

را ارزیابي مي کنم.

توصیه های كلی حاج آقا به طالب
عزیزان��ي ک��ه جواني خ��ود را وقف طلبگي کرده ان��د، باید به این نعم��ت عظیم الهي و 

مسئولیت سنگین خود توجه کنند.
نیاز اس��الم و جامعه به حد ضرورت رسیده اس��ت. در چنین زماني، ضرورت این امر بیشتر 
از همه رش��ته های مش��اغل اس��ت. همچنین به برکت انقالب اس��المي، زمینه فعالیت ها 
گسترده تر و مساعدتر شده است. هم سنگرهاي کار زیاد و متنوع است و هم شرایط مهیاتر. 

باید در مقابل شهیدان احساس دِین، و با عمل خالصانه، این دِین را ادا کنیم.
متقاباًل دش��من با تمام قدرت به تهاجم عقیدتي، اخالقي، عرفاني، فلس��في، فقهي و غیره 
پرداخته اس��ت. از صدر اسالم تاکنون، چنین شرایطي بي سابقه بوده است. از این رو، طالب 
باید بیشتر احساس مسئولیت کنند و با آگاهي دادن به جامعه، زمینه هاي علمي و بینشي 

ظهور حضرت ولي عصر )عج( را فراهم آورند.
عالوه بر علم و قلم و گفتار، باید با عمل و انفاسش در جامعه اثر بگذارد و اخالص نیت و 

درایت داشته باشد.
از س��حرخیزي هفته، به ویژه ش��ب جمعه، نیرو بگیرند تا بتوانند با دش��منان جني و انسي 

مقابله کنند.
امام زمان )ارواحنا فداه( امید به حوزه ها بسته است. امیدوارم خداوند ما را به وظایفمان آشنا 

کند و توفیق حداکثر استفاده، همراه با نشاط بیشتر را عنایت فرماید.
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 باخبر شـدیم بـه تازگی سـفری علمی 
به كشـور مالزی داشته اید. لطفاً مشـاهداتتان را از 
 باخبر شـدیم بـه تازگی سـفری علمی 
به كشـور مالزی داشته اید. لطفاً مشـاهداتتان را از 
 باخبر شـدیم بـه تازگی سـفری علمی 
به كشـور مالزی داشته اید. لطفاً مشـاهداتتان را از 
اوضاع و احوال مراكز آموزشی و پژوهشی این كشور 
بیان فرمایید. آیا ابداعاتـی دارند؟ چقدر به موضوع 
پژوهـش و تولیـد علـم و گسـترش مراكـز علمی 
پرداخته انـد؟ آیـا در بحث های قالبی یـا محتوایی، 
شیوه های نویی داشته اند؟ لطفاً نظام پژوهش آن ها 
پرداخته انـد؟ آیـا در بحث های قالبی یـا محتوایی، 
شیوه های نویی داشته اند؟ لطفاً نظام پژوهش آن ها 
پرداخته انـد؟ آیـا در بحث های قالبی یـا محتوایی، 

را با پژوهش در حوزه علمیه مقایسه بفرمایید. 
آبان  امس��ال در معّیت گروهی از دوستان � که بسیاری از 
آنها از اعضای انجمن تاریخ پژوهان، مطالعات سیاس��ی و... 
بودند � به کش��ور مالزی س��فر کردیم. در این س��فر، با دو 
IIUM و IIUM و IIUM UM دانش��گاه رس��می مالزی، به نام دانشگاهUM دانش��گاه رس��می مالزی، به نام دانشگاهUM

� که مخفف دانش��گاه بین المللی مالزی و دانش��گاه علوم 
اس��المی مالزی اس��ت � آش��نا ش��دیم. همچنین از یک 
مرکز پژوهش��ی  بس��یار بزرگ به نام آکادمی علوم اسالمی 
بازدید کردیم. هدف ما آش��نایی با دس��ت آوردها، تجربه ها، 
ش��یوه های مدیری��ت پژوهش��ی، مجموع��ه محص��والت 
پژوهش��ی، رویکرده��ای تحقیقاتی، س��رمایه های بومی و 
غی��ر بومی و نظری��ات علمی رایج آنها ب��ود. همچنین ما 
با برخی ش��خصیت های علمی، مانند پروفس��ور عطاس 
و پژوهش گران اس��المی مالزی، نشس��ت هایی داشتیم که 

بسیار سودمند بود. 
ب��ه دلیل موقعیت  جغرافیای��ی ، جمعیتی و مذهبی  مالزی، 
اتفاقاتی در این کشور می افتد که شاید در دیگر کشورهای 
اس��المی چنین اتفاقاتی نیفتاده یا رخ دادن آن بس��یار نادر 

اس��ت. بیش از پنجاه درصد جمعیت مالزی، مس��لمان  اند؛ 
س��ی درصد، چینی تب��ار و هف��ت درصد، هندو هس��تند. 
دیگ��ر گروه ها نیز جزو اقلیت های هندو به ش��مار می آیند. 
چینی ه��ا برای به هم زدن ترکی��ب جمعیت مالزی، رقابت 
شدیدی با مسلمان ها دارند. می دانیم که چینی ها در چین 
نمی توانند بیش از یک بچه داشته باشند. از این رو، چین از 
چینی  تبارهای اهل مالزی حمایت می کند تا بیشتر بچه دار 
شوند. چین می خواهد ترکیب جمعیت مالزی را تغییر بدهد 
و اکثریت جامعه مالزی را به دس��ت بی��اورد. همچنین در 
مالزی، رقابت چینی ها با مسلمانان بر سر مسائل سیاسی 
بسیار است. این رقابت سبب شده است مسلمان ها مراقب 
باش��ند چینی ها به مناصب حکومتی دست نیابند. معمواًل 
در انتخابات، مسلمان ها رأی می آورند. مالزی، چهارده ایالت 
دارد. ایالت ها، پادشاهی است و چهارده پادشاه کوچک و یک 
پادش��اه مرکزی دارند که معمواًل پنج س��ال یک بار عوض 
می شوند. آ نها از بین خودشان، یک پادشاه انتخاب می کنند 
و در یک انتخابات سراسری هم نخست وزیر را برمی گزینند. 
نخس��ت وزیر همه کاره، و مقام پادش��اه، تش��ریفاتی است. 
مس��لمان ها کاری کرده اند که پادشاه و نخست وزیر از بین 
این  افراد انتخاب  ش��ود. تا امروز کس��ی غیر از مسلمان ها 
انتخاب نش��ده است. مذهب ش��افعی، مذهب رسمی اهل 
س��نت مالزی اس��ت. مذهب هایی چون ش��یعه، وهابیت، 

مالکی و حنفی، ممنوع است و کسی حق تبلیغ ندارد. 
1957 مالزی از سال 1957 مالزی از سال 1957 میالدی مستقل شد. سابقه مالزی به 
پنجاه س��ال پیش بر می گردد. این کش��ور از نظر موقعیت 

گزارش

در جست  وجوی اسالم �دنی

محمد حسینی

اشاره
محسن مهاجرنیا متولد 
1343،  دروس حوزوی را در 
سال 1359 شروع کرد و در 
کنار حوزه، دروس دانشگاهی 
را آغاز کرد و در سال 1374
کارشناسی را به پایان رساند 
و با شرکت در کارشناسی 
ارشد پایان نامة خود را 
با عنوان دولت در اندیشة 
سیاسی فارابی دفاع کرد و در 
مقطع دکتری در رشته علوم 
سیاسی پذیرفته شد از جمله 
تألیفات ایشان »اصول تفکر 
سیاسی در قرآن«، »اندیشة 
سیاسی متفکران اسالمی« (3
مجلد) و »شرح رسالة آیین، 
سیاست و سعادت فارابی« و 
بیش از 60 مقالة تخصصی 
است وی عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی است.

گزارشـى از سـفر اعضـاى انجمن هـاى علمـى حـوزه بـه مالـزى
بـا حجت االسـالم والمسـلمين محسـن مهاجرنيـا در گفت وگـو 



جغرافیایی، منتهی الیه ش��رق آسیا و همسایه س��نگاپور، اندونزی و تایلند است. اندونزی به 
دلیل اینکه بزرگ ترین کشور اسالمی، و همسایه مالزی است، روی این کشور تأثیر بسیاری 
دارد. مالزی با جمعیت 25 میلیونی خود توانس��ته اس��ت به مقام نخس��ت توسعه در میان 
همس��ایه هایش دست یابد و در بسیاری از جنبه ها، از اندونزی و سنگاپور، پیشرفته  تر است. 
مالزی به دلیل ترکیب جمعیتی، کشوری دموکرات است و در عرصه سیاست آن، فضای بازی 

حاکم است، اگرچه میان مسلمان ها، قدری تعصب وجود دارد. 
کش��ور مالزی از نظر پژوهشی و علمی، در زمینه مس��ائل اسالمی، پیشرفت خوبی داشته 
اس��ت. امروزه نظریات اندیش مندانی در مالزی مطرح است که نقش جهانی دارند. تقریباً در 
کل جهان اس��الم، شخصیت ها و نظریه پردازان آنها مطرح هس��تند. برای نمونه، پروفسور 
عطاس، در جهان اسالم، شخصیتی شناخته شده است. ایشان دیدگاه اقتصادی معروفی دارد. 
پروفسور کمالی نیز � که با ایشان هم نشستی داشتیم � شخصیتی جهانی  است. کتاب های 
ایش��ان در ایران ترجمه شده  اس��ت و دیدگاه خاصی دارد. همین طور پروفسور الزین، رییس 

دانشگاه استاک نیز فرد مشهوری در جهان اسالم است.
 مالزی به س��مت تولید دیدگاهی تمدن س��از برای جهان اس��الم پیش می رود و به اعتقاد 
خودشان، در برابر افراط گرایی هایی که در باب اسالم هست، دیدگاهی با نام اسالم حضاری، 
یعنی اس��الم تمدنی را تقویت می کنند. نخس��تین بار این دیدگاه را ماهاتیر محمد، مطرح، 
و عبداهلل بداوی تقویت کرد. در این زمینه، نخس��ت وزیر فعلی به تئوری پردازی این اندیشه 

می پردازد.
همه مراکز پژوهش��ی و دانش��گاه های مالزی در پی این هستند که نظریه رهبران فکری و 
سیاسی ش��ان را تئوریزه کنند. دقیقاً در همه مرکزهایی که رفتیم، بحث اس��الم حضاری را 
مطرح کردیم و آنها کتاب هایی را درباره اس��الم تمدنی � که به کوش��ش مراکز علمی شان 
� منتش��ر کرده بودند، به ما نش��ان دادند. برای نمونه، پروفسور کمالی، رییس آکادمی علوم 
اسالمی مالزی، افغان تبار است و 25 سال است در مالزی زندگی می کند. وی نوزده سال نیز 
در امریکا بوده است. ایشان جزو یکی از متفکران بزرگ مالزی به شمار می آید. وی چند کتاب 
درباره اس��الم تمدنی نوشته و اصول ده گانه ای برای اسالم تمدنی مطرح کرده است و برای 

تقویت دیدگاه نخست وزیر مالزی، به صورت جّدی کار تئوریک انجام می دهد.

  آیا ساختار حكومت آنها با دانشگاه هایشان ارتباطی دارد؟
  آنها کارهایی را انجام می دهند که نیاز دارند. س��اختار آموزش��ی و پژوهشی شان، با ساختار 
زندگی ش��ان عجین  اس��ت. جذب تحقیقات متفکران بیرونی ، در راستای نیازهایشان انجام 
می ش��ود. مقوله مدیریت ، یکی از برجس��ته ترین ویژگی های س��اختار جامعه مالزی است. 
ویژگی مردم مالزی  این اس��ت که در همه بخش ها، مدیریت ویژه ای دارند. اقتصاد مالزی از 
نظر س��رانه تولید، فوق العاده است. این نشانه مدیریت دولت مردان مالزی است، وگرنه خود 
مالزیایی ها تولیدات داخلی شان اهمیت چندانی ندارد. آنها از مدیریت و سرمایه های خارجی 
بهره بردند تا درآمد س��االنه  خود را افزایش بدهند. از این رو، در کش��ور مالزی، انواع و اقسام 
سرمایه گذاری های خارجی دیده می شود. آنها مدیریت می کنند و به بسترسازی می پردازند که 
خارجی ها از کشورهای مختلف به کشورشان بیایند. اصاًل برایشان مهم نیست سرمایه داری 
که به کشورشان می رود، چه کسی است و از کجا می آید. خیلی راحت افراد را می پذیرند و 
امکانات و سرمایه ها را در اختیارشان می گذارند و به تولید می پردازند. همین سبب شده است 
که از نظر اقتصادی، پیشرفت فوق العاده ای داشته باشند. از این رو، در مالزی یک نفر بی کار 

نیست. آنها بیش از دو میلیون مهاجر از کشورهای همسایه شان جذب کرده اند.
  به دلیل مدیریتشان در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، تمرّدی در جامعه شکل نمی گیرد. 
همه فرقه ها از دولت پیروی می کنند. برای مردم مالزی، قانون، محترم است. در همه موارد، 



۶١

قانون من��دی و قانون گرایی به چش��م می آید. ملت مالزی، 
ملتی مطیع است و قانون گریزی � حتی میان انسان هایی 
ک��ه از لحاظ مذهبی، مخالف دولت حاکم هس��تند � وجود 
ندارد. آنها به نماد ها و افتخارهای ملی شان احترام می گذارند 
و به هر دانش��گاه یا جای دیگری می روید، عکس پادشاه و 

نخست وزیرشان را می بینید. 
در زمینه مس��ائل اجتماعی، یک معتاد یا گدا کنار خیابان 
نمی بینید. کاماًل کشور پیشرفته ای است؛ چرا که هر کسی 
کار خ��ودش را انجام می دهد. جنب و جوش، یکی دیگر از 
ویژگی های مردم مالزی اس��ت. به دلیل ناهم گونی ترکیب 
جمعیتی، سیس��تِم بازی دارند؛ یعنی مسلمان ها با رعایت 
همه شئون دینی شان، در کنار چینی ها، هندوها، توریست ها 

� که از جاهای مختلف می آیند و پای بند به چیزی نیستند 
� خیل��ی راحت زندگی می کنند. گاهی می بینیم خانم های 
محجبه ماالییایی کنار چینی  ها راحت نشس��ته اند و با هم 
گفت و گ��و می کنند. آنها تفاوت ه��ای فرهنگی را پذیرفتند. 
البته برخ��ی، پذیرش تفاوت ها را ویژگی مثبت مردم مالزی 

می دانند.
این کش��ور نسبت به دیگر کش��ورهای اسالمی، پیشرفت 
ویژه ای دارد. در زمینه زندگی شهری، امکانات فوق العاده ای 
وج��ود دارد. در خیابان های کواالالمپور، ترافیک نمی بینید. 
حت��ی پلیس ه��م در خیاب��ان دیده نمی ش��ود؛ چ��را که 
قانون من��دی  و تدبیر و مدیریت، در ش��هر موج می زند. به 
دلیل کنترل نامحسوس راهنمایی و رانندگی، هیچ  راننده ای 

خالف نمی کند. از این رو، آمار تصادف هم کم است.
یکی از دانشجویان ایرانی دوره دکترا در مالزی به من گفت: 
چند س��ال است که اینجا هستم، ولی تصادفی ندیدم. بنده 
هنگامی که با تاکسی، مونوریل یا با وسایل نقلیه دیگر رفت 
و آمد می کردم، ماش��ینی ندیدم که سبقت بگیرد یا سرعت  

غیر مجاز داشته باشد. همه رانندگان مراعات می کنند. 
ما در مالزی، ش��مار بسیاری دانشجو و اس��تاد داریم. رایزن 
علمی مالزی، از وجود حدود 25 هزار دانشجو در دانشگاه های 

مختلف مالزی خبر داد. درباره مراکز علمی هم باید به چند 
نکته اش��اره کنم. در بازدید از مرکز آکادمی علوم اس��المی 
مالزی، با مرکز بس��یار بزرگ جهانی آشنا شدم که امکانات 
خاصی نداش��ت. ظاهر مرکز بسیار معمولی بود. یک سالن 
کنفرانس داش��ت که در طول سه سال، چهارصد همایش 
بین الملل��ی برگ��زار کرده بودن��د. تقریباً هر س��ه روز، یک 
همایش برگزار می ش��د. این در حالی است که ما همایش 
بین الملل��ی برگزار می کنیم که حدود پنجاه ش��خصیت از 
کشورهای دیگر می آیند. برگزاری همایش کار سختی است. 
البته همایش��ی که یک یا دو روزه برگزار شود، دشوار است. 
مدی��ران مالزی به  گونه ای همایش ها را طراحی کرده اند که 
از گوش��ه و کنار جهان، افراد بسیاری در همایش ها شرکت 
می کنند. هیچ روزی نیست که تبلیغات همایش های مالزی 
در سایت های گوناگون دیده نشود. ایرانی های بسیاری هم 

در این گونه جشنواره ها شرکت می کنند. 
معمواًل برگزارکنن��دگان همایش در ایران، هزینه بلیت رفت 
و برگش��ت مهمانان را تأمین می کنن��د و بهترین هتل، با 
امکان��ات رفاهی را در نظر می گیرن��د. بعد هم هدایایی به 
رس��م یادبود می دهند و هزینه تحقیقات ارایه شده، پرداخته 
می ش��ود، اما در مال��زی چنین امتیازهای��ی در نظر گرفته 
نمی ش��ود. مقاله علم��ی  هر کس که پذیرفته  ش��ود، باید 
دویس��ت دالر به حساب دانش��گاه مربوط واریز کند تا اجازه 
دهند مقاله اش را بخواند و در همایش ش��رکت کند. افزون 
بر این، بسیاری از هزینه ها به عهده پژوهش گر است. با این 

اوصاف، همایش های آنها پرمخاطب و پربار است. 
ریاس��ت یک مرکز پژوهش��ی  می گفت که اعضای هیئت 
علمی م��ا ده نفر هس��تند. آنها با نیروی��ی ده نفره، چهار 
صد همایش برگزار کردن��د. برخی از اعضای هیئت علمی 
آنها، اهل مالزی نبودند. برای نمونه، رییس مرکز، پروفسور 
کمالی، اهل افغانس��تان بود. معاون وی، اهل س��ودان بود. 
یک مسلمان، اهل چک بود و مسلمان دیگری، اهل امریکا. 
بقیه اعضا هم اهل کشورهای عربی و افریقایی بودند. یک 
نفر هم اندونزیای��ی بود. این ویژگی جالبی برای یک مرکز 
پژوهشی نمونه اس��ت که پروژه های کالن دولت را به آنها 
واگذار می کنند که برایشان تحقیق کنند. خود مؤسسه غیر 
انتفاعی بود و با دانش��گاه  UM همکاری داشت، ولی زیر 
مجموعه آن نبود. این مرکز، هش��ت ژورنال نشریه علمی � 
پژوهشی در سطح جهان دارد. برای نمونه، یکی  از ژورنال ها 
در لندن چاپ می ش��ود. آنها تمام مقاالت و خوراک علمی 
این نش��ریات را با برگزاری این همایش ها تأمین می کنند. 
کار دیگری انجام نمی دهند. البته عمده آثار همایش ها، نو 
به شمار می آید؛ آثار گزینش شده  ای که از گوشه و کنار دنیا 
جذب ش��ده اند. این  آثار برای چاپ در نش��ریات کشورهای 

مختلف، به زبان های مختلف، از جمله مالیایی، انگلیسی و 
عربی ترجمه می شود.

آنها س��اختاری آموزش��ی پژوهش مح��ور دارن��د. در واقع، 
دانش��جوی دکت��رای پژوهش مح��ور ج��ذب می کنند و به 
آنها دکترای پژوهش��ی می دهند. ب��ه ما می گفتند که برای 
لیس��انس هزین��ه نمی کنیم و برای فوق لیس��انس هزینه 
کمی می پردازیم، ولی برای دکترا هر چه نیاز باش��د، هزینه 
می کنیم و می کوشیم مغز متفکر و تولیدکننده علمی را در 

مجموعه مان داشته باشیم. 
در بازدیدی که داش��تیم، بخش های بسیاری از تولیداتشان 
را دیدیم. معمواًل در نش��ریات آنها، ن��وآوری و نظریه پردازی 
ملموس اس��ت. کارهای توصیفی قدیم��ی ندارند و عمدتًا 

کارهایشان نو است. 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که آمادگی 
انجام کارهای علمی مشترک را دارند. ما از طرف انجمن ها 
و برخی مراکز پژوهش��ی با آنها گفت وگو می کردیم. از این 
رو، تفاهم نامه ای میان ما امضا ش��د. همچنین آنها آمادگی 
تب��ادل اطالعات را دارند. به ما  گفتن��د که آمادگی داریم در 
زمینه جذب کارهای علمی با شما همکاری، و به محققان 
شما کمک کنیم. در زمینه های مختلف و بحث های علمی 
که مطرح اس��ت، اعالم آمادگی کردند. تقریباً در دانش��گاه 
IIUM � که دانش��گاه جامعه علوم اس��المی اس��ت � و 
دانش��گاه ایس��تاک، اعضای هیئت علمی، اهل کشورهای 
دیگر بودند. رییس دانش��گاه ایستاک، پروفسور الزّین، اهل 
س��ودان بود و زیر مجموعه ایش��ان هم خارجی بودند. این  
ویژگی  مهمی به ش��مار می آید ک��ه در رأس مراکز اصلی 
آموزشی و پژوهشی مالزی، نخبگان فکری از گوشه و کنار 

دنیا جذب شده باشد.
کارهای مهم و ارزش مندی در این دانش��گاه انجام می شد. 
برای نمونه، آنها س��رگرم نگارش دانش نامه جهان اس��الم 
بودن��د و ش��دیداً به کارهایی ک��ه ما می توانس��تیم انجام 
بدهیم، نی��از داش��تند. از این رو، از انجمن ه��ای علمی و 
مراکز پژوهشی ایران استمداد طلبیدند که در زمینه تدوین 
دانش نامه به آنها یاری برسانند. از این رو، ما استقبال کردیم 
و گفت و گوهایم��ان را تا تنظیم تفاهم نامه پیش بردیم و به 
صورت ش��فاهی توافق کردیم که همکاری هایمان را ادامه 

دهیم.

  در چه زمینه هایی كار می كنند؟
  دانشگاه های ایستاک و IIUM در زمینه فقه کار می کنند 
و حوزه تخصصی ش��ان، فقه الشریعه است. آنها به مباحث 
فقهی، فوق العاده عالقه مند هستند و در نشریاتی که به ما 

نشان دادند، کاماًل بحث های شریعت ملموس بود.

  
الگوی تمدنی ش�ان، الگوی تس�امح و تساهل 
اس�ت. قاعدتاً هم از بس�یاری اصول ها کوتاه 
آمدند که توانس�تند ب�ا دیگران کن�ار بیایند، 
وگرن�ه اگ�ر کس�ی مدعی اس�الم ناب باش�د، 
نمی توان�د با س�تم و کفر و ش�رك بین المللی 

کنار بیاید. 
  



رهنامه: به فقه اجتماعی یا فقه سنتی خودشان؟
  بیش��تر بر مبنای فقه ش��افعی کار می کنند، ولی فقهی مدرن اس��ت و رویکردی نو دارند. 
ب��رای نمونه، در فقه المقاصد، کارهای خوبی انج��ام داده بودند. در زمینه فقه االقتصاد هم 

کار کرده بودند.

  درباره فقه المقاصد توضیح می دهید؟
  فقه المقاصد رویکردی نویی در حوزه فقه است که اهل سنت و نوگرایانشان به آن عالقه 
نش��ان می دهند. برای نمونه، االزهری ها در مصر، به فقه المقاصد بیشتر عالقه مندند. البته 
در معقول، ضعیف هستند، ولی در این زمینه هم پی گیرند. در مجموع، مالزی میان بری به 
سمت بحث های اسالمی زده است. هر چند مالزی در زمینه اسالم سابقه زیادی ندارد. گویا 
ایرانی ها، اس��الم را به مالزی منتقل کردند. بازرگانانی که از خاورمیانه به آس��یای دور رفتند، 

مردم آن دیار را با اسالم آشنا ساختند. 
ما از موزه اس��المی مالزی هم دیدن کردی��م. من در موزه چیزی ندیدم که برای مالزیایی ها 
باش��د. همه چیزهایی که در موزه به چش��م می آمد، برای ما بود. نکته جالب این است که 
در موزه، آثاری مربوط به تاریخ دوره صفویه و فیلسوفان اسالمی وجود داشت. هشتاد درصد 
اشیای موزه مالزی، متعلق به ایران و دیگر کشورهای عربی بود. این کل تاریخ مالزی است. 
در واقع، تاریخ آنها، تاریخ ماس��ت. پیشینه ای ندارند، اما با این پیشینه کم، برنامه ریزی های 

خیلی خوبی دارند و خوب پیش می روند. 
در زمینه بحث پژوهش��ی، باید به این نکته اش��اره کنم که ما در ایران، ایده های متعددی را 
طرح، و رها می کنیم. در هر مرکز پژوهش��ی مالزی می بینید ده ها ایده مطرح هس��ت، ولی 
مثل ما تنوع ایده ای ندارند. با وجود این، اهل الگوس��ازی هس��تند. اگر دیدگاهی یا نظریه ای 
مطرح می ش��ود، تمام مراکز آموزش��ی و پژوهشی موظف می شوند که به سمت تبدیل ایده 

به الگو پیش بروند. 
امروزه مالزیایی ها به دنیای غرب اعتراض می کنند که ش��ما همه کش��ورهای اسالمی را با 
یک چوب می رانید. چرا فکر می کنید همه مسلمان ها افراطی  هستند. آنها می گویند ما یک 
اسالم تمدنی داریم که اهل خشونت و افراط و تبعیض و تعصب نیست و با همه راحت کنار 
می آید و با دنیا می تواند تعامل داشته باشد. مبلّغانی از مراکز علمی شان را به اروپا می فرستند 
تا در آنجا تبلیغ کنند که اسالمی که مالزی، نماینده آن است، اسالم خشونت طلب نیست. 
حت��ی در برابر الگوی ایران می خواهند بگویند که ما الگوی ویژه ای داریم که غیر از الگوی 
ایران است. البته آنها خیلی راحت با غرب و کفر کنار می آیند و با همه ایدئولوژی ها سازگارند 

و مشکلی برایشان ایجاد نمی شود. 
بنابراین، الگوی تمدنی ش��ان، الگوی تسامح و تساهل است. قاعدتاً هم از بسیاری اصول ها 
کوتاه آمدند که توانس��تند با دیگران کنار بیایند، وگرنه اگر کس��ی مدعی اسالم ناب باشد، 
نمی تواند با س��تم و کفر و شرک بین المللی کنار بیاید. البته در بسیاری از موردها، در برابر 
ستم  علیه جهان اسالم، موضع خفیف دارند که برایشان هم مشکلی درست نمی شود. برای 
نمونه، به نوعی، اسراییل را محکوم و از فلسطین دفاع می کنند، اما دفاع شان در حد حرف 
است. البته هیچ  گاه مانند ایران عمل نمی کنند که برایشان مشکل درست شود. از این رو، 
با امریکایی ها هم مشکل خاصی ندارند. در زمینه اشغال عراق و حمله امریکا به افغانستان، 
تنها به محکومیت بسنده کردند. در مجموع، اهل درگیر شدن با دیگر کشورها نیستند. برای 

همین هم ممکن است همه کشورها آنها را قبول داشته باشند. 
قاعدتاً کش��ورهای توریستی، دارای فرهنگ پلورالیسم و تکثرگرا هستند. اگر غیر از باشند، 
نمی توانند توریست جذب کنند. مبنای این رفتار، متأثر از تفکر غربی است، وگرنه تفکر ناب 

اسالمی چنین نیست. 

درباره لباس مردم آن دیار نیز باید بگویم که لباس ماالییایی ها، اسالمی است. دقیقاً لباس 
زن های ماالییایی، مانند لباس زن هایی اس��ت که در مکه و مدینه دیده می ش��ود، زن های 
پوشیده و محجبه که فقط چشمانش پیداست. در واقع، در این زمینه، قدری فرهنگ بومی 

خود را حفظ کردند. 
البته توسعه ای که ره آورد غرب است، در جامعه مالزی نقش داشته است. برای نمونه، زبانشان 
ترکیبی از زبان ماالییایی و انگلیس��ی اس��ت. با وجود حفظ فرهنگ شان، فرهنگ بیگانه را 

هم جذب کرده اند.

  در جامعـه مالـزی،  نظـام خانـواده دارای چـه جایگاهی اسـت؟ آیا 
خانواده های منسجمی دارند؟

  چینی ها، آداب و رس��وم خاص خودش��ان را دارند، ولی اگر این ترکیب جمعیتی و فرهنگ 
بیگانه نبود، مسلمان ها نیز می توانستند فرهنگ خودشان را حفظ کنند. البته در این سفر، 
کار ما بیش��تر مطالعه و پژوهش بود و از نزدیک ب��ا خانواده های مالزیایی ارتباط تنگاتنگ 
نداش��تیم. در این باره تنها می توانم به این نکته اش��اره کنم که بخش های س��نتی جامعه 
 man and مالزی، سه اصل مهم دارند که در خانواده هایشان حفظ شده است. یکی اصل
man، یعنی رابطه انسان با انسان؛ دیگری اصل man and god، یعنی رابطه انسان با 

خدا و اصل man and management، یعنی رابطه انسان با مدیریت. 

  این  سه اصلی كه برشمردید، جزو  برنامه های آنهاست؟
  بله. کاماًل در روابط انس��انی به روابط فرهنگی توجه دارند. خودش��ان تعریف می کردند که 
در روستاهایشان، هیچ خانه ای دیوار ندارد. وقتی شما به محله ای می روید، مستقیم وارد اتاق 
می ش��وید و دیواری وجود ندارد. معمواًل محوطه های بزرگی دارند، ولی اطراف محوطه دیوار 
ندارند. از این رو، ساختاری محبت آمیز حاکم است. منظورم این است که رابطه انسانی شان بر 
اساس اعتماد شکل گرفته است و به یک دیگر بدبین نیستند. آنها در روابط انسانی، خیلی به 
هم سخت نمی گیرند. به ما در مالزی می گفتند که این جا هیچ کس دیوار ندارد. به تعبیری، 
این جا کس��ی چیزی را از کس��ی پنهان نمی کند. بنابراین، روابط انسانی  و  خانوادگی شان، 

خیلی گرم است.

  لطفاً جامعه مالزی را با جامعه ما، مقایسـه  و آسیب شناسی كنید كه 
چرا ما برخی از این نكته های مثبت را نداریم. سـؤال دیگرم این است كه مراكز 

علمی ما دچار چه آسیب هایی هستند؟
  تف��اوت ما ب��ا آنها، در بخش پژوهش، به س��اختار مدیریتی باز می گ��ردد. اصواًل مدیریت 
م��ا ضعیف اس��ت. ما مدیریت فردمح��ور داریم و در زمینه عقل جمعی ، ضعیف هس��تیم. 
در آکادم��ی علوم اس��المی، ده نفر بودند که همراه با ه��م کار می کردند. از عقل  هم بهره 
می بردند و افزون بر آن از عقل دیگران نیز س��ود می جستند. آنها از همه پیشنهادهایی که 
در جهان اسالم وجود داشت، استفاده می کردند و بر اساس مدیریت خوبی که داشتند، به این 

می اندیشیدند که چه کنیم که از همه سرمایه ها بهره  ببریم.

  این ویژگی مدیریت است یا ویژگی فرهنگ؟
فرهنگ روی پژوهش و مدیریت پژوهشی ش��ان اثر گذاشته است. ما متأسفانه از این ویژگی 
محروم هس��تیم. ما بیش��تر به فردمحوری توجه داریم و در همه بخش ها این گونه عمل 
می کنیم. می گویند ما بیش��تر در عرصه کش��تی، مدال می آوریم، اما در عرصه فوتبال، به 
رتبه های خوبی دس��ت نمی یابیم و اول نمی ش��ویم و به س��ختی می توانیم پیش برویم. 
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ت��ازه داریم در عرصه فوتب��ال تجربه به دس��ت می آوریم. 
بنابرای��ن، مدیریت آنها از نظ��ر بهره گیری از عقل جمعی و 
جذب س��رمایه های بیرونی، فوق العاده موفق اس��ت. حتی 
پژوهش های ما فردمحور است و اصواًل کمتر از خرد جمعی 
استفاده می کنیم. ما ریاست محور هستیم و رییس خودش 
به تنهایی تصمیم می گیرد. متأسفانه از سرمایه ها به صورت 
گروهی بهره نمی گیریم. حتی در مراکز پژوهش��ی مان که 
نامش یک مرکز، پژوهش��کده یا پژوهش��گاه اس��ت و افراد 
بسیاری مش��غول فعالیت هستند، هر کسی کار خودش را 

می کند.

  چگونـه می توانیم در عرصه پژوهش به 
فعالیت های گروهی برسیم؟

  کل مراک��ز علمی در مالزی روی موضوعی به نام اس��الم 
تمدنی کار می کنند. برای رسیدن به یک هدف، ده ها کتاب 
نوش��ته و صدها همایش برگزار می شود. یک عقل جمعی 
هست که تصمیم می گیرد و خودمحوری اتفاق نمی افتد. از 
این رو، محصولی که به وجود می آید و نظریه ای که مطرح 
می ش��ود، متعلق به همه است. یک نفر پیشنهاد می دهد، 
ولی ده ها متفکر، از داخل و خارج مالزی کار می کنند تا  به 

نظریه ای دست بیابند.

  مـا نیـز همین كار را در ایـران می كنیم. 
افراد بسـیاری درباره موضوعـی كار می كنند و نظر 

می دهند.
منته��ا ما همراه یک دیگر نیس��تیم. ب��رای نمونه، ماهاتیر 
محمد می آید پیشنهاد می دهد، بعد عبداهلل بداوی تکمیل 
می کند. س��پس نخس��ت وزیر بع��دی می آی��د و روی آن 
سرمایه گذاری می کند. در ایران، متفکر یا مسئولی، نظریه ای 
می ده��د، نفر بعدی می آید و آن نظریه را نادیده می گیرد و 
تخریبش می کند. نفر س��وم که می آی��د، می گوید که این 

نظریه، جرم بوده است. 
می گویند هفت  صد سال طول کشید تا دیوار چین تکمیل 

ش��د؛ یعنی بیش از ده نسل کار کردند. چندین پادشاه آمده  
و رفته  است، ولی هیچ  کس نیامده بگوید ساخت این دیوار 
را متوقف کنید. دیوار چین، پدیده کوچکی نیست. با وجود 
گس��تردگی چین، دیواری بزرگ پیرامونش هس��ت. تصور 
این که چگونه چینی ها آن را س��اخته اند، دشوار است. دیوار 

چین، محصول عقل جمعی است.
معمواًل شاهان این خطه از جهان، خون ریز بودند. این گونه 
نبوده که انتقال قدرت در این کش��ور، بدون جنگ باش��د. 
آنها س��امورایی و جنگ جو هس��تند. معمواًل با شکل گیری 
جنگ، سلسله ای را سرنگون می کردند، اما همین پادشاهان، 
وقتی به مسئله منافع ملی می رسیدند، سرمایه های انسانی 
و اندیشه های خوب گذشته را نابود نمی کردند. هر پادشاهی 
که در چین روی کار آمده، خشتی روی خشت های پیشین 
گذاش��ته اس��ت تا این که پس از هفت صد س��ال این دیوار 

تکمیل شد. 
متأس��فانه ما در هم��ه موارد، چ��ه سیاس��ی، فرهنگی یا 
پژوهش��ی، بدون توجه به عقل جمعی، کار می کنیم. برای 
نمونه، وقتی مِن محقق کاری را ش��روع می کنم، اطالعات 
من از آخرین داده هایی که در کش��ور صورت گرفته و شاید 
بهتر از من انجام داده اند، صفر اس��ت. بانک های اطالعاتی 
ما ضعیف  هس��تند. من هم درست مانند کسی دیگر که از 
صفر شروع کرده و به نتیجه ای رسیده است، از صفر شروع 

می کنم و همان کار را انجام می دهم. 

  آیـا این بحـث به مدیریـت پژوهش بر 
می گردد؟

به مدیریت و مسائل فرهنگی مربوط است. ما متأسفانه به 
دلیل خودمحوری، بدون توجه به مصالح و منافع عمومی و 
ملی، کارها را شروع می کنیم. برای نمونه، مرکزی پژوهشی 
کاری را آغاز می کند که نه نیاز کشور است، نه نیاز جهان 
اسالم؛ نه نیاز دنیاست، نه به درد آخرت می خورد. سرمایه ای 
به دس��تش رسیده است و بدون توجه به خرد جمعی، کاری 
را انج��ام می دهد. موازی کاری در مراکز ما بس��یار اس��ت. 

مراکزی که کار هیچ کدام شان هم ارزشی ندارند. فقط چشم 
و هم چشمی س��بب شده که به جای دنبال کردن کارهای 

یک دیگر، همه یک کار را انجام دهند. 
کار فرهنگی، س��رمایه اش برنمی گ��ردد و باید هزینه کنیم. 
اینه��ا می آیند یک کارهایی ش��روع می کنند، اما چون نیاز 
روز و جامعه نیس��ت، محصوالتشان روی دستشان می ماند 
و ضرر می کنند. بعد هم تعطیل می ش��وند و کارهایش��ان 
نیم��ه کاره می ماند. این نقطه ضعف بزرگی اس��ت. اآلن در 
قم، دویس��ت مرکز پژوهشی، آموزش��ی و علمی وجود دارد 
که کار می کنند. بس��یاری از اینها هم در زمینه نرم افزاری، 
سخت افزاری، پژوهش��ی و آموزشی، شبیه هم هستند. چرا 
ما امتیازهای نس��بی مان را عرضه نمی کنیم؟ وقتی فالن 
دانشگاه، در زمینه سیاست، اقتصاد و علوم اجتماعی تدریس 
می کن��د، ما دیگ��ر وارد این وادی نش��ویم. ما دنبال چیزی 
برویم که نیاز اس��ت. بنده با مراکز مختلف پژوهشی ارتباط 
دارم و خب��ر دارم ک��ه در زمینه سیاس��ت خارجی جمهوری 
اس��المی و روابط بین الملل، کمبودهای بسیاری داریم و با 
کمبود روبه رو هستیم. من برای مراکز آموزشی و پژوهشی 
نامه نوش��تم و درخواس��ت کردم که برنامه آموزشی درباره 
مس��ائل روابط بین الملل و منطقه ای داش��ته باشند. ما این 
هم��ه درگیری های فک��ری، فرهنگی در عرص��ه جهانی و 
جهان اسالم داریم، ولی متأسفانه در این زمینه ها متخصص 
نداریم. هیچ  کس هم متصدی نیست. برای نمونه، مؤسسه 
امام خمینی، مؤسس��ه باقرالعلوم و دانشگاه مفید، تا درجه 
دکترا، رش��ته علوم سیاس��ی دارند. چه نیازی است که چند 

مرکز یک رشته داشته باشند؟ 
یکی از کارها در مالزی، تقسیم کار علمی است. هر دانشگاه 
و مرکزی، در زمینه هایی آموزش هایی دارند و سرمایه گذاری 
می کنند تا کارشان پیش برود. بین شان رقابت هم هست. 
متأس��فانه نیازس��نجی ما هم ضعیف اس��ت و چون حس 
می کنی��م تکلیف محوریم، ه��ر کاری پیش می آید، انجام 
می دهی��م. به همین دلیل، با آفت های بس��یاری در زمینه 

پژوهش روبه رو هستیم.

  
کش�ور مال�زی از نظ�ر پژوهش�ی و 
اس�المی،  زمین�ه مس�ائل  در  علم�ی، 
پیشرفت خوبی داش�ته است. امروزه 
مال�زی  در  اندیش مندان�ی  نظری�ات 
مط�رح اس�ت که نق�ش جهان�ی دارند. 
تقریباً در کل جهان اسالم، شخصیت ها 
و نظریه پردازان آنها مطرح هستند. 

  



  لطفاً خودتان را معرفی كنید؟
صبح چهارم بهمن 1358، وقتی اولین برف س��ال، توری س��فید بر 
صورت س��بز آمل کشید، چشم بر خوب و بد این دنیا گشودم. پدر 
و م��ادرم، معلم بودند، لذا بخش اعظم س��ال های کودکی ام را یا در 

کالس درس یا در منزل مادربزرگم گذراندم.
دوران راهنمایی و دبیرس��تان را در مدرسه نمونه گذراندم و تحوالت 

فکری آن سال ها، منشأ بسیاری از تصمیمات زندگی ام بود.
روی آوردنم به عرفان و فلس��فه و... با وجود فواید بسیار، خالی از 
یک سری مضرات نبود. عالقه ام به تحصیالت حوزوی سبب شد 
برای قبولی در دانش��گاه تالش��ی نکنم. خانواده اصرار داشتند که 
بعد از گرفتن مدرک دانش��گاه به ح��وزه بروم، هر چند در آن ایام، 
قلب��ًا سخنش��ان را نپذیرفته بودم، اما اکنون می بینم که درس��ت 

می گفتند.
سال 76، امید همگان مبنی بر نشستن روی کرسی رشته پزشکی 
دانش��گاه تهران، به قرار گرفتن روی صندلی مهندس��ی کشاورزی 
دانشگاه فردوسی مش��هد، تبدیل شد. خوب است بدانید که سه و 
نیم سال دوران دانشجویی، برایم مملو از تجربه های تلخ و شیرینی 
بود که مرا آماده زندگی واقعی کرد. در تمام این س��ال ها، مطالعات 
دینی را با قوت ادامه دادم. مدتی نیز به رشته بیوتکنولوژی عالقه مند 

شدم که البته عالقه  به حوزوی ، مانع ادامه آن شد.
س��ال 79، همس��ر و هم وجودم را یافتم و در شهریور 81، در حالی 
ک��ه هنوز دوران خدمت س��ربازی را به اتمام نرس��انده بودم، زندگی 
مشترکمان را در منزلی کوچک که دریایی از صفا و صمیمیت را در 

خود جای  داده بود، آغاز کردیم.
س��ال 82، همراه با هم رس��ماً وارد حوزه علمیه شدیم. از هفته دوم 
طلبگی، مش��غول تدریس در حوزه علمیه شدم و بیشتر به تدریس 
ادبیات پرداختم. سال 83، معنای پدر بودن را احساس، و جلوه دیگری 
از بودن و زیس��تن را تجربه کردم. س��ال 85، برای کارشناسی ارشد 
در رش��ته علوم قرآن، به دانشگاه فردوسی رفتم و در سال هایی که 
مشغول سطح یک بودم، یعنی در سال های 85 تا 87، در دانشکده 

الهیات و معارف اس��المی � علوم قرآن و حدیث � کارشناسی ارشد 
گرفتم. انتخاب پایان نامه ام به عنوان پایان نامه برتر کشور در حوزه 
دین، در س��ال 87، پایانی خوش برای این دوره بود. سال 88 سطح 
یک حوزه علمیه را به پایان رساندم و در کنار تدریس، تحصیل در 
سطح 2، و سال 89، دوره دکترای علوم قرآن و حدیث را آغاز کردم. 
به تازگی نیز به عنوان رتبه اول در جش��نواره عالمه حلی برگزیده 
شدم و می روم تا در این حرکت مستمر به شدن خویش ادامه دهم.

  چـه سـوابق علمیـ  تحصیلی یا آثار منتشـر 
شده ای دارید؟

کتاب نقش تمدن اسالمی در رنسانس عقلی اروپا، انتشارات سپیده 
باوران، 1389، از تألیفات من اس��ت. کتاب هایی هم در دست انتشار 
دارم ک��ه عبارتند از: 1. تفس��یر قرآن و هرمنوتیک کالس��یک؛ 2. 
تفس��یر قرآن و هرمنوتیک فلس��فی؛ 3. هنر تشبیه »مرجع جامع 
ش��ناخت صنعت ادبی تش��بیه«؛ 4. دین و محیط زیست؛ 5. چهل 

پرسش و پاسخ بالغی پیرامون آیات قرآنی.
ب��ه  طور کلی، کار در زمینه های مطالعات قرآنی، چون مبانی فهم 
قرآن، روش شناسی تفسیر قرآن؛ مطالعات ادبی، مانند علوم بالغی، 
نقد ادبی و مطالعات فلسفی، نظیر هرمنوتیک، فلسفه ذهن، فلسفه 
قاره ای، عالقه دارم. مقاالت و س��خنرانی های علمی بس��یاری هم 

داشته ام که فهرست آن ها در سایت شخصی ام موجود است.

  آیا در زمینه علوم حوزوی، تدریس هم داشته اید؟
بل��ه. در ص��رف، کتاب های صرف س��اده و مقدمات��ی، در منطق، 
کتاب منطق ش��هید مطهری، در نح��و، کتاب های صمدیه، مغنی 
اللبیب، البهجة المرضیة فی ش��رح االلفیة، در بالغت، کتاب های 
جواهرالبالغ��ة، مختصر المعانی و دالئل االعج��از، در لغت، کتاب 
فقه اللغة، مفردات الفاظ قرآن و در قرآن، کتاب های تفسیر تطبیقی، 
علوم قرآنی نوش��ته آقای معرفت و علوم قرآنی اثر آقای آراس��ته را 

تدریس کردم که برخی کتاب ها چند بار تدریس شده است.

مصاحبه

حوزه هــا می تواننــد آینده 
اندیشــه جهان را رقم بزنند

مهدی ابراهیمی

اشاره
علی رضا آزاد، یکی از دو 
برگزیده جشنواره عالمه حلی 
است، که رتبه اول را به دست 
آورد.  
ایشان، در زمینه فلسفه 
غرب و هرمنوتیك کارهای 
بسیاری انجام داده است و 
وب سایتی تخصصی، به نام 
هرمنوتیك، به زبان فارسی 
دارد.

آزاد؛ عــــلــــى رضــــا  بــــــا  گــــفــــت وگــــو 
حلى ــه  ــالم ع ــواره  ــن ــش ج دوره  ــن  ــي ــوم س اول  ــه  ــب رت

آینده 
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  از چـه زمانی و با چه انگیزه ای وارد حوزه 
شدید؟

از س��ال دوم دبیرس��تان، عالقه مند به ورود به حوزه  علمیه 
بودم، ولی به دلیل اینکه در مدرسه نمونه درس می خواندم 
و فضای علمی خاصی بر آنجا حاکم بود، پدر و مادرم که � 
همواره معلم و مشوق من در امور دینی بودند � این امر را به 
اتمام تحصیالت دانشگاهی موکول کردند. آن زمان با اکراه، 
به سخنشان گردن نهادم، اما امروز تصور می کنم راهنمایی 

آن ها، درست و حیاتی بوده است. 
از همان دوران دبیرستان، مطالعات دینی گسترده ای داشتم، 
ولی در سال 1382، پس از آنکه در رشته مهندسی زراعت و 
اصالح نباتات، فارغ التحصیل شدم و خدمت سربازی را هم 
به پایان رساندم و ازدواج کردم، همراه با همسرم، رسماً وارد 
حوزه علمیه ش��دم. اکنون ایش��ان در سطح 3 حوزه علمیه 
خواهران، مش��غول تحصیل اند و من نی��ز در پایه 8 حوزه 

برادران، مشغول به تحصیل هستم.
درباره انگیزه ام باید بگویم که بی شک توجه به شخصیت هایی 
ک��ه هر کس به عنوان الگوی خویش برمی گزیند، کاش��ف 
اهداف و انگیزه های اوست. لذا اجازه فرمایید تا به جای پاسخ 
کلیش��ه ای به این سؤال، در قالب طرح  شخصیت هایی که 
الگوی ام بودند، به پرسش شما پاسخ بگویم. پیش از طلبگی، 
اولین ش��خصیتی که به عنوان الگوی دینی خودم برگزیدم، 
عالمه طباطبایی بود. پس از طلبگی هم ش��یخ طوسی. در 
سال های اخیر، بیشتر شخصیت شهید سید محمدباقر صدر 

مرا مجذوب خود کرده است.

  اثـر شـما در جشـنواره چـه بـود و چه 
ویژگی هایی داشت؟ 

اث��ر بن��ده، پایان نامه ای با ن��ام »بررس��ی تطبیقی مبانی 
روش های تفس��یر ق��رآن و انگاره های هرمنوتیس��ت های 
کالسیک« است. ویژگی بارز این اثر، بررسی تطبیقی کالن 
تیپولوژیک میان دو حوزه اندیش��ه ورزی، یعنی حوزه تفسیر 
قرآن و حوزه هرمنوتیک اس��ت. البته در حوزه هرمنوتیک، 
این اثر محدود به بررس��ی هرمنوتیک کالسیک است که 
تجانس بیش��تری با رویکردهای تفسیری اسالمی دارد. در 
این اثر، به مبانی مش��ترک میان این دو و مبانی خاص هر 
یک از آنها اش��اره، و سعی شده است تا میان این دو حوزه 

اندیشه ورزی، تعاملی سازنده برقرار شود.
جشنواره عالمه حلی، حرکتی بسیار نیک و پسندیده است. 
البت��ه ایرادهای آن هر س��ال کمتر می ش��ود، اما همچنان 

دارای نواقصی اس��ت � که شرح آن به مسئوالن داده شد � 
امید اس��ت در سال های آینده، این کاستی ها برطرف شود. 
مس��ئوالن نیز در پاسخ به ایراداتی که از سوی پژوهشگران 
بیان ش��د، گفتن��د که تالشش��ان را برای برط��رف کردن 
کاستی ها انجام می  دهند، اما در این زمینه قولی نمی دهند.

در روز جش��نواره، بنده به ارائه خالصه ای از کار پژوهش��ی 
خ��ود پرداختم و با وج��ود اینکه نگاه بن��ده به هرمنوتیک 
تفاوت هایی با نگاه کس��انی مانند آیت اهلل س��بحانی دارد، 
اما از ایش��ان ب��ه عنوان یکی از پیشکس��وتان حوزوی که 
به مباحث جدید وارد ش��دند و راه را برای ورود بس��یاری از 
نیروهای جوان حوزه علمیه باز کردند، تش��کر کردم. ایشان 
به توضیحات من درباره هرمنوتیک کالس��یک و بررس��ی 
تطبیق��ی آن با روش های تفس��یر قرآن گ��وش  دادند و در 
ضمن سخنانش��ان، دقایقی به بحث درب��اره هرمنوتیک و 
لزوم توجه به مباحث جدید پرداختند و از بنده به دلیل ورود 
در این حوزه و انجام این پژوهش، تش��کر کردند. همچنین 
آی��ت اهلل مقتدایی، هنگام اعطای جوایز به تفقد و تش��ویق 

بنده پرداختند.
آنچه سبب خرسندی من از موفقیت های متوالی پایان نامه 
ش��د، این بود که توانس��تم بحمداهلل مباحث م��درن را به 
گون��ه ای عرضه کنم که مورد توج��ه افرادی قرار بگیرد که 

در درون و بیرون اردوگاه مدرن هستند.
ره آورد مناقشات و تضاربات نیم قرن اخیر میان روشنفکران 
سکوالر و روشنفکران دینی و روشنفکران سنتی و دین مداران 
نواندی��ش و دین مداران س��نت گرا و دین م��داران ملی گرا و 
دین م��داران مطلق گرا و...، این اس��ت که ب��ه جای صرف 

  
اث�ر بن�ده، پایان نام�ه ای با نام »بررس�ی 
تطبیق�ی مبانی روش های تفس�یر قرآن و 
انگاره ه�ای هرمنوتیس�ت های کالس�یك« 
اس�ت. ویژگ�ی ب�ارز ای�ن اث�ر، بررس�ی 
تطبیقی کالن تیپولوژی�ك میان دو حوزه 
اندیشه ورزی، یعنی حوزه تفسیر قرآن و 

حوزه هرمنوتیك است.
  



اس��ت که به حرکت فک��ری ام، در درون این مثلث، جهت 
بدهم.

در زمین��ه هرمنوتی��ک، در تنه��ا وب س��ایت تخصص��ی 
هرمنوتیک به فارسی زبان، به نام هرمنوتیک، جستارهایی 
درباره فهم دینی و هرمنویک را از سال 86، مدیریت می کنم 
و وب سایتی به نام )hermeneutics&religion( را 

به زبان انگلیسی راه اندازی کردم.
در زمین��ه ادبی��ات، روی کتابی به نام »هنر تش��بیه« کار 
می کنم. این کتاب که نیمی از فیش برداری های آن انجام 
شده است، درباره هنر تشبیه در ادبیات است و اگر به حول 
و قوه الهی به پایان برسد، نه تنها جامع ترین تألیف ادبی در 
موضوع خود خواهد بود، بلکه روش��ی نو در تحقیقات ادبی 

را پی  خواهد افکند.
در زمینه قرآن، مشغول به پژوهش درباره مبانی و روش های 
تفس��یری هستم و امیدوارم در آینده بتوانم، روش تفسیری 
جدیدی بر مبنای دس��تاوردهای جدید دانش های فلسفی و 

زبانی ارائه دهم.

  آیا كثـرت فعالیت ها مانع تمركز علمی 
شما نمی شود؟

طبیعتاً تحصیل هم زمان در حوزه و دانشگاه، در کنار چهار 
س��اعت تدریس در روز و تألی��ف کتاب و مقاالت متعدد در 
زمینه های گوناگون، س��بب می شود همواره با کمبود وقت 
مواجه باشم، اما سعی کردم با برنامه ریزی الزم، این مشکل 
را برطرف کنم، مثاًل کارهایم دارای سه اولویت است. همواره 
هفت��اد درصد وقتم صرف اولویت های اول، بیس��ت درصد 
صرف اولویت های دوم و ده درصد، صرف اولویت های سوم 
می ش��ود. البته این کثرت، فوایدی هم دارد، از جمله آنکه 

جلوی افسردگی و یکنواختی و محدودنگری را می گیرد.

  مهم ترین اثر پژوهشـی شـما چه بوده 
است؟

در نظر دیگران، پایان نامه ام به عنوان پایان نامه دانشجویی 
کش��ور در س��ال 89 انتخاب ش��ده اس��ت و نیز رتبه اول 
جش��نواره عالمه حلی حوزه های علمیه سراس��ر کشور را 
کسب کرده ام که مهم ترین اثر پژوهشی ام بوده است، اما به 
نظر من، اولین تحقیق علمی ام به نام »راه چیس��ت؟« که 
درباره بهشت بوده و در پانزده سالگی انجام دادم، مهم ترین 
کارم بوده اس��ت؛ زیرا نقطه ش��روع حرکت پژوهش��ی ام به 
ش��مار می آید. به بهانه آن تحقیق بود که برای اولین بار، 
بیداری های شبانه برای انجام کار پژوهشی را تجربه  کردم و 

معنای مراجعه به منابع را فهمیدم.

  

به نظ�ر من، اولی�ن تحقیق علم�ی ام به نام 
»راه چیس�ت؟« ک�ه درباره بهش�ت بوده و 
در پان�زده س�الگی انج�ام دادم، مهم تری�ن 
کارم بوده اس�ت؛ زیرا نقطه ش�روع حرکت 
پژوهش�ی ام به ش�مار می آید. ب�ه بهانه آن 
تحقی�ق بود که برای اولین بار، بیداری های 
ش�بانه برای انجام کار پژوهشی را تجربه 
 کردم و معنای مراجعه به منابع را فهمیدم.

  
 کردم و معنای مراجعه به منابع را فهمیدم.

هزینه های غیر ضروری بر سر اختالفات روبنایی و سر شاخ 
ش��دن با نهادهای قدرت دینی و سیاس��ی و فرهنگی، باید 
مساعی خود را صرف تولید اندیشه ها کنند و محل منازعات 
را تغیی��ر دهن��د و در مبانی به بحث بپردازن��د و با فاصله 
گرفتن از موضوعات حس��اس و چالش برانگیز و روبنایی، 
ب��ر روی مبانی، به بحث بپردازند و به تولید تفکرات جدید 
رو بیاورند که تفکرات نخ نما و بدعت های تاریخی، خود به 

خود توان مبارزه را از دست می دهد و محکوم به فناست.

  نقاط عطف حركت علمی شـما چه بوده 
و چه مسـائلی در حركت علمی شما، نقش ویژه ای 

داشته است؟
نقاط عط��ف فراوانی، در زندگی ش��خصی و فعالیت های 
علمی ام داش��ته ام که هر یک در جای خود مهم و اثرگذار 
بوده  است، اما دو مورد در طول این سال ها روی فعالیت ها 
و تالش هایم، تأثیر گذاش��ته اس��ت؛ یک��ی، توجه بنده به 
حضور در کنار بارگاه شریف عالم آل محمد امام رضا  و 

دیگری، همراهی های بی دریغ همسرم.

  آیا در زمینه پژوهش، روش خاصی دارید؟
بله، در ش��یوه موضوع گزینی و انبوه خوانی و فیش برداری، 
روش ه��ای رایج را مطالعه ک��رده ام، اما ب��رای خود، روش 
خاص��ی دارم ک��ه تلفیقی از برخ��ی روش ها به 
هم��راه نکاتی ابداعی اس��ت. حتی فیش های 
تحقیقاتی ام را متناسب با نوع تحقیقم طراحی 

می کنم.

  در چه زمینه هایی خالقیت 
یـا تولیـد علـم داشـته اید و فعالیت 
تخصصی شـما در چـه زمینه ای بوده 

است؟
در ح��وزه علمی��ه، به ط��ور خاص، 
در بح��ث بالغت و تفس��یر قرآن به 
مطالع��ه و تدریس مش��غولم. رش��ته 
دانش��گاهی ام در مقطع ارشد و دکترا، 
علوم قرآن و حدیث است. در سال های 
اخیر، به فلس��فه غرب، به ویژه فلسفه 
ذهن و هرمنوتیک عالقه مند شده ام. بر 
آگاهان به این مباحث پوشیده نیست 
که دی��ن، فلس��فه و ادبی��ات، اضالع 
اصلی مثلث اندیشه معاصر را تشکیل 
می دهند و س��عی من نیز بر این بوده 
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صادقان�ه بگوی�م، اگ�ر حوزه ه�ای علمی�ه نخواهن�د یا 
نتوانن�د متحول ش�وند، در آین�ده ای نزدیك، در فضای 
اندیش�ه، به ُکن�ج انزوا رانده می ش�وند. ای�ن در حالی 
نتوانن�د متحول ش�وند، در آین�ده ای نزدیك، در فضای 
اندیش�ه، به ُکن�ج انزوا رانده می ش�وند. ای�ن در حالی 
نتوانن�د متحول ش�وند، در آین�ده ای نزدیك، در فضای 

اس�ت که اگر تحول س�ازنده ای صورت بگیرد، حوزه ها 
می توانن�د آین�ده اندیش�ه جه�ان را رق�م بزنن�د؛ زی�را 

ابزارهای الزم را بیش از همه در اختیار دارند. 

  شرایط كنونی حوزه را چگونه 
می بینیـد؟ اگـر به جـای مدیریـت حوزه 
بودیـد، چه كارهایـی بـرای اصـالح حوزه 

انجام می دادید؟ 
صادقانه بگویم، اگر حوزه های علمیه نخواهند 
یا نتوانند متحول شوند، در آینده ای نزدیک، در 
فضای اندیشه، به ُکنج انزوا رانده می شوند. این 
در حالی اس��ت که اگر تحول سازنده ای صورت 
بگیرد، حوزه ها می توانند آینده اندیش��ه جهان را 
رق��م بزنند؛ زیرا ابزارهای الزم را بیش از همه در 
اختیار دارند. مهم ترین س��رمایه حوزه ، سه چیز 
اس��ت: 1. اتصال به حبل المتین الهی و ثََقلین، 

که روشن ترین چراغ های هدایت را در اختیارمان می گذارند. 
2. تراث گران بهای گذش��تگان که هم ب��ر غنای علمی و 
هم بر خودب��اوری حوزویان می افزاید. 3. طالب و نیروهای 
انس��انی خالصی که کار علمی را جزئی از هویت انس��انی 
و اس��المی و دغدغه وجودی خود می دانند و بدون چش��م 

داشت، در این مسیر تا پای جان می کوشند. 
حوزه های امروز نس��بت ب��ه حوزه های دی��روز، ده ها قدم 
جلوتر است، اما نس��بت به دنیا صدها قدم عقب تر است. 
در سفری که برای شرکت در جشنواره به قم داشتم، یکی 
از دوس��تان، مت��ن بیش از صد هزار جل��د کتاب در زمینه 
فلس��فه غرب را در اختیارم قرار داد که قریب به اتفاق آنها 
در قرن بیس��تم نوشته شده است. فقط در ایاالت متحده، 
دو هزار دپارتمان فلسفه وجود دارد. حتی اگر شما بگویید، 
نود درصد اینها ه��م حرف های بی مبنا و مردود و تکراری 
اس��ت � که البته چنین نیس��ت � باز ه��م ده هزار کتاب 
ج��دی می ماند. ما چقدر می توانیم در برابر این س��ونامی 
فکری تاب بیاوریم؟ اگر آمار بگیرید، در طول س��ه س��ال 
اخیر، تعداد کتاب هایی که درباره هایدِِگر در ایران منتش��ر 
ش��ده، از تعداد کتاب هایی که درباره آرای مالصدرا منتشر 
شده، بیشتر است. حاال آیا حوزه های علمیه با روند کنونی  

خود می تواند جوابگو باشد؟ قطعًا خیر.

  چه مختصاتی برای حوزه در هزاره سوم 
ترسیم می كنید؟ 

ب��ا توجه به ان��دک مطالعاتی که در زمینه جریان شناس��ی 
اندیشه ها داشتم، جهان پیش رو را جهان اتمی، عصر فضا، 
جهان س��ایبر یا نانو نمی دانم، بلکه دنیای اندیشه می دانم. 
امروز و فردا از آِن کس��ی است که اندیشه برتر داشته باشد 
و بتوان��د آن را به صورت مقبولی ارائه دهد. دنیا را نهادهای 

قدرت، و نهادهای قدرت را اندیشه ورزان می سازند. اگر حوزه 
می خواهد گوی س��بقت را از دیگ��ران برباید، باید در زمینه 
نهضت نرم افزاری و تولید دانش، حرکتی جدی داشته باشد.

  آیا اهل كار اجرایی یا تبلیغی هم هستید؟
از آنجا که آشنایی با زیر و بم کارهای اجرایی را برای پیشبرد 
برخی اه��داف علمی الزم می دانس��تم، در گذش��ته اندک 
اشتغاالتی داش��ته ام، اما سال هاست که هیچ کار اجرایی را 
نپذیرفت��ه ام. البته تأثیر یک مدی��ر اجرایی خوب را بیش از 

یک پژوهشگر خوب می دانم.
کار تبلیغی برای من متفاوت اس��ت. به صورت تخصصی 
ب��ه کار تبلیغی نمی پردازم، اما از آغاز طلبگی با خودم عهد 
  ک��رده ام که هیچ گاه به کارهایی که درباره آقا اباعبداهلل

است، نه نگویم.
اکثر وقت من پش��ت کامپیوتر و ت��وی کالس و کتابخانه 
می گذرد و درباره مس��ائلی مانند هرمنوتی��ک  و نقد ادبی 
و... کار می کنم و افکارم را در س��ایت فارسی و انگلیسی ام 
می نویس��م یا مشغول نگارش مقاله هس��تم، اما نباید آن 
کلیش��ه های سنتی تبلیغ و به قول معروف منبر و محراب 
را فراموش کنیم. یکی از اس��تادان ما می گفت: »هر کاری 
که خواستید بکنید، اما فراموش نکنید که آخوند هستید.«     

  شـنیده ایم در زمینـه انقالب اسـالمی و 
زندگی شهدا كار ویژه ای كرده اید.

سال های 82 و 83، چندین کتاب درباره زندگی نامه و خاطرات 
شهدا را ویراستاری کرده ام که سه عنوان از آنها )درباره شهید 
کاوه، شهدای رس��ته مخابرات و شهدای دانشجو( از طرف 
کنگره س��رداران شهید اس��تان خراسان به چاپ رسید. میز 
مطالعه ام را از حق الزحمه ای خریدم که برای این کار دریافت 
کردم، تا هنگام مطالعه، همیش��ه به خاطر داش��ته باش��م، 

اگر خون ش��هدا نبود، هرگز نمی توانستم با چنین 
فراغتی ب��ه کار علمی بپ��ردازم. مجموعه خاطرات 
یکی از آزادگان را هم بازنویس��ی کردم که به زودی 

منتشر می شود.

  چه برنامه ای برای آینده دارید؟
سال هاست سعی کرده ام با برنامه ریزی حرکت کنم. 
پ��س از انجام چند برنام��ه کوتاه مدت و میان مدت، 
در س��ال 1385، برنامه بلندمدت پانزده ساله ای برای 
خودم طراحی کردم و طبق آن حرکت می کنم. البته 
بحث درباره این برنامه و ش��یوه اولویت بندی کارها، 
در این مج��ال نمی گنجد، اما مهم این اس��ت که 
انسان به صورت مهندسی شده حرکت کند و بداند 
که رس��یدن به اهداف، مستلزم چه مقدمات و لوازمی است 
و آنه��ا را تدارک ببیند. امی��دوارم در آینده بتوانم، مطالعات 
قرآنی، به ویژه بحث مبانی تفسیر و هرمنوتیک را در حوزه 

و دانشگاه، ادامه بدهم.

  از بیـن تخصـص و جامعیـت كـدام را 
انتخاب می كنید؟ 

این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. جامعیت به معنای دانستن 
اصول و چارچوب های کلی، الزمه تخصصی شدن است. در 
غیر این صورت، با رش��دی کاریکاتوری مواجه خواهیم بود. 
من فهرستی از بیست رشته علمی � که طالب باید حدودی 
از آنها را بدانند � تهیه کرده  و در این باره سخنرانی هایی در 
مدارس علمیه داش��ته ام، اما بی شک تعالی علمی در سایه 
تخصصی ش��دن حاصل خواهد ش��د. در کل نظر من این 
است که باید در برخی زمینه ها، قله بود و در برخی زمینه ها 

تپه، اما نباید در هیچ زمینه ای دره بود.

  جشنواره چه ضعف ها و قوت هایی دارد؟
بنده و دوستان، درباره ضعف ها و قوت های جشنواره، نکاتی 
را ب��ه مس��ئوالن محترم گفتیم. البته گم��ان می کنم خود 
مسئوالن بهتر از هر کسی به ضعف ها و قوت های کارشان 
واقفند و مش��کل در شناس��ایی این نقاط نیست، بلکه در 

اجرای آن است.

  چه توصیه هایی برای طالب جوان دارید؟
وقتی هنوز توصیه های علما و بزرگان حوزه روی زمین مانده 
اس��ت، نوبت به توصیه های امثال بنده نمی رس��د. ما باید 
توصیه های علما، خصوصاً رهبر معظم انقالب را به صورت 

جدی پیگیری کنیم.



ش��نیدن، یکی از راه های ادراک انسان است. اگر شنوایی نداشته باشیم، آموختن برای ما 
ناممکن نیست، اما بسیار دش��وار است. پس »نعمت شنوایی«، یکی از َمعَبرهای بسیار 
مهم برای فهمیدن و آموختن اس��ت و توجه به آن، حالت ش��کر و سپاس را در انسان به 
وجود می آورد و تصّور نبود آن، کافی است که به اهمیت و ارزش »بود« آن پی ببریم. به 

این هشدار توجه کنید:
»بگو اگر خداوند، شنوایی و دیدگان شما را بگیرد، اگر بر دل های شما مهر بزند، کدام معبود 
دیگری اس��ت که آن را به ش��ما باز پس دهد؟ شکرانه این نعمت، بهره گیری خداپسندانه 

از آن است. کم نیستند که از این نعمت غافلند یا راه استفاده بهینه از آن را نمی دانند«.1
باید توجه داش��ت که فرهنگ حاکم بر حوزه های ما بیش از آنکه دیداری باشد، شنیداری 
است. از این رو، برای طلبه، ادراک از راه قوه سامعه اهمیت ویژه ای می یابد. با توجه به این 

اهمیت باید به موانع خوب گوش کردن و راه های خوب شنیدن بپردازیم.
شاید برای همه، تفاوت شنیدن و گوش کردن، روشن و مشخص باشد. ما همواره در حال 
ش��نیدن هستیم، اما در موارد خاصی ممکن اس��ت گوش کردن را تجربه کنیم. شنیدن، 
امری غیر ارادی و گوش کردن، ارادی و آگاهانه اس��ت و در بس��یاری از موارد، گوش کردن 

همراه با تحریف و تخدیش است.
گوش دادن، ضرورت است و خوب گوش کردن، هنر است؛ چرا که بیشتر بهره ها را از این 
رهگذر می توان به دست آورد و بیشتر خسارت ها هم به دلیل خوب گوش نکردن و بهره 

نبردن از شنیده ها و گوش کردن های غافالنه و سهل انگارانه است.
آدمی فربه شود از راه گوش

جانور فربه شود از حلق و نوش2
گوش کردن، فایده ها و کارکردهای فراوانی دارد. تحصیل دقیق و موفق، تمرکز بر سخنان 
دیگران، برداش��ت کامل و درک مناس��ب منظور دیگران، تش��ویق دیگران به بیان آزادانه 
مس��ائل خود، افزایش تفاهم ها، جلوگیری از س��وء تفاهم ها، قضاوت و ارزش یابی صحیح، 
افزایش قدرت یادگیری، کمک به خودآگاهی و گسترش شناخت از خود و دیگران، افزایش 
روحیه مش��ارکت جویی و کار گروهی از کارکردهای گوش کردن است. با توجه به اهمیت 
»خوب گوش کردن« در دوران تحصیل، باید مواردی را خوب بشناسیم که مانع از شنیدن 
اس��ت و با تمرین، موانع را از س��ر راه برداریم. از این رو، علل خوب گوش نکردن را بیان 

می کنیم.

علل خوب گوش نكردن
1. گوش كردن همراه با فیلتر

 ام��کان گوش ک��ردن به حرف های دیگ��ران، بدون هیچ گونه زمینه ذهنی، س��وگیری و 
پیش داوری، کار بس��یار دشواری است. فرآیند اجتماعی ش��دن به ما می آموزد که نسبت 
به خود، محیط اطراف و دیگران، فیلترهایی ایجاد کنیم. به گفته برخی دانشمندان، یکی 
از فرآیندهای فرهنگ، ایجاد پرده ای کاماًل گزینش��ی بین انسان و جهان پیرامون اوست. 
به خود، محیط اطراف و دیگران، فیلترهایی ایجاد کنیم. به گفته برخی دانشمندان، یکی 
از فرآیندهای فرهنگ، ایجاد پرده ای کاماًل گزینش��ی بین انسان و جهان پیرامون اوست. 
به خود، محیط اطراف و دیگران، فیلترهایی ایجاد کنیم. به گفته برخی دانشمندان، یکی 

بنابراین، فرهنگ به اَشکال متفاوت و گوناگون، تعیین می کند که به چه چیز توجه کنیم 
و چه چیز را نادیده بگیریم. این پرده، س��اختاری را برای جهان ایجاد می کند. ما در ارتباط 
خود با دیگران، نیازمند س��اختاری هستیم، اما فیلترهای فرهنگی، شخصی، خانوادگی و 

اجتماعی، گاهی اوقات اشکال مختلفی از سوگیری را در نوع گوش کردن ایجاد می کنند. 
این در حالی است که ما به این موضوع آگاهی نداریم. هر قدر این فیلترها قوی تر باشند، 
احتمال سوگیری بیشتر خواهد بود. آگاهی از وجود این قبیل فیلترها و چگونگی اثرگذاری 
آن ها در فرآیند گوش کردن باعث می شود هنگام گوش کردن، بیش از پیش به جنبه های 

مختلف پیام طرف مقابل توجه کنیم.3
2. گوش كردن همراه با ارزیابی

بس��یاری از اف��راد هنگام گوش کردن به س��خنان دیگران، به ارزیاب��ی صحبت های وی 
می پردازند. به عبارت دیگر، این افراد هنگام گوش کردن به طرف مقابل، نمره خوب و بد 
می دهند یا آن ها را با عناوینی چون مثبت و منفی، درس��ت و نادرست، دوست داشتنی و 
غیر دوست داشتنی یا مربوط و نامربوط ارزیابی می کنند. پیش از آنکه سخن مخاطب به 
پایان برس��د و شخصیت خود را با حرف زدن آشکار کند، نشانه گیری آغاز می شود. گوش 
کردن همراه با ارزیابی، منجر به نصیحت کردن می شود. تجویز بدون تشخیص، از جمله 
پی آمدهای گوش کردن همراه با ارزیابی اس��ت. کنار گذاش��تن کامل قضاوت ها و پیش 
داوری ها در عمل ممکن نیس��ت، اما به منظور فه��م طرف مقابل و دنیایی که او در آن 
زندگی می کند و درک نوع دیدگاه و تصمیم های وی، الزم اس��ت لحظه ای از دنیای خود 

بیرون بیاییم و قضاوت های خود را کنار بگذاریم.4
3. گوش كردن كلیشه ای و قالبی

در بسیاری از مواقع، آنچه مخاطب به ما می گوید، ناخودآگاه، ما را به یاد کلمات، عبارات 
و مفاهیم شکل گرفته در ذهنمان می اندازد و به جای اینکه او را در حال حاضر، در ارتباط 
با کلماتش معنا کنیم، به کلیش��ه های موجود در ذهن خود فکر می کنیم. کلیش��ه ها و 
قالب های ساخته ش��ده در ذهن، ما را به قضاوت ها و نتیجه گیری های خاصی می رسانند 
که ممکن اس��ت با آنچه فرد می گوید، کاماًل متفاوت و متباین باش��ند. هشیار زیستن و 
قالب های ساخته ش��ده در ذهن، ما را به قضاوت ها و نتیجه گیری های خاصی می رسانند 
که ممکن اس��ت با آنچه فرد می گوید، کاماًل متفاوت و متباین باش��ند. هشیار زیستن و 
قالب های ساخته ش��ده در ذهن، ما را به قضاوت ها و نتیجه گیری های خاصی می رسانند 

زدودن کلیشه ها و قالب های فکری، از مهم ترین ابزارهای ارتقای هنر گوش کردن هستند.5
4. گوش كردن ضبط صوتی

ضب��ط صوت می تواند همه گفته ها را به خوب��ی ضبط کند، اما این ضبط کامل و بدون 
حذف و اضافه، به معنای گوش کردن نیست. افراد در ارتباطات انسانی خود، دنبال چیزی 
فراتر از حضور فیزیکی هستند: حضور روان شناختی، هیجانی و اجتماعی. بسیاری از مواقع 
پی��ش می آید که حرف های دیگ��ران را کلمه به کلمه تکرار کرده ایم، ولی با وجود این، او 
ما را به گوش نکردن متهم کرده است. وقتی در این صورت می گوید: »به حرف های من 
گوش نمی کنی!« می گوییم: »می خواهی هرچه را گفتی، تکرار کنم؟« باز هم احس��اس 
می کنیم او قانع نمی شود. گوش کردن مطلوب برای مخاطب آن است که برای لحظاتی 
چند، در دنیای هیجانی او، زندگی و او را درک کنیم یا دس��ت کم، ظاهرمان بیانگر تالش 

برای فهمیدن این دنیا باشد.
کارل راجرز )1980م( از گوش کردن همراه با هم دلی سخن می گوید. به اعتقاد وی، گوش 
کردن همراه با هم دلی، قدم گذاشتن به دنیای فهم درونی دیگران و داشتن احساس راحتی 
کامل اس��ت. این نوع گوش کردن، نیازمند حساس��یِت لحظه به لحظه به معانِی در حال 
گذر در درون طرف مقابل، مانند ترس، خش��م، نازک دلی، سردرگمی و هر چیزی است که 
او در حال تجربه کردن آن است. این گوش دادن، یعنی زیستن موقت در دنیای دیگران و 

مقاله

گوش خود را به 
خوب شنیدن عادت بده

سیداحمد  فاطمی
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حرکتی آرام، ظریف و بدون قضاوت 
و پیش داوری در آن دنیا.6

5. گوش كردن تمرینی
در بس��یاری از موارد، وقتی کس��ی در حال س��خن گفتن 
است، ما در ذهن خود، مشغول تمرین روی عباراتی هستیم 
ک��ه قصد داریم بعد از تمام ش��دن حرف ه��ای او بگوییم. 
این تمری��ن درونی و ذهن��ی، مانع گ��وش دادن دقیق به 

صحبت های او می شود.
با بر طرف ک��ردن موانع باال، گوش ک��ردن، فعال و دقیق 
می شود و ما می توانیم به صورت دقیق با دیگران، مفاهمه 
برقرار سازیم و مقصود آن ها را درک کنیم و زمینه تحقیق و 

بررسی گفتار دیگران را به  دست آوریم.7
6. عدم تمركز

مغز ما به طور باورنکردنی، قوی و فعال است. ما می توانیم 
در ه��ر دقیقه، 120 تا 150 کلمه بر زبان بیاوریم، اما مغز ما 
می تواند هر دقیقه، 400 تا 800 کلمه تولید کند یا بش��نود. 
این امر می تواند گوش کردن را خیلی آس��ان جلوه دهد، اما 
در حقیقت، این مسئله، اثر معکوس دارد؛ زیرا ممکن است 
وقت ش��نیدن، مقداری از »زمان مغ��ز« اضافه بیاید؛ یعنی 
مغز کار خود را کرده و منتظر کلمات جدید اس��ت، اما هنوز 
کلمه ای صادر نش��ده اس��ت. در این هنگام، جریان گوش 
کردن، بر اثر تفکر درباره مس��ائل متفرقه قطع می شود. به 
همی��ن دلیل، گاهی هنگام گ��وش کردن در کالس درس، 
مس��ئله و حادثه ای به ذهنمان راه می یابد و تمرکز ما را به 

سادگی بر هم می زند.
7. وسواس در گوش كردن

همیش��ه عیب از بی توجهی نیست؛ گاهی اوقات، مشکل 
در بیش از اندازه گوش کردن اس��ت. آن گاه که به هر یک 
از لغت ه��ای گوینده چنان توجه می کنی��م که گویی تمام 
کلماتش به طور یکس��ان و به یک اندازه، مهم هس��تند، 
نکته اصلی کالم گوینده از نظر ما دور و درک آن، ناممکن 
می ش��ود. نباید خود را چنان غرق جزییات و فروع کنیم که 
محورهای اصلی سخن، تحت الشعاع قرار گیرند. به عبارت 

دیگر، »علیکم بالمتون ال بالحواشی«.
به حافظه سپردن همه آنچه سخنران می گوید، امکان پذیر 

نیس��ت. شنوندگان قوی و ماهر بیش��تر روی عقاید، ادله و 
شواهد، تمرکز می کنند.

8. پرش به سوی نتایج
گاهی اوقات، هنگامی که به صحبت های یک س��خنران 
گوش می دهیم، ذهنمان س��ریع متوجه نتایج می شود. این 
پرش ناس��ودمند، یک��ی از علل ضعف ی��ا ارتباط کم رنگ 
ما با آش��نایان و طرف ه��ای گفت وگوی ماس��ت. در واقع، 
همان گذاش��تن حرف در دهان گوینده است. چون مطمئن 
هستیم که چه می خواهند بگویند، به آنچه می گویند، دقت 
نمی کنیم. حتی گاهی اوقات نمی شنویم که چه می گویند.

یکی دیگر از مصادیق پرش بی مقدمه به س��وی نتایج این 
است که عجوالنه، عقاید گوینده را کسالت بار یا گمراه کننده 
می خوانیم. تقریباً همه س��خنرانی ها، ره آوردی برای ش��ما 
دارن��د. اگر پیش داوری کنید و گوش ندهید، خود را محروم 

کرده اید.
9. تمركز روی طرز بیان و ظاهر گوینده

توج��ه بیش از حّد ب��ه ظاهر یا طرز صحب��ت افراد باعث 
می ش��ود به آنچه می گوین��د، گوش نکنی��م. برخی افراد 
آن قدر ب��ه ظاهر ش��خص، لهجه های محل��ی، نقایص و 
عیوب کالم یا تکیه کالم های گوینده، اهمیت می دهند که 
گوش س��پردن به کالم او را از یاد می برند. این نوع سانسور 
عاطفی، کم وبیش در همه انس��ان ها وجود دارد، اما باید در 

مقابل آن مقاومت کرد.
10. شنیدن برای نقد كردن

گاهی هدف ما از گوش دادن، فهم مطلب نیست، بلکه فقط 
اشکال کردن، ایراد گرفتن و پاسخ گفتن به گوینده است. در 
نظر داشته باشید که هدف از گوش دادن، کسب معرفت و 
آگاهی است. بنابراین، بکوشید ابتدا »پیام را دریابید«. وظیفه 
شنونده ابتدا این اس��ت که بفهمد. در مراحل بعد، موافقت 
یا مخالف��ت، معنا پیدا می کند. بعد از اینکه مطلب گوینده 
تمام شد، لحظه ای روی مطالب او تأمل کنید. بدین ترتیب، 
ضمن آنکه برای مخاطب خود احترام قائل شده اید، نقد شما 
پخته تر خواهد شد. رعایت این دو نکته از سوی شما سبب 
می شود گوینده نیز بدون سوءظن و جهت گیری، نقد شما را 

بشنود و در آن تأمل کند.

برای رفع مشکالت گوش کردن، توجه جّدی و فعال به فرآیند 
گوش کردن، آمادگی ذهنی و تحدید موضوع در گوش کردن، 
تمرکز، کم توجهی به ظواهر گمراه کننده، هم گامی و همراهی 
با گوینده، پیش داوری نکردن و پس از گوش کردن، مفاهمه، 

یادداشت برداری و...، مؤثر و مفید است.
11. مقایسه

هنگام گوش کردن می کوشید بفهمید چه کسی باهوش تر، 
داناتر، تواناتر یا از س��المت عاطفی بیشتری برخوردار است؛ 
شما یا دیگری؟ به این ترتیب، نمی توانید خوب گوش دهید 
و نمی توانید در بحث ش��رکت کنید؛ چرا که سخت گرفتار 

سنجش هستید.
هر کدام از ما باید با رفع این موانع، برداشت دقیق از مطالب 
را بیاموزیم و شنیدن را به گوش کردنی بدون عیب و نقص 

تبدیل کنیم.

پی نوشت ها:
1. مقاله ای از حجت االسالم جواد محدثی.

2. مثنوی مولوی.
3. هوش هیجانی، سید حسین فاطمی.

4. همان.

5. همان.

6. همان.

7. همان.

حرکتی آرام، ظریف و بدون قضاوت 
و پیش داوری در آن دنیا.6

5. گوش كردن تمرینی
در بس��یاری از موارد، وقتی کس��ی در حال س��خن گفتن 
است، ما در ذهن خود، مشغول تمرین روی عباراتی هستیم 
ک��ه قصد داریم بعد از تمام ش��دن حرف ه��ای او بگوییم. 
این تمری��ن درونی و ذهن��ی، مانع گ��وش دادن دقیق به 

صحبت های او می شود.
با بر طرف ک��ردن موانع باال، گوش ک��ردن، فعال و دقیق 
می شود و ما می توانیم به صورت دقیق با دیگران، مفاهمه 
برقرار سازیم و مقصود آن ها را درک کنیم و زمینه تحقیق و 

بررسی گفتار دیگران را به  دست آوریم.7
6. عدم تمركز

مغز ما به طور باورنکردنی، قوی و فعال است. ما می توانیم 

نیس��ت. شنوندگان قوی و ماهر بیش��تر روی عقاید، ادله و 
شواهد، تمرکز می کنند.

8. پرش به سوی نتایج
گاهی اوقات، هنگامی که به صحبت های یک س��خنران 
گوش می دهیم، ذهنمان س��ریع متوجه نتایج می شود. این 
پرش ناس��ودمند، یک��ی از علل ضعف ی��ا ارتباط کم رنگ 
ما با آش��نایان و طرف ه��ای گفت وگوی ماس��ت. در واقع، 
همان گذاش��تن حرف در دهان گوینده است. چون مطمئن 
هستیم که چه می خواهند بگویند، به آنچه می گویند، دقت 
نمی کنیم. حتی گاهی اوقات نمی شنویم که چه می گویند.

یکی دیگر از مصادیق پرش بی مقدمه به س��وی نتایج این 
است که عجوالنه، عقاید گوینده را کسالت بار یا گمراه کننده 
می خوانیم. تقریباً همه س��خنرانی ها، ره آوردی برای ش��ما 
برای رفع مشکالت گوش کردن، توجه جّدی و فعال به فرآیند دارن��د. اگر پیش داوری کنید و گوش ندهید، خود را محروم 

  

گ�وش دادن، ض�رورت اس�ت و 
خوب گ�وش کردن، هنر اس�ت؛ 
چرا که بیش�تر بهره ها را از این 

رهگذر می توان به دست آورد

  



مقاله

آسیب شناسی 
نظام پژوهش حوزه

سعید  هاللیان

این نوش��تار ادامه مقاله آسیب شناس��ی نظام پژوهش حوزه اس��ت که در شماره 6 چاپ ش��ده، و به ارائه برخی راهبردهای پیشنهادی جهت تحول نظام 
پژوهشی می پردازد.

بخش دوم: برخی راهبردهای پیشنهادی برای تحول نظام پژوهشی حوزه 
این راهبردها در حد پیشنهاد بوده و در مقام عمل، باید هر یک، توسط مجموعه ای از کارشناسان، به طور تخصصی، بحث و بررسی، 
و با توجه به شرایط و مقتضیات حوزه و اهداف آتی، اولویت گذاری شود و وارد مراحل اجرایی شوند. به دلیل محدودیت این 

نوشتار، از تفصیل این موردها پرهیز کرده ایم. 
1. تدوین چش��م انداز، رسالت ها، هدف ها و راهبردهای کالن حوزه، و در مرحله بعد، تدوین راهبردهای 
کالن نظ��ام پژوهش حوزه بر اس��اس آنها )با توجه به نقش و نس��بت با نظام های دیگر( و 

برنامه ریزی بر اساس آن؛
2. ترمیم و تقویت مدیریت پژوهشی؛ 

3. افزایش انگیزش های توحیدی، والیی، معنوی و تکلیف محورانه 
و کاستن از انگیزش های مادی؛ 

4. توجه جدی به س��یره پژوهش��ی سلف صالح 
حوزه و احیا، بازسازی و ترویج آن بر اساس 

مقتضیات کنونی؛
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5. حمایت و تغذیه علمی و مهارتی استادان و پژوهشگران؛
6. تدوین کتب درسی بر اساس اهداف کالن حوزه، با تکیه 

بر پیشینه گران سنگ سلف و متناسب با اقتضائات امروز؛
7. تمرکز بر رس��یدگی پژوهش��ی به ط��الب، به خصوص 
ط��الب م��دارس، ب��ا اتخ��اذ رویک��ردی تربیت��ی ش��امل 
رس��یدگی های بینش��ی، انگیزش��ی و عاطفی و مهارتی و 
مهم تر از آنها، رسیدگی عملی به زندگی طالب، با همکاری 

همه معاونت ها؛
8. هم��کاری و تعام��ل فعال، س��ازنده و گس��ترده با دیگر 

معاونت ها در حد تنیده شدن در آنها؛
9. کاهش فاصله میان پژوهشگران برجسته و طالب جوان؛ 
10. پیگی��ری عملی آم��وزش پژوهش مح��ور و تعریف و 

بازسازی نظام آموزشی موجود برای رسیدن به آن؛
11. فرهنگ سازی پژوهش و تبیین و ترویج موقعیت مهم 
پژوه��ش در دوران تحصیل و پس از آن، و نقش راهبردی 

آن در حل مشکالت و پیشبرد اهداف نظام؛
12. ترویج اخالق پژوهش و ارزش های بایسته حاکم بر آن؛
13. عملی کردن تأسیس معاونت پژوهشی در همه مدارس، 
با اتخاذ طرحی پخته و سنجیده و اجرای آن توسط کادری 

باانگیزه و دردمند، نه با شیوه و کادر اداری محض؛ 
14. اس��تمرار برنامه ه��ای کلی��دی، مانند جش��نواره های 
پژوهشی برای طالب و...، در سطح ملی، منطقه ای و حتی 

بین المللی؛
15. ایجاد شبکه ها و زنجیره هایی از تحقیقات با هم پوشانی 

و هم افزایی هرچه بیشتر در راستای اهداف کالن نهضت؛
16. ورود جدی تر در عرصه حل و فصل مش��کالت نظری 

نظام و تأمین نیازها و پشتوانه های علمی الزم برای اداره 
جامعه بر اساس قانون، فرهنگ و بینش اسالم؛

17. ایج��اد زبانی گویا و به روز، برای معاونت 
پژوه��ش، ب��ا اس��تفاده از راهکارهایی 

مانند تدوین و اجرای نظام جامع 
پژوه��ش،  اطالع رس��انی 

فعال تر ش��دن روابط 

عمومی، نش��ریات خبری، مجالت تخصصی پژوهش��ی، 
سایت های فعال، اطالع رسانی مس��تمر و قوی در مدارس، 

ایجاد بانک اطالعاتی جامع و همگانی؛
18. حمایت از گس��ترش و تعمیق پژوهش های مربوط به 

حوزه )حوزه پژوهی(؛ 
19. تأس��یس س��اختارهایی که درباره حوزه می اندیش��ند، 
مانند اندیش��کده ها، کانون های تفکر حوزوی یا پشتیبانی 

و حمایت از آنها؛ 
20. زمینه سازی برای ایفای نقش فعال، جدی و جهت دهنده 
حوزه در مدیریت تولید دانش در حوزه و س��پس در س��طح 

ملی و بین المللی؛
21. نظارت بر مؤسس��ات پژوهشی و حمایت، سامان دهی، 

ارزیابی و جهت دهی آنها؛
22. حمایت از پژوهشگران مستقل و آزاد )شناسایی، تشویق 

و حمایت ایشان(؛
23. مسئله شناس��ی فعال و نظام مند و قرار دادن مسائل و 

موضوعات مورد نیاز در اختیار پژوهشگران؛
24. ایج��اد فضای فعال، پوی��ا و آزاد برای ارائه افکار جدید، 

مانند ترویج کرسی های نظریه پردازی؛
25. ارتباط سازمان یافته و مستمر با مراکزی 

ک��ه می توانن��د نق��ش واس��طه و 
توزیع کنن��ده را در ارتب��اط 

ایفا  مخاطب��ان  با 
کنند، ارتباط 

ب��ه 

منظور مسئله شناس��ی پژوهش��ی و انتقال نتایج حاصل و 
متقاباًل دریافت نیازها و بازخوردهای مخاطبان، مثل صدا و 
سیما، سازمان جوانان، هنرمندان، روزنامه نگاران، نویسندگان 

و... .
26. نهادینه سازی نقد و بررسی دستاوردهای پژوهشی؛ 

27. برق��راری تعام��ل فعال و س��ازنده با دیگ��ر نظام های 
پژوهشی؛

28. کم��ک به معاون��ت آموزش برای تربیت اس��تادانی با 
توانایی و روحیه تدریس پژوهش محور؛

29. رفتن به س��مت افق های جدید پژوهشی، هم به لحاظ 
محتوا و هم از نظر روش ها و قالب ها؛

30. واقع گرای��ی و در عی��ن حال آینده گرای��ی در پژوهش 
)حرکت واقع بینانه بر اس��اس واقعیت های موجود و با توجه 

به نیازهای آینده(؛ 
اس��تراتژیک  موقعیت  تبیین   .31



پژوهش و فرهنگ سازی جهت ترویج پژوهش و قرار گرفتن 
آن در جایگاه شایسته اش در حوزه؛ 

32. ترمیم و تعالی بخش��ی به نگاه های بسیط به پژوهش 
و آموزش و رابطه بین آنها و سایر خرده نظام های حوزوی؛ 

33. افزایش س��طح عقالنیت، پختگ��ی و عمق علمی در 
پژوهش ها، به  لحاظ انتخاب موضوع، روش، محدوده، میزان 

و پژوهش؛ 
34. ارزش گ��ذاری برخ��ی مطلوبیت ه��ا )ن��وآوری علمی، 

گره گشایی از نیازهای عینی و...( در محیط علمی حوزه؛
35. عینیت گرایی در مقوله پژوهش )ناظر بودن به واقعیت 
هس��تی، انس��ان، جامعه و خصوصی��ات و نیازهای عینی 

مخاطبان(؛
36. لح��اظ کردن و تزریق فعالیت های پژوهش��ی در متون 

درسی؛ 
37. تنوع در فعالیت های پژوهشی مدارس؛

38. فراهم کردن ابزارها و زیرس��اخت های م��ورد نیاز برای 
گسترش تحقیقات شبکه ای؛ 

39. ایجاد سازوکار گسترش همکاری های نظام مند متقابل 
بین نظ��ام پژوهش حوزه و نظام اجرای��ی و قانون گذاری و 

قضایی؛
40. ارتقای توانایی های مراکز پژوهش��ی از نظر کارشناسان 

و منابع؛
41. ایجاد سیستمی )نه لزوماً مرکزی( برای نظارت، ارزیابی 

و هماهنگی فعالیت های پژوهشی؛ 

42. به کار گرفتن نتایج تحقیقات افراد و گروه های گوناگون؛
43. تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده و مشوق پژوهش؛
44. تربیت محققان مورد نیاز از طریق برنامه ریزی جامع؛ 

45. وارد س��اختن نتای��ج پژوهش ه��ای ح��وزه در عرص��ه 
اطالع رسانی جامع و فراگیر کشوری و بین المللی؛ 

46. فراه��م  آوردن زمینه ه��ای نقد پژوهش��ی در راس��تای 
بالندگی و پویای��ی پژوهش ها و ایجاد فضای رقابت علمی 

میان پژوهشگران و مراکز پژوهشی؛
47. شناس��ایی استعدادها و خالقیت های پژوهشی و زمینه 

به کارگیری بهینه آنها؛
48. بهره مند س��اختن پژوهش��گران از امتیازهای قانونی و 
حقوقی متناسب با سطح علمی آنان و فضای ارزشی حوزه؛

49. افزایش بازدهی مراکز تحقیقاتی موجود؛
50. نگاه جامع و همه سویه به مقوله پژوهش؛

51. افزایش ظرفیت جذب نخبگان به نظام پژوهشی؛ 
52. ایجاد پرس��ش برای فراگی��ران و خلق دغدغه علمی و 

انگیزه های پژوهشی تخصصی، متمرکز و درازمدت؛
53. بازشناس��ی خألها و نقاط کور علمی و اولویت سنجی 

نیازهای تحقیقی در حوزه های مختلف؛
54. کم��ک به پیدایش ذهنیتی جامع و کالن از مختصات 
تاریخ��ی � عص��ری، روش ش��ناختی، آسیب ش��ناختی و... 

پژوهش در حوزه؛
55. تولید ادبیات مش��ترک و زبان تعریف شده برای اجرای 

پروژه های تحقیقاتی؛

56. ایجاد بسترهایی برای پیوند بین األذهانی در پروژه های 
هم عرض؛

57. کمک به تسهیل ارتباط میان محققان؛
58. تمرکزبخشی به مراکز تحقیقی هم راستا در محورهای 

تفکیک شده و حذف موازی کاری های غیرالزم؛
59. تش��کیل صندوقی برای حمای��ت از محققان و ترویج 

پژوهش؛
60. توجه بیشتر به پژوهش های میان رشته ای؛

61. دخال��ت دادن مهارت ه��ا و توانایی های پژوهش��ی در 
ارزیابی های علمی و مدارج تحصیلی.

پژوه��ش در ح��وزه، نیازمند بحث ه��ای فراوانی اس��ت و 
در ای��ن باب ، مي ت��وان از زوایاي  گوناگوني   س��خن  گفت. 
در ای��ن میان، معاونت پژوهش��ی، به عنوان رس��می ترین 
مس��ئول فعالیت های پژوهش��ی حوزه، می تواند با استفاده 
از سیاست های »توجیهی«، »تش��ویقی«، »حمایتی«، و... 
نقش بی بدیلی در مقابله با آس��یب های یاد ش��ده و تحقق 

تحوالت الزم در این عرصه، ایفا کند. 
به هر حال گفته اند: دو صد گفته، چون نیم کردار نیس��ت! 
بیان مش��کالت و نقاط ضعف، بس��یار راحت است. یافتن 
راهبرد و راهکار مش��کل  است، ولی س��خت تر از آن، جامه 
عمل پوشاندن به راه حل ها و تدبیر و چاره اندیشی در شرایط 
دشوار و متغیر عینی است. از این رو، از خداوند منان، توفیق 
دس��ت اندرکاران عرصه پژوهش، در جهت سامان بخشی به 

عرصه پژوهش حوزه را خواستاریم.

پژوهش و فرهنگ سازی جهت ترویج پژوهش و قرار گرفتن 
آن در جایگاه شایسته اش در حوزه؛ 

42. به کار گرفتن نتایج تحقیقات افراد و گروه های گوناگون؛
43. تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده و مشوق پژوهش؛

56. ایجاد بسترهایی برای پیوند بین األذهانی در پروژه های 
هم عرض؛

تمسك به اصل عملى
استحصاب عدم ازلی می کرد

احتياط می کرد
از صحنه های مختلف اجتماعی 

برائت می جست
 ︣﹫﹫︐﹛در تنگناهای نظام ا︮︀﹜﹤ ا

جاری می کرد
ای وای که اگر اصول عمليه را 

ياد نگرفته بود



﹤︊


︀︭
﹞

 

︀︣ه ای از ︗︣︻﹥ در︴﹇
﹝︡ی ﹡﹫﹈ ︋﹫﹟

در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹊︀︑﹩ در ﹝﹢رد آ︫﹠︀﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی ︋︀ ︫﹫ ا﹡︭︀ری و ︭︠﹢︮﹫︀ت 
و︥ه ﹝﹊︐︉ ︨︀﹝︣ا و وا﹇︺﹥ ︑︣﹛ ︑﹠︊︀﹋﹢ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️.

در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹊︀︑﹩ در ﹝﹢رد آ︫﹠︀﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی ︋︀ ︫﹫ ا﹡︭︀ری و ︭︠﹢︮﹫︀ت 
و︥ه ﹝﹊︐︉ ︨︀﹝︣ا و وا﹇︺﹥ ︑︣﹛ ︑﹠︊︀﹋﹢ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️.

در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥ ﹡﹊︀︑﹩ در ﹝﹢رد آ︫﹠︀﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی ︋︀ ︫﹫ ا﹡︭︀ری و ︭︠﹢︮﹫︀ت 

ـ﹥
﹞︀

ـ﹠
﹫﹎

︡﹡
ز

 ﹤
︊

︀︭
﹞

️ ﹨︀ی د﹠﹩ و ﹢زوی ﹠  ︨︣ ﹎︀﹫︣ازی ا﹫ ﹝﹫︣زای︫ 
﹞︡﹝﹞︡ی ﹡﹫﹉ ︋﹫﹟

︨︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹫︣زا ا﹨﹏ ︨﹠️ را ﹨﹛ ︗︢ب ﹝﹩ ﹋︣د
﹝︀︭︊﹥ ︋︀ آ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ر︲﹩ ︫﹫︣ازی

ــ︀﹝︣ا، و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ــ﹫︣ازی از ﹡︖︿ ︋﹥ ︨ ــ﹏ ﹨︖︣ت ﹝﹫︣زای ︫ ﹚︻ ﹤︋ ﹤︊︀︭﹞ ﹟ــ در ا
ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی و ﹢ادث ︋︺︡ از ﹁﹢ت ا︪︀ن، ︑︃︔﹫︣ ا︪︀ن ︋︣ ﹇﹫︀م ︑﹠︊︀﹋﹢ 
ــ︀﹝︣ا، و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ــ﹫︣ازی از ﹡︖︿ ︋﹥ ︨ ــ﹏ ﹨︖︣ت ﹝﹫︣زای ︫ ﹚︻ ﹤︋ ﹤︊︀︭﹞ ﹟ــ در ا
ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی و ﹢ادث ︋︺︡ از ﹁﹢ت ا︪︀ن، ︑︃︔﹫︣ ا︪︀ن ︋︣ ﹇﹫︀م ︑﹠︊︀﹋﹢ 
ــ︀﹝︣ا، و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ــ﹫︣ازی از ﹡︖︿ ︋﹥ ︨ ــ﹏ ﹨︖︣ت ﹝﹫︣زای ︫ ﹚︻ ﹤︋ ﹤︊︀︭﹞ ﹟ــ در ا

و ︫︀﹎︣د︎︣وری ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️.
ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی و ﹢ادث ︋︺︡ از ﹁﹢ت ا︪︀ن، ︑︃︔﹫︣ ا︪︀ن ︋︣ ﹇﹫︀م ︑﹠︊︀﹋﹢ 

و ︫︀﹎︣د︎︣وری ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️.
ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی و ﹢ادث ︋︺︡ از ﹁﹢ت ا︪︀ن، ︑︃︔﹫︣ ا︪︀ن ︋︣ ﹇﹫︀م ︑﹠︊︀﹋﹢ 

 ﹜︣︑ ر﹢ــ ــ️ ﹡﹢ ︋﹥ ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ ز﹡︡﹎﹩ ︀︮︉ ﹁︐﹢ای ﹝︪ ــ︐﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨ ︫﹢﹡ ﹟ا
ــ﹩ ︗﹠︀ب  ــ﹩ ︨﹫︀︨ ــ﹩ ﹝︪ ــ﹫︣ازی ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣ر︨ ️ اً ﹝﹫︣زای ︫ ︣ت آ︱ ︀ب﹠︗ ﹢﹋︀︊﹠︑
 ﹜︣︑ ر﹢ــ ــ️ ﹡﹢ ︋﹥ ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ ز﹡︡﹎﹩ ︀︮︉ ﹁︐﹢ای ﹝︪ ــ︐﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨ ︫﹢﹡ ﹟ا
ــ﹩ ︗﹠︀ب  ــ﹩ ︨﹫︀︨ ــ﹩ ﹝︪ ــ﹫︣ازی ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣ر︨ ️ اً ﹝﹫︣زای ︫ ︣ت آ︱ ︀ب﹠︗ ﹢﹋︀︊﹠︑
 ﹜︣︑ ر﹢ــ ــ️ ﹡﹢ ︋﹥ ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ ز﹡︡﹎﹩ ︀︮︉ ﹁︐﹢ای ﹝︪ ــ︐﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ا︨ ︫﹢﹡ ﹟ا

ا︪︀ن در ︮︡ور ﹁︐﹢ای ﹝︪﹢ر و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻﹙﹏ ﹨︖︣ت ا︪︀ن از ﹡︖︿ ︋﹥ ︨︀﹝︣ا و در 
﹡︀️ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹊︐︉ ︨︀﹝︣ا﹩ ا︪︀ن ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️.

٧٣



مؤسسه کتاب شناسی ش��یعه، در جهت معرفی آثار و مأثر شیعه، در بهار 
1389، کتاب »جرعه ای از دریا« را که ش��امل سرگذش��ت نامه ها و مقاله ها 
و خطابه ها و تعلیمات حضرت آیت اهلل حاج س��ید موسی شبیری زنجانی 
است، به چاپ رساند که در فصل نخست آن، در بخش مستقلی به احوال 

و توصیف میرزا محمدحسن شیرازی می پردازد.
رهنامه گزیده ای از اظهارات حضرت آیت اهلل العظمی حاج س��ید موس��ی 
ش��بیری را از ای��ن فصل، به  گونه س��ؤال و ج��واب، آماده کرده اس��ت تا 
سهل الوصول تر و جذاب تر باشد. اینک قطره ای از کتاب »جرعه ای از دریا« 

را تقدیم شما خوانندگان عزیز می کنیم:

� حکایت عالقه و اعتماد علمی شیخ انصاری به میرزا ناشنیده نیست، با 
وجود این، آیت اهلل شبیری آن را چگونه تقریر می کند؟

ایش��ان نقل می کند که روزی س��ید احمد س��بط الش��یخ، به پدر حاج آقا 
عزالدین زنجانی می گوید: مایلید رس��ائل به خط شیخ را ببینید؟ می گفت: 
»دیدم خیلی جاها با خط قرمز اعلی یک یا چند س��طر خط کش��یده و در 
حاشیه نوشته شده. پرسیدم اینها چیست؟ گفت که این خطوط و اصالحات 
مرحوم میرزای ش��یرازی اس��ت و شیخ رس��ائل را به میرزا داده بود تا آن را 
اصالح کند و شیخ هم دستور داده که رسائل با اصالحات میرزا چاپ شود«.
� آیت اهلل شبیری زنجانی، مختصات مکتب علمی سامرا را چگونه می بیند؟
میرزا از نظر فکری، فکری سیال و فوق العاده  و جوالن ذهنی عجیبی داشت. 
اصاًل بحث های »سامرایی« و بحث های »نجفی«، سبک مختلف دارند. 
»قطعی حرف زدن« سبک بحث های نجفی هاست و »مطالب تشکیکی 
و با تردید گفتن« س��بک سامرایی هاست. به تعبیر آقای مجتهدی، ممثل 

فکر نجفی ها، »انما« است و ممثل فکر سامرایی ها، »لعّل«.
� نقل شده »الدین لمن ال عقل له«. آیت اهلل شبیری زنجانی، ارکان اربعه 
عالم را که اگر در او جمع شود، صالحیت مرجعیت دارد، علم، تقوا، اخالق 
و عقل، دانسته است و این ارکان را در میرزا جمع می داند. نمودی از عقل 

میرزا را از زبان ایشان می شنویم:
از مطالبی که هم به جنبه عقلی و هم به جنبه دینی میرزا مربوط می شود، 
این قضیه است که به میرزا اطالع دادند که یکی از وکالی شما در سهم 
ام��ام و امثال آن مراعات درس��تی نمی کند و ش��ما او را عزل کنید. میرزا 
می فرماید: »من امتناع می کنم، چون باید در نظر گرفت که این آقا آبرویی 

از قبل داش��ته و بر اثر وکالتی که من به او دادم، آبروی ثانوی پیدا کرده. 
من اگر اختیاری داش��ته باشم، این است که آبروی ثانوی را که به او دادم، 
از او بگی��رم، اما حق اینکه آبروی اولش را هم از بین ببرم، ندارم. اآلن اگر 
او را عزل کنم، آبروی اول هم از بین خواهد رفت و از حیثیت اصاًل ساقط 

خواهد شد و من چنین حقی را برای خودم قائل نیستم«.
بعد میرزا به او نامه ای می نویس��د که این اخبار درباره تو رسیده و من هم 
ایستادگی کردم و حیثیت تو را حفظ کردم. کاری نکن که ما مجبور بشویم 
که اقدام دیگری بکنیم. تو باید مواظب باش��ی. خالصه او را با همین نامه 
اصالح می کند. این را هم از عقل فوق العاده و ممتاز و تقوای عالی کشف 

می کند.
تا اینجا از علم و تقوا و عقل میرزا گفته شد. مطلبی درباره مراتب اخالقی 

او بفرمایید.
از آقای مرعش��ی ش��نیدم که هر وقت زائران و مالقات کنندگان میرزا زیاد 
می شدند و اشخاص مسافر زیاد می آمدند و سالم و صلوات و دست بوسی 
زیاد بود، یکی از برنامه هایش این بود که مس��افرین که می رفتند، »آخوند 
مالفتح عل��ی« می آمد و میرزا را موعظه می کرد که »نباید مغرور ش��وید 
و این امور ظاهری چیزی نیس��ت« تا س��ّم آن چیزها گرفته بش��ود و در 
قلب ش��خص رس��وخ نکند، چون باالخره این امور در بشر اثر می گذارد و 
جهات دنیوی ممکن اس��ت انس��ان را از جهات معنوی باز دارد. از این رو، 
از برنامه ه��ای میرزا بوده که »مالفتح علی« بای��د بیاید که مبدأ در هوا و 

هوس گرفتار شود.
� از مدیری��ت میرزا در قضیه تنباکو کمتر گفت��ه، و صرفاَ به نفس فتوا و 
اثر آن بسنده شده است. آیت اهلل آقا موسی شبیری زنجانی، چگونه به این 

موضوع اشاره می کند؟
از عللی که باعث شد صدور حکم میرزا طول بکشد، این بود که اشخاصی 
را به والیات می فرستاد تا زمینه را آماده کنند. میرزا معتقد بود اگر حکمی 
صادر بشود، در تهران یکی مخالفت بکند، در تبریز دیگری مخالفت بکند 
و...، این هم به ضرر تش��یع اس��ت و این خودش ضربه زدن به روحانیت 
اس��ت. باید جوری باش��د که با وحدت کلمه در این مس��ئله حکم بشود و 
اگر نش��د، اصاًل اصرار بر حکم، مصلحت نیست. از این رو، چند ماه طول 
می کش��د تا مقدمات فراهم شود و توافق اش��خاص را جلب می کند تا با 

صدور حکم، اختالفی به وجود نیاید.

از قبل داش��ته و بر اثر وکالتی که من به او دادم، آبروی ثانوی پیدا کرده. 

اشاره
آیت اهللا موسی شبیری 
زنجانی متولد 1306 در قم 
می باشد. از اساتید ایشان 
حضرات آیات سید احمد 
زنجانی، محقق داماد و حسین 
طباطبایی بروجردی می باشند. 
ایشان از مراجع معظم تقلید و 
درس خارج ایشان از درس های 
به نام حوزه است. تألیفات 
عدیده ای دارند که تصحیح 
کتاب رجال نجاشی از تألیفات 
ایشان است.

مصاحبه
میثم واحــدی

ميرزاى شيرازى به روايت حضرت  آيت اهللا العظمى شبيرى زنجانى



 ایش�ان نوشته های زیادی داشته اند و دیگر این که 
ن�گاه داش�تن احت�رام استادش�ان، مرح�وم ش�یخ 
انصاری، سبب می شد ایشان نوشته هایشان را 

در معرض دید قرار ندهند.

نش��ریه علمی � پژوهش��ی »ره نامه پژوهش«، 
وابس��ته به معاونت پژوه��ش حوزه های علمیه 
قم، برای احیا و بازخوانی س��یره علمی و عملی 
ب��زرگان حوزه، از آغاز انتش��ار خود، به بررس��ی 
س��یره نام آوران عرصه دین و فرهنگ پرداخت. 
از این رو، این ش��ماره خود را به س��یره علمی و 
عملی میرزا محمدحسن شیرازی )میرزای بزرگ( 
اختصاص داده و در پرسش های زیر نکاتی است 
که کماکان مجال واکاوی بیشتری را می طلبد. 
از این رو، ما مفتخریم که درباره این س��ؤاالت، با 

حضرت عالی گفت وگو می کنیم.

دربـاره علـل هجرت میـرزا به 
سـامرا، به مواردی از قبیل اختالف بر سر 
مرجعیـت، بروز فتنه در نجف و...، اشـاره 
شـده، امـا همـه گمانه زنی هایـی اسـت 
كه آشـكار شـدن علت اصلی ایـن اقدام 
منحصـر به فرد را در ابهـام نگه می دارد. 
به نظر شـما، عامل اصلی هجرت میرزا از 
نجف به سـامرا و دستاورد این هجرت چه 

بوده است؟
استاد: البته به  طور دقیق انگیزه مرحوم میرزا از 
هجرت به شهر مقدس سامرا مشخص نیست، 
ولی شاید بتوان مواردی، مثل گسترش تشیع در 
عراق و پر کردن خأل موجود در شهر سامرا را از 

جمله دالیل این هجرت دانس��ت. مرحوم میرزا 
ضمن هجرت به این ش��هر مقدس، توانست با 
تأس��یس دو حوزه علمیه و بنا نهادن دو مدرسه 
علمی��ه، که یکی بزرگ و دیگری کوچک تر بود، 
ش��اگردانی از جمله مرحوم آقای آخوند، صاحب 
کفایه و مرحوم آقا میرزا محمدتقی ش��یرازی را 
جذب و تربیت کند که این بزرگان در سال های 
بعد، مب��دأ حرکت ه��ای علم��ی و اجتماعی و 
سیاس��ی در عراق و ایران ش��دند. مرحوم میرزا 
با س��بک و سیاقی که در زندگی اجتماعی خود 
داش��ت، نظر اهل س��نت را به خود جذب کرد و 
آنه��ا را از مریدان خودش گرداند. ایش��ان در این 
شهر خدمات اجتماعی و فرهنگی بی نظیری را 
ارائ��ه کرد؛ از جمله س��اخت دو حمام، که یکی 
زنانه و یکی مردان��ه بود. مرحوم میرزا، در وقایع 
متعدد سعی بلیغ در ایجاد زندگی مسالمت آمیز 
میان ش��یعیان و اهل سنت داشت تا جایی که 
اجازه ورود بیگانگان به اختالفات شیعی و سنی 
را نمی داد و راه را بر فرصت طلبی آنها می بست.

با توجه به اینكه در بین علمای 
شـیعه و در طلیعـه تأسـیس حوزه هـای 
علمیـه شـیعی، هجـرت جایـگاه مؤثر و 
تعیین كننـده ای دارد، چـرا بعـد از میـرزا 
هجرت به سـامرا و ادامـه دادن توفیقات 

ایشان توسط بازماندگانش پیگیری نشد؟
اس��تاد: از فرزندان ایشان، مرحوم آقا میرزا محمد 
در زم��ان حی��ات خود می��رزا، به دلی��ل برخی 
تصورات واهی کش��ته شد و فرزند دیگر ایشان، 
مرحوم آقا میرزا علی، با وجود شایس��تگی های 
علم��ی و اجتماعی به جه��ت برخی احتیاطات، 
رغبتی ب��ه ورود به حوزه مرجعیت نداش��ت که 
البته با اصرار برخی اطرافی��ان، باالخره این کار 
را ک��رد، ولی ایش��ان به قدری محت��اط بود که 
خانه هایی را که مرحوم میرزای بزرگ در س��امرا 
برای اس��تادان بنا کرده بود، تصرف نمی کردند. 
وجود این مس��ئله به اضافه وقوع جنگ جهانی 
اول و تغیی��ر وضعیت اجتماعی و مالی، س��بب 

هجرت بازماندگان میرزا به نجف شد.

قیـام تنباكو و فتـوای تحریم 
بـر وقایع سیاسـی آینده  ایران و اسـالم، 
چه تأثیری داشت و این تأثیر تا چه حدی 

بود؟
استاد: قیام تنباکو که بعد از فتوای تحریم آن به 
وقوع پیوست، موجب تضعیف دولت انگلیس و 
تقویت قدرت روحانیت شد. البته بعد از گذشت 
س��ال ها، انگلیسی ها دوباره در ایران فعال شدند 
و  ش��روع به کوبیدن روحانیت نیز کردند، اما به 
عون اهلل و قوته، موفقیت زیادی نصیبشان نشد.

سـامرا،  آموزشـی  مكتـب 
ویژگی هـای خاصـی داشـت كـه از آن با 
نـام شـاگردمحوری و مجتهدپـروری یاد 
می كنند. تحلیل شما از این شیوه آموزشی 

چیست؟ آیا میرزا مبدع این شیوه  بود؟
اس��تاد: منقول اس��ت که دروس میرزا ساعاتی 
طوالنی ادامه پی��دا می کرد. در کنار این دروس، 
ایش��ان ضمن ط��رح فرعی و تقری��ر آن جهت 
ش��اگردان، در ادامه از آنان می خواس��ته که وارد 
بحث ش��وند. در واق��ع می��رزا درس به صورت 
مباحثه با ش��اگردان را ادامه می داده است. البته 
این روش از زمان استادان ایشان نیز مرسوم بوده 
است، ولی به نظر می آید در مکتب سامرا رونق 

بیشتری گرفته است.

چـرا تألیـف علمـی خاصی از 
میرزا به جا نمانده است؟

استاد: در این باره دو نظر است؛ یکی آنکه چون 
مرح��وم میرزا از ج��والن فکری برخ��وردار بوده، 
نمی توانس��ته به نوش��ته های خود اعتماد کند. 
چنین نبوده که ایش��ان نوشته ای نداشته باشد، 
بلکه ایش��ان نوشته های زیادی داشته اند و دیگر 
این که نگاه داشتن احترام استادشان، مرحوم شیخ 
انصاری، سبب می شد ایشان نوشته هایشان 

را در معرض دید قرار ندهند.
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محمدمهدی نیک بین

سـامرا، ایشان توسط بازماندگانش پیگیری نشد؟جمله دالیل این هجرت دانس��ت. مرحوم میرزا نش��ریه علمی � پژوهش��ی »ره نامه پژوهش«،  آموزشـی  مكتـب 

مصاحبه با آيت اهللا رضى شيرازى

مصاحبه
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 اشاره
آثار بر جا مانده از میرزای شیرازی، از نظر کّمی، 
مجال تحقیق وسیعی درباره شخصیت و احوال ایشان به 
دست نمی دهد و نیز حدیث اقدامات مهم و وقایع اثرگذار 
زندگی ایشان بسیار مکرر شده است؛ اما با نیم نگاهی 
موشکافانه می توان ابعاد زندگی میرزا را واکاوی کرد و 
نکات بکر و سهل و ممتنعی را یافت.
شیوه مطلوب ما در نگارش سیره بزرگان، حذف 
مکررات و کشف جنبه های مغفول و تأکید بر نکات 
کاربردی تر است. از این رو، از عبارات خطابی که ظاهراً 
شیرین و جذاب اند، اما کمتر ثمره عملی دارند، پرهیز، و 
در استفاده از کلی گویی هایی که هم چنان شخصیت های 
بزرگ را در ابهام نگه می دارد، صرفه جویی شده است.

 اشاره اشاره
آثار بر جا مانده از میرزای شیرازی، از نظر کّمی، آثار بر جا مانده از میرزای شیرازی، از نظر کّمی، 

زندگیـنامـه
محمدمهدی نیک بین



آقا رضى شيرازى:
نجف و کربال، ممحض در شيعيان بود. ميرزا می خواست با رفتن به سامرا، شيعيان را به آنجا بکشاند تا عمًال بين آنان و 

اهل سنت خلط و آميزشی به وجود بيايد و از اين رهگذر، گامی در مسير وحدت و تقريب برداشته شود. 
(گفت و گو با مجله حوزه)

در جست وجوى 
الگويى موفق از 
میان روايت هاى 

تاريخي
بازشناسی شاخص های شیوه سیاسی میرزا

ناصرالدین ش��اه بر اس��اس معاهده ای، امتی��از انحصاری خرید و 
فروش و کش��ت تنباکو را به شرکتی خارجی فروخت و خبر این 
واگذاری به میرزای ش��یرازی رسید. وی بی درنگ دریافت که این 
معاهده برای دین و دنیای ایرانیان خطر های بسیاری دارد. از این 
رو، تصمیم گرفت از قدرت فتوای خود استفاده کند. ایشان در این 
باره چنین فتوا داد: »الیوم، استعمال توتون و تنباکو بأی نحو کان 

در حکم محاربه با امام زمان است«. 
چیزی نگذش��ت که فتوای میرزا در سراس��ر ایران منتشر شد و 
هم��ه را متوجه بی لیاقتی های دربار ک��رد. از این رو، زن و مرد و 
پیر و جوان، از فرمان میرزا اطاعت کردند و قلیان ها را شکستند. 
ناصرالدین شاه که اوضاع را وخیم دید، ناچار به لغو این امتیاز شد.
این روایت از ماجرای تحریم تنباکو، صریح، ساده و بسیار نزدیک 
به اذهان عموم مردم ماست. شکی نیست که در آن دوره، میرزای 
شیرازی حرکت ضد تنباکو را رهبری می کرد، اما چگونه میرزا این 
مسئولیت را بر عهده گرفت و با چه شیوه ای از عهده کار بر آمد؟
ب��ا دقت در جزئیات وقای��ع آن ایام، ماهیت رهب��ری میرزا بر ما 
آش��کارتر می ش��ود؛ چرا که اگر در پی الگوگیری از میرزا و تکرار 
توفیق او در خنثی کردن توطئه های دش��منان هس��تیم، بدون 
تردید، محتاج نگاه دقیق تر به س��ازوکار شکل گیری موج جنبش 
تنباک��و و رابطه عوامل دخیل در این قیام و نقش خاص میرزای 
شیرازی در آن نیز هستیم. آن قدر این روایت، مسئله را بسیط و 
ابتدای��ی معرفی می کند که این توهم را در پی دارد که هر کس 
دیگری هم اگر پدیده ای را به لحاظ شرعی، موجه نیافت، می تواند 
با حکم یا فتوایی، اوضاع جامعه و سیاست و فرهنگ کشورش را 
س��امان ببخشد و تصویری از رهبری جامعه شیعی ارائه می دهد 
که آن چنان یکه تازی و جریان سازی می کند که طبقات مختلف 
مردم برای ادای تکالیف ش��رعی � اجتماع��ی خویش ناچارند با 

تالش و جهاد، خود را به گرد پای او برسانند.
بدیهی اس��ت تفسیر اش��تباه تاریخ و تحلیل نادرست فرآیندها و 
کن��ش و واکنش ه��ای اجتماعی می تواند قواعد و کلیش��ه های 

ناکارآمدی از مسائل بیافریند.
بدیهی اس��ت تعامل میرزا با دیگران در طول دوره حیاتش و به 

خصوص، در دوران جنبش تنباکو، تعاملی کارآمد و سودمند بود. 
از ای��ن رو، تحلیل الیه های پنهان و پیدای آن می تواند بس��یار 
مفید باش��د. ب��رای آنکه به روایت��ی پیچیده تر، ام��ا به واقعیت 

نزدیک تر، دست پیدا کنیم، صفحاتی از تاریخ را ورق می زنیم.
ق��رارداد انحصار تنباکو، در 28 رجب 1308 منعقد، و در تاریخ اول 
جمادی االول 1309، فتوای تحریم از ناحیه میرزا صادر شد، یعنی 
حدود نه ماه بعد. نکته اول این است که در این فاصله نُه ماهه، 
چه اتفاقاتی در ایران رخ  داده اس��ت؟ آیا اوضاع، آرام و عادی بود؟ 

چه اقشار و طبقاتی از مردم درگیر این مسئله بودند؟ 
در اینجا مناسب است به بخشی از نامه سید جمال الدین اسدآبادی 
به میرزا اشاره کنیم که در این فاصله نُه ماهه نوشته شده است: 
»... ایرانیان همگی مات و مبهوت مانده، از هم می پرس��ند چرا 
حضرت حجت االسالم در مقابل این حوادث سکوت نموده؟... اگر 
بخواه��ی، می توانی با یک کلمه، افراد پراکنده را جمع کنی و با 
متفق ساختن آن ها، دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و 
شر کفار را از سرشان برطرف نمایی... این مرد تبه کار [ناصرالدین 
ش��اه]، کشور ایران را به مزایده گذاش��ته. تو می دانی که علمای 
ایران هم سینه هایش��ان تنگ ش��ده و منتظر شنیدن یک کلمه 

از تو هستند.
علما اگرچه از فشار این مرد احمق خائق به شدت انتقاد کرده اند، 
ولی طوری نیس��ت که بتوانند در ی��ک آن، مقاصد خود را یکی 
کنند... و می دانم خدا به دس��ت تو گشایشی خواهد داد. والسالم 

علیکم و رحمه اهلل«.
در این نامه تصریح شده اس��ت که مردم ایران یک پارچه منتظر 
گشایش��ی هس��تند که آن ها را در حرکتشان بر ضد خیانت های 
شاه یاری کند. طبقه علما و روحانیون، پیش از آنکه میرزا اعالم 
موضع کند، به جّد اعتراض های علنی نس��بت به قرارداد داشتند، 
اما به اعتقاد س��ید جمال، پراکندگی آنها مانع از دس��ت یابی به 
نتیج��ه رضایت بخش می ش��د. اولین اعتراض ها در ش��یراز بود؛ 
چون تجار و کش��اورزان فراوانی، زندگی ش��ان به کاشت و خرید 
و فروش توتون و تنباکوی مرغوب ش��یرازی، وابسته بود و آن ها 
اولین کسانی بودند که از دخالت و حضور انگلیسی ها در این امر 
متضرر می شدند. آن قدر اعتراض شیرازی ها، سریع و پرحرارت بود 
که خیلی زود به درگیری انجامید و به س��احت رهبر قیام شیراز، 
آیت اهلل سید علی اکبر فال اسیری اهانت شد و او را تبعید کردند.

در اصفه��ان و تبریز و تهران هم ع��ده زیادی از مردم یکی پس 
از دیگری، در کنار روحانیون آن ش��هرها که  مأنوس مردم بودند، 

اعتراض کردند و گه گاه قیام های خونینی شکل گرفت.
در اصفه��ان، ش��یخ محمدتق��ی نجفی و ب��رادرش، محمدعلی 
نجف��ی؛ در تبریز، میرزا جواد آقا مجته��د تبریزی و آیت اهلل میرزا 
یوس��ف تبریزی و در تهران، آیت اهلل محمدحسن آشتیانی، جزو 
علمایی بودند که به  طور ش��اخص، پیشاپیش تجار و کشاورزان 
قرار گرفتند. بعد از آنکه ش��هرها چهره ای ملتهب به خود گرفتند 
و گاهی برخی علما اعالن جهاد مسلحانه دادند، به تدریج، عامه 

محمد حس��ن در نیمه جم��ادی االول 1230 قمری 
در ش��یراز به دنیا آمد و در چهار س��الگی، در فقدان 
پدرش و تحت سرپرس��تی دایی اش، تحصیل خود 
را آغاز کرد. هشت س��ال بعد، شرح لمعه را آموخت 
و در هجده س��الگی به قصد ادامه تحصیل، راهی 
اصفهان شد. او بیست ساله بود که از سوی آیت اهلل 
حسن بیدآبادی )مدرّس(، عالم مشهور اصفهان برای 
ادامه تحصیل، طبق س��نت مرس��وم، اجازه اجتهاد 

دریافت کرد.
هشت سال بعد راهی نجف شد تا توشه علمی اش 
را در آنجا پربار سازد. پس از اندک زمانی که محضر 
صاحب جواهر و شیخ حسین کاشف الغطا را تجربه 
کرد، دریافت که در نجف، گم شده ای ندارد. در آستانه 
بازگشت به شیراز بود که به واسطه دوستش، شیخ 
محمدعلی نهاوندی، با کس��ی آشنا شد که او را نه 
تنها در نجف ماندگار کرد، بلکه سرنوش��ت علمی و 
اجتماع��ی اش را هم رقم زد. می��رزا در همان دیدار 
نخس��ت با شیخ انصاری، از بازگشت منصرف شد و 
تا زمان رحلت ش��یخ، در محضرش ماند تا در کنار 
میرزا حبیب اهلل رش��تی و آقا حسن تهرانی، جزو سه 
نفری باشد که به گفته ش��یخ، در میان صدها نفر، 

مقصود و منظور اصلی شیخ انصاری در درس بود.
در 51 س��الگی، شاگردان شیخ انصاری، بر جامعیت 
وی اجم��اع کردن��د و او ناچار، جانش��ینی ش��یخ را 
پذیرف��ت. ده س��ال بعد، در س��ال 1291 ه� . ق، بنا 
به مصالحی به س��امرا هجرت ک��رد و تا آخر عمر، 
تکالیف الهی اش را در زمینه های مختلف در سامرا 
24 س��الگی، در 24 س��الگی، در 24 ش��عبان  82ادا کرد و س��رانجام در 82ادا کرد و س��رانجام در 82
1312 ه��� . ق، ب��ر اثر بیماری س��ل از دنیا رفت به 
این ترتیب، پیکر پاکش روی دوش مردم ش��هرها و 
روستاهای بین سامرا تا نجف، به جوار حرم حضرت 

امیر  بازگشت.
تألیفات قابل ذکری از وی به جا نمانده است. از این 
رو، ضمن اش��اره به س��یره علمی اش، از شاگردانش 

نام می بریم.
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مردم هم برخاس��تند و حتی بس��یاری از آن ها برای مبارزه، اسلحه 
تهیه کردند.

بنابرای��ن، ماجرای تنباکو، تعاملی پویا و خودجوش بین تجار، مردم 
عادی، علما و میرزای ش��یرازی بود. اولین بار که میرزای ش��یرازی 
درباره تنباکو با ش��اه نامه نگاری ک��رد، در تاریخ 19 ذی حجه 1308، 
یعنی حدود پنج ماه پس از انعقاد قرارداد، و بعد از وقایع ش��هرهای 
مختل��ف بود. میرزا در آن نامه، با لحنی آرام، دو مطلب را به ش��اه 

هشدار داد: 
مداخله اتباع خارجی در امور داخلی ایران؛ 

قتل و حرج مردم و هتک و تبعید سید علی اکبر فال اسیری، عالم 
شیراز.

هرگ��ز میرزا پیش از آنکه حرکت��ی همه گیر از نقاط مختلف ایجاد 
ش��ود، درباره این موضوع با شاه سخنی مطرح نکرد. زمان ورودش 
به ماجرا، چنان اس��ت که می��رزا را از هرگونه تندروی و تندگویی با 
شاه بی نیاز می کند. شاه که نامه میرزا را همراه با نیروی مردم  دید، 
رفته رفته به زانو در آمد. جمله ای که میرزا در پاسخ به فرستاده شاه 
گفت � که آمده بود تا میرزا را درباره فواید امتیاز تنباکو قانع کند � 
جنبه های مهمی از تفکرات او را آش��کار می کند. میرزا به فرستاده 
شاه می گوید: »نگذارید کارتان به آنجا بکشد که اگر بخواهید دست 
توسل به دامن ملت بزنید، ملت را دیگر دامنی به جا نمانده باشد«.

میرزا به شاه گوشزد می کند که تو از قدرت مردم بی نیاز نیستی و 
آن ها را برای خودت نگه دار.

گفته میرزا، نصیحتی برادرانه اس��ت که فارغ از مقام و شأن او، جا 
داش��ت از زبان صدراعظم یا مشاوران شاه گفته شود. سپس ایشان 
ادامه می دهد: »اگر دولت نمی تواند از عهده فسخ قرارداد بر آید، به 

ملت واگذارد. ملت می تواند دشمن را سر جایش بنشاند«.
در این س��خن، رمز اصلی تفکر سیاس��ی میرزای بزرگ مشخص 
می شود. وی برای اعتالی اسالم و تشیع، قدرت خالصانه و صادقانه 
مردم را بهترین ابزار و وس��یله می داند که به دور از تحریک و ریا و 

افراط و تفریط ابراز می شود.
از ای��ن رو، وی در آن فت��وای معروفش، دقیقاً م��ردم را خطاب قرار 
می دهد، نه سیاس��یون را و از م��ردم می خواهد با نوعی اعتصاب، 
عماًل قرارداد را فسخ کنند. میرزا می توانست به مردم دستور تجهیز 
و مس��لح ش��دن و بیرون راندن عناصر بیگانه را بدهد یا با لسانی 
حاکمانه، قرارداد را فسخ کند، اما هرگز خط اصلی را فراموش نکرد 
و سیاس��ت یکه تازی و خودنمایی و هزین��ه کردن از نیروهای غیر 

مردمی را پیش نگرفت.
بنابراین، باید این گونه روایت یاد شده در ابتدای نوشته را اصالح کرد: 
»میرزا پس از آنکه مطلع ش��د مردم و علمای ش��هرهای مختلف 
ایران به انحای مختلف با قرارداد خائنانه انحصار تنباکو به مخالفت 
برخاستند و تحقق خواست آن ها جز با ایراد جمله ای وحدت بخش 
و کارآمد و روشن میسر نیست، استعمال توتون و تنباکو را در حکم 
محاربه با امام زمان )عج( اعالم کرد و بدین گونه اصول رهبری یک 

نهضت شیعی را بیان کرد«.
هم چنین ایش��ان تفس��یری عملی از »إّن اهلل الیغیر ما بقوٍم حّتی 
یغّیروا ما بأنفسهم« )رعد: 11( و »لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا 
معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناُس بالقسط« )حدید: 25( ارائه داد.

وی دو م��اه پس از ص��دور فتوای خویش، بعد از آنکه نس��بت به 
لغ��و امتیاز اطمینان حاصل کرد، اس��تعمال توتون و تنباکو را کما 

فی السابق مباح دانست.

هجرت از عافیت به 
مصلحت

)نگاهی تطبیقی به مقوله هجرت با محوریت 
هجرت میرزای شیرازی از نجف به سامرا(

از ابتدای دوران غیبت، معمواًل تأس��یس حوزه های علمیه ش��یعی 
با هجرت عالمان و ش��اگردان اهل بیت  همراه بوده اس��ت، اما 
بیش��تر هجرت ها به دلیل فرار از ش��رایط نابس��امان شهر مبدأ یا 

اوضاع بهتر شهر مقصد بوده است. 
هجرت ش��یخ طوس��ی از بغداد به نجف، در س��ال 448 ق، از نوع 
اول بود. حمله طغرل س��لجوقی به بغداد و کتاب سوزی ها و قتل و 
غارت هایی که به راه انداخت، شیخ طوسی را واداشت که مخفیانه 

از بغداد بگریزد و در نجف زندگی کند.
هجرت بسیاری از اعاظم و بزرگان در قرن های چهارم و پنجم به قم 

و ری را هم می توان از نوع دوم دانست؛ چرا که در آنجا حکومت آل 
بویه، فضای مساعد و آرامی برای شیعیان پدید آورده بود.

بدون شک، مهاجرت های گسترده علما از نجف به ایران در دوران 
معاصر هم متأثر از س��خت گیری ها و نسل کش��ی های رژیم بعث 

عراق بود. از این رو، جزو دسته اول به شمار می آید.
 در این میان، هجرت میرزای بزرگ از نجف به سامرا از کدام قسم 
بود؟ آیا نجف میرزا را از خود راند یا آنکه سامرا او را به خود فراخواند؟

میرزای ش��یرازی، حدود 33 س��ال )از 28 سالگی تا 61 سالگی( در 
نجف اقامت داش��ت. وی در حال��ی نجف را ترک کرد که حدود ده 
سال بود که مرجع عامه شیعیان بود و نه تنها محور و قطب علمی 
مجتهدان و علمای نجف به شمار می آمد، بلکه پناه گاه محرومان و 
نیازمندان آنجا هم بود، به گونه ای که مردم در هر مشکل سیاسی 
و اجتماعی، با مراجعه به او انتظار گره گشایی داشتند. این سیره در 
حدود سال 1288 ه�.ق به اوج رسید، وقتی که نجف گرفتار قحطی 
و خشک سالی شدیدی شده بود. برخی همین انتظارات مردم نجف 
را یک��ی از عوامل انگیزه بخش به میرزا در هجرت دانس��ته اند، اما 
آنچه سؤال برانگیز است، مقصدی است که میرزا برای خود برگزید.

در ابتدا میرزا در س��فری که در سال 1287 ق، به مکه داشت، قصد 
اقام��ت در مدینه و راه اندازی حوزه علمیه را داش��ت، اما بعد از بروز 
موانعی منصرف ش��د. س��رانجام در س��ال 1291 ق، ابتدا به قصد 
زیارت مدتی در سامرا ماندگار شد که چند ماه گذشت و شاگردان او 

فهمیدند دیگر قصد بازگشت ندارد و به او پیوستند.
آن زمان، سامرا، شهری محروم و سنی نشین بود. بنابراین، هیچ یک 
از جذابیت هایی را نداشت که علما را به هجرت تحریک کند. نجف 
نیز آن گونه که به نظر می رسد، آن چنان دافعه ای نداشت که میرزا 
را قانع سازد که ابتدا مدینه و سپس سامرا را � با آن همه درگیری ها 

و مشکل ها و محرومیت ها � محل اقامت خود انتخاب کند.
بنابراین، هجرت میرزا از نجف به سامرا بیش از آنکه عافیت طلبانه 
و محافظه کارانه باش��د، اصالح گرانه و سّیاسانه بود و میرزا رفت تا 
افق جدیدی را به روی جهان اسالم بگشاید. وی با انتقال پایتخت 
علمی � فرهنگی شیعه به سامرا، موجی از سازندگی و رفاه و روابط 
نیکوی انسانی و خوش بینی و تعامل سازنده بین شیعه و سنی را 
ایجاد کرد. او با ساخت مدرسه علمیه و پل روی رودخانه شهر، بنای 
بازار بزرگ و تعمیر بارگاه ائمه و کمک به نیازمندان شهر، زندگی و 

سرمایه های شیعیان را با اهل سنت در آمیخت.
با سفر ایشان به سامرا، سیل مهاجرت شیعیان به سامرا شروع شد و 
این آغاز اصطکاک و ایجاد زمینه سوء استفاده دشمنان برای اختالف 
افکندن بین شیعه و س��نی بود. البته از ذکاوت میرزا به دور است 
که این مش��کالت را پیش بینی نکرده باش��د؛ چرا که در هر واقعه 

  

هج�رت می�رزا از نج�ف ب�ه س�امرا بی�ش از آنک�ه 
عافیت طلبانه و محافظه کارانه باشد، اصالح گرانه و 
سّیاسانه بود و میرزا رفت تا افق جدیدی را به روی 
جهان اس�الم بگش�اید. وی با انتقال پایتخت علمی � 
فرهنگی شیعه به سامرا، موجی از سازندگی و رفاه 
و رواب�ط نیک�وی انس�انی و خوش بین�ی و تعام�ل 

سازنده بین شیعه و سنی را ایجاد کرد.
  

  

»روزی ک�ه در حین تدریس گرم مباحثه بود، آخوند 
خراس�انی � ش�اگرد وی � بر س�خنش اشکالی وارد 
ک�رد و پ�س از گفت وگویی طوالن�ی، هیچ کدام قانع 
نش�دند؛ اما روز بعد میرزا در حضور سایرین گفت: 
دیش�ب روی بحث دیروز بیش�تر تأمل کردم، حق با 

آخوند بود!«

  



و فتنه ای که بروز می کرد، گونه ای موضع  می گرفت که 
گویا با آمادگی کامل با مسئله مواجه شده است.

مهم ترین نکته این بود که میرزا در قلب اهل سنت ساکن 
شده بود و جلوی تندروی های شیعیان را می گرفت و در 
مقابل اقدامات تحریک آمیز عده ای از اهل س��نت، سعه 

 صدر نشان می داد و مدارا می کرد.
او هنگامی که عده ای از اهل سنت به منزلش ریختند و 
پسرش را کشتند که عهده دار امور مالی پدر بود و پول ها 
را بردن��د، تنها با س��کوت خود، ماج��را را مدیریت کرد و 
به  طور قاطع، جلوی شیعیانی را گرفت که می خواستند 
از اه��ل س��نت انتقام  بگیرند و همچنی��ن مانع  دخالت 
بیگانگان برای خون خواهی و تالفی در مس��ائل داخلی 

اسالم شد.
همچنین طلبه ای را که از کربال برای برگزاری جلس��ات 
لعن خلفا به س��امرا آمده ب��ود، در همان لحظه ورودش، 
به کرب��ال بازگرداند و گفت اگر آن طلبه این جا می ماند، 
زحمات چندین س��اله مرا به هدر می داد یا هنگامی که 
بین یک طلبه و یکی از کس��به س��نی، اختالفی پیش 
آم��د که به زد و خورد منجر ش��د و ع��ده ای خانه اش را 
س��نگ باران کردند، به نماینده انگلیس و روس که آمده 
بودند تا از فتنه به  وجود آمده سوء اس��تفاده کنند، گفت: 
»این ها فرزندان ما هس��تند که بین شان اختالفی افتاده 

و به دیگران ارتباطی ندارد«.
مایه تأس��ف اس��ت که این ش��یوه پس از وی پی گیری 
نشد و نقاط روشنی که مجّدد شیرازی بر صحیفه جهان 
اس��الم درج کرد، به تاریخ پیوست. ش��اید آنچه آیت اهلل 
رضی ش��یرازی � از نوادگان مرحوم میرزا � نقل می کند، 
یکی از اس��باب این ناکامی باش��د. وی می گوید: »بعد 
از جن��گ جهانی اول، انگلیس ها ما را از س��امره بیرون 
کردند... عماًل هم همه هج��رت کردند، آن حوزه به آن 
تفصیل و عظمت همه آمدند، میرزا محمدتقی در کربال 
ماند. س��ید اس��ماعیل صدر در کاظمین ماند و آقا سید 

محمد فشارکی اصفهانی آمد در نجف...«.
افزون بر این عامل خارجی، چه بسا میراث داران میرزای 
ب��زرگ، قدرت الزم و کافی را در خود برای کنترل اوضاع 

آنجا نمی دیدند یا ش��اید به اندازه میرزا برای این مسئله 
اهمیتی قائل نبودند.

به هر حال تجربه میرزا محمدحسن شیرازی در موضوع 
تقری��ب و وح��دت، گامی فرات��ر از نامه ن��گاری و منبر 
و خطابه و ش��عار بود؛ همچون رد روش��نی از ش��هاب؛ 

درخشان و نامیرا.

نگاهى به شیوه 
آموزشى میرزاى 

شیرازى
انسان محوری در مكتب سامرا

جانش��ین شیخ انصاری باش��ی و رئیس المسلمین و در 
شهر سنی نشین سامرا، درگیر افت و خیزهای ارتباطات 
فرقه ای باش��ی و در عین حال، به دنبال روش آموزشی 
جدید از عرف گذش��تگان عدول کنی، این می ش��ود که 
عنوان »مجّدد« برایت بامس��ّما می شود. شاید اگر روش 
درس��ی میرزا مش��ابه دیگران بود و در طول روز به تتبع 
و تفکر و یادداش��ت برداری می پرداخت و سرانجام صبح 
روز بعد، رأس س��اعت مش��خصی بر س��ر منبر، حدود 
چهل دقیق��ه متکلم وحده، نظریات��ش را ارائه می داد و 
مستش��کلینی که ایرادات مبنایی و اساس��ی می کردند 
و پژوهش��گرانی را ک��ه با جوالن فکری خ��ود به دنبال 
روزنه های جدیدی بودند، به بی س��وادی متهم می کرد و 
آنها را با خس��تگی به تفکر و تتبع بیشتر فرا می خواند، 
امروز تألیفات و تقریرات او و حواش��ی بر آ ن ها از شماره 
افزون ش��ده بود و میرزا در میان اهل نظر، منبعی مرجع 
بود و نامش هم ردیف ش��یخ و آخوند و صاحب جواهر و 
نایینی و آقاضیا، به نیکی و بزرگی نقل دروس خارج بود، 
اما میرزا در تدریس دچار روزمرگی نشده بود تا انعطافش 
را از دست بدهد. او جلسه درس خارج را برای رفع تکلیف 
شرعی برگزار نمی کرد و بیش از اینکه خود را نظریه پرداز 
علوم دینی بداند، آموزگار تفکر در علوم دینی می دانست. 
ش��اید به همین دلیل بوده است که در جلساتش هیچ 
اصل موضوع��ی را پیش ف��رض نمی گرفت و اس��اس 

درسش را گفت وگو تشکیل می داد، نه سخنرانی.
خمیر دس��ت او نظریات و مفاهی��م علمی نبودند، بلکه 
جان های حلقه درس��ش بودند و هدف او افتا و استنباط 

نبود، که ایجاد ملکه فهم و اجتهاد بود.
آن طور که از جلسات پنج � شش ساعته درس خارجش 
برایم��ان نقل کرده اند؛ ما را به این نتیجه می رس��اند که 
یادگی��ری در مکت��ب او با اصول علمی و روان شناس��ی 
جدید منطبق بوده اس��ت؛ چرا که بر اساس روان شناسی 
تربیتی، یادگیری حفظ کردن مطالب نیست، بلکه تغییر 
رفتار ش��خص و افکار و تمایالت و عادات و مهارت های 
وی از راه تجرب��ه اس��ت و حل مس��ئله از طریق تعامل 
جمعی، شیوه همیشگی اش بود و حتی در امور سیاسی 
و در پاسخ به استفتائات اجتماعی و فقهی � که معمواًل 
صبغه ای نتیجه گرا و نه روش گرا دارد و یادگیری و پرورش 
فروع بر حل مسئله است � همین روش را پی می گرفت.
هم چنین درباره ویژگی های شخصیتی او نکاتی به یادها 
مانده است که نشان می دهد خودساختگی مناسبی برای 
اجرای این شیوه خاص داشته است: »روزی که در حین 
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بر اساس روان شناس�ی تربیتی، یادگیری 
حف�ظ ک�ردن مطال�ب نیس�ت، بلک�ه تغییر 
رفتار شخص و افکار و تمایالت و عادات و 

مهارت های وی از راه تجربه است
  

: امام خميني
ــت را  ــالم مل ــاي اس ــا و زعم ــه علم «هميش
ــش مي کردند. خيلي  نصيحت به حفظ آرام
از زمان «ميرزاي بزرگ»، مرحوم حاج ميرزا 
محمدحسن شيرازي نگذشته. ايشان با اينکه 
يک عقل بزرگ بود، در سامره اقامت داشت. 
ــان، آرامش و اصالح  در عين حالي که نظرش
ــه کردند براي کيان  ــود، لکن وقتي مالحظ ب
ــالم، خطر پيش آمده و شاه جائر آن روز  اس
ــيله کمپاني خارجي، اسالم  مي خواهد به وس
ــهر  را از بين ببرد، اين پيرمرد که در يک ش
کوچک نشسته بود و سيصد نفر طلبه بيشتر 
ــتبد را  ــلطان مس ــد س دورش نبود، ناچار ش
نصيحت کند... تا آن جايي که آن عالم بزرگ 
ــتقالل  ــد يک کلمه بگويد که اس مجبور ش

برگردد.»

نگاهى به شیوه 

٧٩



تدریس گرم مباحثه بود، آخوند خراس��انی � ش��اگرد وی � بر سخنش اشکالی وارد 
کرد و پس از گفت وگویی طوالنی، هیچ کدام قانع نشدند؛ اما روز بعد میرزا در حضور 

سایرین گفت: دیشب روی بحث دیروز بیشتر تأمل کردم، حق با آخوند بود!«
این تنها نمونه صداقت و انصاف میرزا نیس��ت. مورد دیگری هم در میان خاطرات 
علما می درخشد که میان وی و میرزا ابراهیم خویی � از شاگردان شیخ انصاری که 
مرجع ش��یعیان قفقاز و آذربایجان بود � پیش آمد. ایش��ان در قالب پیامی به میرزا 
ابراهیم خبر داد که از فتوایی که روز گذش��ته بین مان بحث شد، برگشتم! تا به ما 
نش��ان دهد، ارزش و شأن علمی و اجتماعی کسی بر پافشاری و اصرار بر نظریات 
ش��خصی وابسته نیست. همچنین بیاموزد که یکی از محسنات شیوه آموزشی � 
تربیتی اش که بر پایه احترام متقابل به نظریات دیگران و گفت وگوی فعاالنه استوار 

بود، همین حق پذیری و انعطاف است.

پرورش به مثابه آموزش
در ش��یوه آموزش��ی س��امرا � که البته تا چندی پس از میرزا بیشتر امتداد نیافت � 
اس��تاد بیش از آنکه در پی انتقال معلومات و محفوظات خود به ش��اگردان باشد و 
به تعبیری، به آموزش آنها بپردازد، با صرف کردن س��اعات طوالنی برای گفت وگو 
و مباحثه با آنها و داش��تن گوش شنوا در برابر تحلیل ها و اشکال های شاگردانش، 
نهال شخصیت علمی و فکری آن ها را آبیاری می کرد تا به جایگاه حقیقی خویش 
دس��ت یابند. از این رو، آیت اهلل رضی ش��یرازی به نقل از اعاظمی که در آن سال ها 
مکتب نجف و س��امرا را تجربه کرده بودند، می گوید: »تفاوت سامرا با نجف بسیار 

است. درس میرزا، انسان را پرورش می دهد«.
در این روش، ش��اگرد، وسیله ای برای خدمت به علم و پیشبرد دانش نیست، بلکه 
طرح مسائل مختلف علمی، ابزاری برای رشد شاگردان است. به همین دلیل است 
که عنصر پرورش فکری آن  چنان مورد نظر بود که تعین و کش��ف موضوع بحث، 
کار ساده ای نبود. مرحوم شیخ محمدکاظم شیرازی نقل می کند: »در کربال، درس 
میرزا محمدتقی ش��یرازی )میرزای دوم( � ک��ه روش میرزای بزرگ را ادامه می داد � 
می رفتم. یکی از علمای ایران آمده بود و از من پرسید: میرزا محمدتقی چه بحثی 
را مش��غول هستند؟ متحیر شدم چه جوابی بدهم؛ زیرا روش بحث این بود که اگر 
فرعی مطرح می ش��د، باید دقیقاً تنقیح شود. لذا تعیین موضوع بحث مشکل بود. 
چه اینکه اساساً موضوع بحث اصالتی نداشت، بلکه پختگی و توجه به یادگیرنده، 

هدف اصلی بود«.
به همین جهت، خروجی حوزه سامرا از تنوع و 
تکثر جالبی برخ��وردار بود. روش میرزا در نبود 
تشکیالت و سازمانی برای کشف و دسته بندی 
اس��تعدادها و نیازه��ای مختلف، ب��ه صورتی 
طبیعی می توانس��ت نیازها و عالیق مختلف 

شاگردان و جامعه را اقناع کند.
از این رو، نداشتن نگاه ابزاری به انسان و رعایت 
احترام و کرامت شاگردان و توجه به عمر ایشان، 
صرف  نظر از مباحث وقت گیر، شرایطی طبیعی 
و غیر مصنوعی برای شاگردان ایجاد می کرد تا 
خود و توانایی های خوی��ش و نیازهای بخش 

مرتبط جامعه را بیابند و نویسندگان و خطیبان توانایی همچون مرحوم سید حسن 
صدر، سید محسن امین، شرف الدین عاملی، کاشف الغطا، محمدجواد بالغی، شیخ 
محسن ش��راره، آقابزرگ تهرانی، عالمه امینی، محمدرضا مظفر، آخوند خراسانی، 
مال فتح علی سلطان آبادی، محدث نوری، مرحوم نایینی، مرحوم سید عبدالحسین 
الری و شیخ فضل اهلل نوری و... را که همگی از دانش آموختگان مکتب سامرا بودند، 

به عالم اسالم عرضه کند.
دوره کوتاه س��ه ماهه درس خارج میرزا مؤید این مطلب اس��ت که در این شیوه، بار 
اصلی فرآیند آموزش و پرورش به روی دوش ش��اگرد اس��ت و جلسات درس استاد 
صرفاً نوعی کارگاه عملی تمرین و کس��ب مهارت هس��تند. از این رو، طبعاً نیازی 
نیست بیشتر از این، دوره دروس ساالنه به طول بینجامد. جالب اینجاست که اوج 
پویایی و شکوفایی و پرکاری � همان طور که گفته شد � در همین مسلک مشهود 

است.
حوزه درس��ی میرزا از نوعی انعطاف و واقع بینی  برخوردار بود که ش��رایط مختلف 
شاگردان، به  طور نسبی در نظر گرفته می شد. در حسینیه مرحوم میرزا، سه سرداب 
آماده بود: یکی، برای کس��انی که خواس��تار استراحت و خواب بودند؛ دیگری، برای 
اهل مطالعه و س��ومی، برای صحبت و مذاکره و هیچ یک نسبت به دیگری تعدی 

نمی کرد.
نظم پیچیده که ظاهری نامنظم دارد، کمک کرد تا بزرگانی در این مکتب پدید آیند 
که در موضوع های متنوعی چون حدیث، عقاید، ادبیات، فقه و اصول و سیاست و 

عرفان، صاحب تألیف و نظر شوند.
نگارنده در همین باره، در یادنامه شیخ آقا بزرگ تهرانی اشاره کرده است: »... اگرچه 
جامعه آن زمان از لحاظ امکانات مادی محدودیت ها و تنگناهای بس��یاری بر علما 
تحمیل می کرد، اما از حیث روانی و ذهنی بس��تر وس��یعی برای همه طیف های 
فکری و گس��تره های اس��تعدادی وجود داشت که اش��خاص چون برای رسیدن به 
آنچه می خواستند با موانع سیستمی و یا قانونی کمتری روبه رو می شدند. شیخ آقا 
بزرگ یکی از پرورش یافتگان مکتب سامراس��ت و از محضر علمی میرزای دوم � 
محمدتقی ش��یرازی � بهره برده بود و از فضا و آرامش سامرا برای تکمیل تألیفات 

خود بسیار بهره برد«.

نگاهی گزارش وار به مؤلفه های اصلی سبك سامرایی
استاد با طرح فرعی فقهی، همه مطالب مربوط به آن را بررسی می کرد و هیچ اصل 

موضوعی، پیش فرض قرار نمی گرفت.
تنها س��خنران جلس��ه، اس��تاد نبود، بلکه از آرا و افکار حاضران در درس برای حل 

مسئله استفاده می شد.
پایان جلس��ه به اتمام بحث و گفت وگو بستگی داش��ت. از این رو، گاهی درس تا 

هفت سال به طول می انجامید.
موضوع بحث به  طور کالس��یک ارائه و کنترل نمی ش��د، بلکه به صورت درختی، 

مباحث مربوط به مسئله بررسی می شد.
استاد پیش از شروع درس، ادله اقوال مختلف را آماده، و به طالب عرضه می کرد.

استاد خود را به تنهایی در مقام پاسخ گویی به اشکال ها و سؤال های مطروحه قرار 
نمی داد، بلکه ابتدا از شاگردان نظرخواهی می کرد و در پایان، جمع بندی خویش را 

ارائه می داد.
استاد در ارائه مطالب دقت می کرد بر اموری که 
خود شاگردان به سادگی می توانند بیابند، کمتر 
تأکید و به آن اشاره شود، بلکه مسائل دشوارتر 

عرضه می شد.
پیش مطالع��ه، عنصر الزم ب��رای آموختن این 

شیوه بود.
اس��تاد بر اس��اس اس��تعداد و عالقه و فعلیت 

شاگردان به آن ها تمرین و تحقیق می داد.
دوره درس اص��ول به اختصار برگزار می ش��د و 

زمان زیادی صرف مباحث بی ثمر نمی شد.

پیروان روش تدریس سامرایی
میرزا محمدتقی شیرازی )میرزای دوم(، میرزا حسن شیرازی، سید محمد فشارکی، 

شیخ کاظم شیرازی و میرزا عبدالهادی شیرازی.
برخی از اینکه در این شیوه آموزشی، چیزی به عنوان اصل موضوع پذیرفته نمی شد، 
آن را موجب بی نظمی و س��ردرگمی می دانس��تند یا مشخص نبودن زمان درس را 
سبب خستگی و بی برنامگی به حساب می آوردند، اما منسوخ شدن این شیوه تنها 
به این عوامل بستگی نداشت و تحلیل چرایی آن نیازمند بحث مبسوط تری است.

به نظر نگارنده، وضع کنونی آموزش حوزه و عدول از بس��یاری از مواریث ارزشمند 
گذشته و بی توجهی به تجربه تاریخی بزرگان حوزه، امری آگاهانه و از سر انتخاب 
نیست، بلکه در پی غفلتی همه گیر، ناخودآگاه و متأثر از عوامل محیطی و ارتکازی، 

به چنین مرحله ای رسیده ایم.

»تف�اوت س�امرا با نجف بس�یار اس�ت. درس 
میرزا، انسان را پرورش می دهد«.

در این روش، ش�اگرد، وس�یله ای برای خدمت 
به عل�م و پیش�برد دانش نیس�ت، بلکه طرح 
مس�ائل مختل�ف علم�ی، اب�زاری برای رش�د 

شاگردان است.


