




الهي؛ مكش اين چراغ افروخته را، مسوز اين دل سوخته را و َمَدر اين پردة دوخته را و مران اين بنده ي 
آموخته را.

الهي؛  بر عجز و بيچارگي خود گواهم و از لطف و عنايت تو آگاهم؛ خواست، خواسِت توست من چه خواهم؟!
الهي؛ دستم گير كه دست آويز ندارم و عذرم بپذير كه پاي گريز ندارم.

)خواجه عبد اهلل انصاري(
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به کوشش: مسعود معيني پور - مهدي محّقق فر
همكاران تحريريه:

سّيد مهدي موسي زاده - مهدي طهماسبي - علي اخباري آزاد - محسن فصاحت
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* مطالب درج شده الزاماً ديدگاه مسئوالن نشريه نمي باشد.
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l ضمن عرض خسته نباشيد، دوست داشتم قبل از آمدن بهتر خود را 
معرفي مي كرديد. به هر حال واقعاً جاي چنين مجله اي در حوزه خالي 
بود.  قصد تعريف و تمجيد و .... ندارم، چون گزافه گويي را نمي پسندم.

موفق باشيد  )بدون نام(

l كوتاه مي نويسم چون فكر مي كنم مطلب هر چه با عبارات كوتاه 
بيان شود، زيباتر و دوست داشتني تر است، پس شما هم كوتاه و  تر 

مفيد بنويسيد.
از خواندن نشريه خسته شدم ولي خوب بود. 

كمي درد دل آن را زياد كنيد؛
نگاره هاي نشريه عالي است، آن ها را زياد تر و عميق تر كنيد.

از اشتباهات تايپي پرهيز كنيد.
واقعاً خسته نباشيد )بدون نام(

در  حوزه  تعريف  نداريم.  كم  بحث،  قابل  و  مهم  موضوع  حوزه،  در   l
جامعه امروز و نحوه ي حضور جامعه حوزوي در فضاي علمي - اجتماعي 
امروز و اين كه حوزه كجا قرار دارد، جامعه كجاست و ما بايد كجا باشيم. 
مناسب  از موضوعات  امروز،  و حوزه  و حقايق جامعه  واقعيات  شناخت 

براي اين نشريه است؛ اميدوارم كه خشت اول به آن ها هم بپردازد.
در البه الي حرف ها ، كالم هاي دلنشيني بود.

بزنيد، ساختار  تازه  حرف هاي  داريد.  شما  كه  است  تحّول  دغدغه  مهم 
شكن باشيد. ضعف ها را بيان كنيد، به روز، آگاهانه و هدفمند حركت 

كنيد. بياييد بر سكوت فرياد بزنيم!
جواد نوروزي -  طلبه مدرسه حّقاني

تا  نشريه بسيار خوش فرم و جالب طراحي شده و سعي فراواني شده 
آورده  تخّصصي خود  در چارچوب  البته  پسند،  و همه  مختلف  مطالب 
شود و اين ها همه جاي تشّكر دارد. البته مطالب كمي طوالني و خسته 
است  بهتر  لذا  بود.  داده  دست  از  را  خود  ژورنال  حالت  و  بود  كننده 
اساتيد  و  طالب  آثار  از  ضمن  در  و  كنيد  چاپ  كوتاهتر  را  مصاحبه ها 

بيشتري استفاده كنيد.
)بدون نام(

l ميزان برقراري ارتباط با مخاطب از اين بهتر هم مي توانست باشد.
سعي كنيد مقداري شادتر و زنده تر، طراحي و صفحه آرايي شود.

بهتري  بيشتر و  به نظر من الزم است كه به طالب جوان، خوراك فكري 
داده شود تا اين نيروهاي جوان و واقعاً كارآمد، در اين روزمرگي گم نشوند و 
هدفشان را گم نكنند و ديگر اينكه به طالب هويت داده شود تا بدين وسيله 

با شور و اشتياق هدفشان را شناسايي و پيگيري نمايند.
اميدوارم اين نشريه ادامه داشته باشد و مثل بعضي از نشريات مقطعي نباشد 
بار گذشته مفيد تر و سودمندتر باشد، ان شاءاهلل در  از  بار،  و مطالبش هر 

نشريه تان به مشكالت مالي طالب هم اشاره كنيد.
محمد پيروز

و روش صحيح  مطالعاتي  مهارتهاي  مانند  مسائلي  آموزش  به  را  بخشي   -
تحقيق اختصاص دهيد.

- در مصاحبه ها به جاي بحث هاي نظري، بيشتر راهكار ارائه كنيد.
كرد،  اَرزيابي  خوب  را  آن  مي توان  مجله،  بودن  پيش شماره  به  توجه  با   -

ان شاءا... كارتان مقطعي نباشد.
با تشكر )بدون نام(

از اين پست هاي جواب قبول زياد ديده ايم؛ اما از اثر خبري نيست؟!
نكنيد.  قطع  را  اول  خشت  انتشار  و  دهيد  ادامه  را  اساسي  كار  اين  لطفاً 
اطالع  درسي،  برنامه ريزي  چگونگي  خواندن،  صحيح  روش  مانند  مباحثي 
رساني صحيح از اخبار پژوهشي حوزه ها و معرفي تازه هاي نشر مناسب براي 

طالب جوان را مطرح كنيد.
با تشكر - اسماعيل جاللي

نامه های رسیده

با ما مكاتبه کنید
قم/صندوق پستی:3361-37185

کالم تو
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من توجه به اين طلبه هاي جوان را به شما آقايان محترم - كه بحمد اهلل از فضال و برجستگان هستيد - توصيه 
مي كنم.

اين طاّلب جوان، خيلي مهّمند. طاّلب، محور اراده ي حوزه نيستند؛ اما در حقيقت محور اميدها و انديشه هاي 
بالفعل و بالقّوه حوزه اند.

اگر طلبه نا اميد شد، شما چيزي در دست نخواهيد داشت؛ مراجع هم چيزي نخواهند داشت. اين، نكته مهّمي 
است. سعي بشود كه طاّلب مأيوس و مسأله دار نشوند.

رهبر فرزانه انقالب - 7/9/68 )ديدار با نمايندگان طاّلب و فضالي حوزه(

کالم رهبر
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o سالم؛
 قرار شده بود سه چهارتا از بچه ها دست به 
كار شوند، فكر كنند و حرفهايي را كه الزم بود با 
شما در ميان بگذاريم، بنويسند تا با تلفيق آنها و 

پرداختشان، كالم اوِل خشت اول شكل بگيرد.
حاصل، بيست و چند نكته بود. مانده بوديم 
كه چطور اين همه حرف را در قالب يک سالم 
راه حل ساده تر  بدهيم.  احوالپرسي كوتاه جا  و 
اين بود كه بعضي را كنار بگذاريم. اين راه ساده 
بود ولي منطقي نبود، پس راه منطقي را انتخاب 

كرديم.
شما هم اگر مي خواهيد بدانيد كه چرا خشت 
مي خواهند  نمي كند  درد  كه  را  سري  اولي ها 

دستمال ببندند، اين مطالب را بخوانيد.

o در کالم اول جواب سؤالهاي زير را 
خواهید يافت.

- خشت اول به دنبال چه چيزي است كه 
در ديگر نشريات حوزه پيدا نمي شود؟ يعني قرار 
است كدام جاي خالي را در فضاي حوزه پركند؟ 

و بار چه مسؤوليتي را به دوش كشد؟
- مخاطبان خشت اول چه كساني اند؟

- خشت اول به كجا وصل است؟
اين  چرا  چيست؟  شماره  اين  موضوع   -
اندازه اي  انتخاب شده؟ و در چه حد و  موضوع 

پرورش داده شده است؟

o تندي مكن برادِر هم سرنوشت من!
نشريات  اول  خشت  بچه هاي  با  زماني 
حوزوي را دور زديم و ديديم كه بعضي از آنها 
خيلي سطحي و بعضي ديگر هم خيلي عميقند، 
و  متخصص  آدمهاي  فقط  شايد  بطوريكه 
فرهيخته بتوانند از آنها سردر بياورند و طلبه ها، 
مخصوصاً جوان ترهاشان نتوانند با مسائل مطرح 
شده ارتباط خوبي برقرار كنند. يعني اگر طلبه 
جواني بخواهد وارد مباحث كالن و عميق مربوط 
به دوران تحصيل و زندگي طلبگي اش بشود، با 
انبوهي از الفاظ پرَمالت مواجه مي شود و آخرش 
تراشيدند؟!  را  سر چه كسي  كه  نمي فهمد  هم 
از حصار  مسأله ها  و  دغدغه ها  ترتيب  اين  به  و 
نخبگان خارج نمي شود تا رنگ و بوي واقعي تري 
بگيرد و همچنين خواست عمومي و نشاط الزم 
براي حل مسائل هم بوجود نخواهد آمد. اين، از 

يک طرف.

از سوي ديگر در بعضي از نشريات هم محور 
خاصي دنبال نمي شود و هر چيزي كه به نوعي 
از انواع به طلبه و طلبگي مربوط مي شود، نوشته 
شده و از آنجا كه هيچ چيز در اين جهان نيست 
كه به طلبه مربوط نشود! مطالب خيلي پراكنده 
و بي هدف در فضاي ذهن خوانندگان رها شده 

است.
گذشته از اين ها ديديم كه نشريات مذكور 
ندارند  كاري  و  دارند  رساني  اطالع  جنبة  فقط 
به  كسي  مي افتد؟  راه  حركتي  حرفشان  با  كه 
مي شود؟  ايجاد  خاصي  فضاي  مي آيد؟  خودش 
يا نه؟ فقط ريزش اطالعات است آن هم بدون 
كردن  لحاظ  بدون  و  بازخوردگيري  و  پيگيري 

حال و مقام تخاطب.
اين بود كه دور هم نشستيم، عقلها را روي 
نشريه اي،  است  قرار  اگر  گفتيم  و  ريختيم  هم 

چيزي در بياوريم، طوري باشد كه در آن:
1 - از هر راهي كه مي شود، بايد مسأله ها 
طرح  و  كشف  را  طلبه ها  فراگير  دغدغه هاي  و 
كنيم، مخصوصاً آن مسائلي را كه باعث و يا مانع 

رشد و باردهي علمي آنها مي شود.
2 - فقط به ظاهر مسأله ها و دغدغه ها اكتفا 
به گردش درآوردن  با  بلكه سعي كنيم  نكنيم، 
مباحث ميان طالب، نخبگان و متوليان مسائل 

را تبيين، موشكافي و ريشه يابي كنيم.
يا الاقل با اين كار كمک كنيم سر نخهاي 

خشت از من و در کوره نهادن از تو
کالم اول
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حل و فصل آنها پيدا شود.
يا دست كم يک طرح بحث خوب و پخته 

انجام شود تا زمينة حل مسائل آماده تر شود.
يا اگر هيچ كدام از اين اتفاقات خوب نيفتاد، 
الاقل و دست كم و اقاًل و كِم كم، توي ابر ذهني 
تعجبي،  مخاطب ها يک عالمت سؤالي، عالمت 
تأملي، عالمت تفكري، چيزي بگذاريم،  عالمت 
تا بروند فكر كنند و بگويند كه باالخره چه كنيم. 
مخاطب ها،  آن  كه  نمي كند  فرق  خيلي  حاال 
طلبه باشند يا فاضل يا طلبة فاضل يا متولّي يا 
ولي يا ... ، مهم مسأله است كه بايد طرح شود 

تا شايد حل شود.
3 - سعي نكنيم خيلي سنگين بحث كنيم 
اين  قول  به  شد.  چه  نفهميم  هم  خودمان  كه 
مطابق  مطالب  »بايد  دوسِت خيلي سنگينمان: 

با هاضمه و ذائقه جوان باشد« فتامل!
را  خواننده  كه  است  الزم  كار  اين  براي 
تا  كنيم  همراه  بحثها  در  خودمان  پابه پاي 
و  نخبگان  و  اساتيد  با  خودمان  كه  همانطور 
چيز فهم ها يواش يواش به عمق مي رويم، او هم 
احساس كند در كنار ما قرار دارد و يواش يواش 

سرش به زير آب ... .
برآوردن  اذعان مي كنيد كه  البته شما هم 
اين ادعا ها كار خيلي سختي است اما نشد ندارد. 
هم همت مي خواهد و هم غيرت و هم معاضدت 

و هم خيلي اَتهاي ديگر اّما ...
تندي مكن برادر هم سرنوشت من  در كوره 

پخته مي شود امسال خشت من!

o و اّما وصل ...
احتماالً دومين كاري كه پس از گرفتن اين 
نشريه كرده ايد اين بوده كه صفحة اولش را باز 
كرده ايد. در اين صورت عنوان »معاونت پژوهشي 
حوزه علميه قم« را در گوشه اي از آن ديده ايد و 

فهميده ايد كه قضيه از كجا آب مي خورد.
از خدا كه پنهان نيست، از شما چه پنهان، 
عقبه سازي  دنبال  به  پژوهشي  معاونت  ديديم 
پژوهش و فرهنگ سازي پژوهش در ميان طالب 
و  متوليان  ميان  در  آن  برجسته سازي  و  جوان 
است،  بزرگ  بزرگ  حرفهاي  اين  از  و  نخبگان 
اين  از  كه  باشد  خوبي  وقت  اآلن  شايد  گفتيم 
فرصت ُحسِن سوء استفاده را بكنيم و با استفاده 
از اصل »زمين از شما، خشت از ما« خشت اوِل 

اين بنا را با كمک شما كار بگذاريم.

o و اما موضوع ... 
توليد  قبل، دوستان سراغ بحث  در شماره 
بار  اين  رفتند.  با طالب جوان  رابطه اش  و  علم 

براي انتخاب موضوع اتفاق جالبي افتاد.
آن  به  قدري  و  رفتيم  كه  بحثي  هر  سراغ 
در مي آورد.  چيز  يک  از  سر  ديديم  كرديم  فكر 
تحصيلي،  گرايش  داغ  بحث  سراغ  رفتيم  مثاًل 
اين كه اصاًل بايد تحصيالت حوزوي را به صورت 
تخصصي و شاخه شاخه ادامه داد يا نه؟ اگر نه، 
چرا؟ اگر بله، چرا؟ چه گرايشهايي را؟ چگونه؟ 

در كدام مراكز؟
سراغ بحث تحصيالت مقدماتي هم رفتيم، 
درسهايي  چه  مقدمات  درسهاي  در  كه  اين 
اصليند؟ چه درسهايي فرعي؟ هر كدام را با چه 
را  مهارتهايي  و  بينشها  چه  خواند؟  بايد  عمقي 

بايد از همان ابتداي طلبگي بدست آورد؟
يا بحثهاي ديگر طلبگي  مثاًل اين كه تبليغ 
را چه كنيم؟ تحقيق را چه كنيم؟ تزويج را چه 
چه  را  معنويت  كنيم؟  چه  را  معيشت  كنيم؟ 
كنيم؟ چگونه تمدن بسازيم؟ آيا كالس مكالمه 
عربي برويم؟ كالس زبان چه؟ كالس شنا چه؟ 
آيا خطاطي ياد بگيريم؟ كامپيوتر چه؟ آيا قرآن 
مسأله  كدام  سر  و  كسي  چه  با  بكنيم؟  حفظ 
مشورت كنيم؟ و هزاران هزار سؤال و مسأله ريز 

و درشت ديگر.
ديديم  رفتيم  كه  بحثي  هر  سراغ  خالصه، 
همه سر از يک بحث درمي آورند و آن اين كه 
ما درست نمي دانيم چه كاره ايم و چه كاره بايد 
بشويم.  كاره  ما مي خواهند كه چه  از  و  بشويم 
نمي دانيم.  درست  اما  مي دانيم  چيزيهايي  يک 
نقشي  چه  دقيقاً  »نمي دانيم  بزرگترها  قول  به 
بايد داشته باشيم؟« »چه كاركردهايي مي توانيم 
نيست  معلوم  دقيقاً  »هويتمان  باشيم؟«  داشته 
دوش  به  مأموريتهاي  »چه  چيست؟«  كه 
ماست؟« »هر كداممان دقيقاً به چه هدفي بايد 

برسيم؟«
و چون دقيقاً نمي دانيم چه كاره بايد بشويم، 
برنامه  و  بكنيم  بايد  چه  دقيقاً  كه  نمي دانيم 
علمي و حتي زندگِي مشخصي نمي توانيم داشته 
باشيم. در نتيجه اين همه مسأله و دغدغه پيش 
و  مي كند  توصيه اي  يک  هم  هر كسي  مي آيد؛ 

اين كشتي طوفان زده را از ساحل دورتر.
تا  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  آخرسر 
سازمان  در  هويت  »مسأله  يعني  مسأله  اين 

روحانيت« روشن نشود، تعيين خط مشي كلي 
برخي  دغدغة  كه  پژوهش  و  آموزش  بر  حاكم 
از مسؤولين و سياستگذاران است در حد قصه 
باقي مي ماند. يعني به قول همان دوست خشت 

اوليمان كه خيلي سنگين حرف مي زند:
و  »رسالت  مثل  بنياديني  مسأله هاي  »تا 
نقش دين و متوليان امور ديني«، »انتظارات بشر 
از دين«، »رابطه علم و حيات بشري – با همه 
گستردگيش – با دين« و ... حل نشود، خيلي از 
دغدغه هاي روبنايي نظام آموزش و پژوهش، نه 
تنها همچنان باقي مي ماند، بلكه روز به روز بر 
حجم انبوه آن اضافه مي شود. و ناگفته پيداست 
كه تحّير، بي انگيزگي، عدم نشاط، پراكنده كاري 
... تنها بخشي از پيامدهاي ناگوار آن خواهد  و 

بود.«
يک مطلب ديگري كه دوستان گفتند اشاره 
دارد،  مختلفي  ابعاد  هويت  بحث  كه  اين  كنيم 
مثاًل هويت علمي داريم، هويت اخالقي داريم، 
جامع  بررسي  براي  و   ... و  داريم  هويت صنفي 
اين بحث، مي طلبد كه هر كدام از اين ابعاد بطور 

كامل مورد دقت و پردازش قرار گيرد.
فقط  اول  خشت  بچه هاي  شماره،  اين  در 
الية  موارد  از  بعضي  كردن  مطرح  به  توانستند 
بسياري  ذهن  و  فكر  كه  هويت  مسأله  رويين 
و  بپردازند  است  كرده  مشغول  را  طلبه ها  از 
گهگاهي هم بحث را تا نزديكيهاي ريشه پيش 
نزديكتر  اين كالف  به  بيشتر  هر چه  اما  ببرند. 
مي كردند،  باز  را  بيشتري  گره هاي  و  مي شدند 
بتوان  هم  شايد  پيچيده مي شود.  كه  مي ديدند 
گفت كه اين مسأله اساسي هنوز جاي خودش 
را در ميان نخبگان و تصميم گيران باز نكرده و 
به  برسد  ندارد چه  از آن وجود  تبيين واضحي 
عا چند دانه  محصالن علوم ديني. شاهد اين مدَّ
كتابي است كه در اين خصوص تأليف شده و تک 
مقاله هايي كه نوشته شده و يكي دو پايان نامه اي 
كه به اين موضوع پرداخته اند. گويي همه، اين 

مسأله را به اجمال آن واگذار كرده اند.
كساني  همه  همت  با  آينده  در  اميدواريم 
كه با خشت اول هم داستان خواهند شد، اين 
مسأله بصورت بنيادين بحث، بررسي و حل شود. 
از هيچ كوششي  راه  اين  در  اولي ها هم  خشت 

دريغ نخواهند كرد.
دستي به من بده كه ببيني به بركتش        

 فردا چراغ معجزه دردستهاي ماست
به امید خدا
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بابا نماز و منبر كه نشد كار! نه پول دارد نه آبرو. ال اقل برو 
دنبال استاد دانشگاهي، چيزي باالخره.

ديگر به اين حرف ها عادت كرده بود. به شوخي و جدي اش. 
است؟  كاره  چه  نمي داند  هم  خودش  كه  مي فهميد  كم  كم  اما 
خصوصاً وقتي كه خانواده و اطرافيان اين سؤال را تكرار مي كردند: 

»حاال چي مي شي«؟!
ياد روزهاي اول افتاد كه عشق مالصدرا شدن، امام خميني 
شدن، عالمه طباطبايي شدن و ... كله اش را پر كرده بود. چقدر 
از خواندن شرح حال اينها لذت مي برد! ولي ترديدهاي امروز تمام 
آن آرزوها را مسخره مي كرد. دست به كتابخانه برد و قرآنش را 

باز كرد.
*    *   *

شايد در نگاه اول، تصّور يک روحاني و هويت و كاركردهاي 
او مشكل نباشد. باالخره عبا به دوش و عمامه به سري است كه 
مطالعات ديني دارد، منبر مي رود، نماز جماعت مي خواند، خطبه 
عقد را جاري مي كند و ... . اما آيا ماهيت روحاني در اين حد قابل 

تصوير است؟

خمیني  امام  شدن،  مالصدرا  عشق  که  افتاد  اول  روزهاي  ياد   
شدن، عالمه طباطبايي شدن، ... کله اش را پر کرده بود. چقدر از 
خواندن شرح حال اينها لذت مي برد! ولي ترديدهاي امروز تمام 

آن آرزوها را مسخره مي کرد.

مي شود  ناميده  ماهيت  عنوان  به  منطق  در  كه  آنچه  البته 
– يعني مقومات ذاتي – شايد در تمام موارد غير قابل دسترسي 
باشد. لذا منظور از هويت، ويژگي هايي است كه موضوع بحث را از 
ساير موضوعات متمايز مي سازد. حال، خصوصيات و خصلت هايي 
چه  اساس  اين  بر  و  كدامند  است،  روحاني  به  متعلق  فقط  كه 

كاركردها و وظايفي را بر عهده دارد؟
حجت االسالم و المسلمين شاكرين، مسئول دفتر مطالعات و 
ارزيابي معاونت پژوهشي حوزه، شناخت هويت را يكي از نيازهاي 
به  هويت(  )شناخت  امر  اين  »اگر  مي داند:  جوان  طالب  جدي 
خوبي انجام نگيرد، حوزه پويايي خود را از دست مي دهد. يعني 
اگر انتقال هويت از بزرگان حوزه به طالب به خوبي انجام نشود 
در  فراوان  آسيب هاي  باعث  امر  اين  مي شود.  بحران  دچار  حوزه 
نظام حوزه و يا ال اقل خارج شدن بخش معتنابهي از استعدادهاي 

طالب از مسير اصلي مي شود«.
واقع  در  را  چيز  يک  هويت  نهم،  پاية  طلبه  علوي،  مهدي 
بيان كاركردها و كارآيي هاي آن معرفي مي كند و ادامه مي دهد: 
ضروريات  ضروري ترين  از  جوان  طالب  براي  هويت  »شناخت 
براي  آن  از  تا  مي شود  حوزه  به  متعلق  فرد،  يک  كه  چرا  است. 
ابزاري در دست  رسيدن به اهداف خود كمک بگيرد. اگر كسي 

اشاره:
عدم  حوزوي،  علوم  بودن  به روز  عدم  قبیل  از  مسائلي  با  ما  از  بسیاري  شايد 
اعتنا به برخي علوم اسالمي، تنگناهاي معیشتي، فقدان جايگاه تعريف شده علمي 
دوستان  از  الاقل  يا  مواجه   ... و  تحصیل  مسیر  انتخاب  در  سردرگمي  اجتماعي،  و 
آنها  حل  راه  و  مشكالت  اين  علت  براستي  باشیم.  شنیده  در اين باره  اساتیدمان  و 

چیست؟
از ديد ما تا وقتي »هويت طلبه« به روشني تعريف نشده باشد، سرخوردگي و 
سردرگمي در بین محصلین و برنامه ريزان، طبیعي است، آن هم سردرگمي در تمام 

مسائل مذکور و غیر مذکور! نظر شما چیست؟
در اين گزارش نتیجة گفتگوهاي جداگانه با دو تن از اساتید و چند نفر از طالب 

جوان پیرامون مسائل فوق را مرور مي کنیم.

حاج آقا! ان شاء اهلّل ِكي رساله را مي نويسيد؟
ببخشيد يک استخاره مي خواستم، اگر لطف بفرمائيد.

محمود! پس چرا تبليغ نمي روي؟ خجالت نمي كشي چهار ساله نون امام زمان را 
مي خوري و مي خوابي؟

التماس دعا حاج آقا! بچه ها منتظرند تا شما لباس بپوشيد و بعد عقد كنندا!

آيا حوزه مي تواند بي اعتنا باشد؟
علل و پیامد هاي بحران هويت در گفتگو با اساتید و طالب جوان جان کالم  1
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بگيرد و نداند آن ابزار به چه درد مي خورد، حق داريم بپرسيم چرا آن را در 
دست گرفته اي؟ اين كار، لغو و مسخره است«.

جوانان  میان  در  تنها  نه  که  است  آفتي  حوزه،  از  صحیح  شناخت  عدم   
است.  مشاهده  قابل  نیز  مردم  عموم  و  جامعه  متن  در  بلكه  دبیرستاني 
حاج آقا شاکرين تقصیر اصلي را متوجه خود حوزه مي داند: »اساسًا حوزه 

بايد... .

غير از سردرگمي خود طالب، سردرگمي برنامه ريزان حوزه هم مي تواند 
نتيجه عدم شناخت هويت باشد. اين، مطلبي است كه رضا حيدري طلبه 
پايه دهم بر آن تأكيد دارد: »هويت يعني آنچه كه حقيقتاً هست نه آنچه 
كه به اشتباه گمان كرده اند. براي تعيين جايگاه و بررسي و برنامه ريزي براي 
هر چيز بايد هويت آن شناخته شود وگرنه برنامه ها نتيجه الزم را نخواهند 
داد«. وي عالوه بر اين، آسيب يأس و سرخوردگي را نيز ناشي از تصور غير 
واقعي طالب از حوزه و روحانيت مي داند: »ممكن است با اهداف و انگيزه ها 
و يا برنامه ريزي هايي وارد حوزه شوند كه نتيجه الزم و مطلوب خود را به 
دست نياورده و چه بسا با نا اميدي از حوزه خارج شوند و يا اگر هم در حوزه 

بمانند، تبديل به افرادي غير مفيد و بي ثمر شوند«.
*   *   *

دست به كتابخانه برد و قرآنش را باز كرد. هر چه با فاميل و دوستانش 
را  نام  ثبت  فرم  بايد  باالخره  مي شد.  دودل تر  مي كرد،  صحبت  بيشتر 
خيلي  كند.  راهنمايي اش  كه  نبود  مدرسه  توي  هم  هيچكس  مي فرستاد. 
دلش مي خواست بداند آنها كه توي حوزه درس مي خوانند، چه طور زندگي 
آخر  روزهاي   .  ... و  مي كشد؟  طول  سال  چند  مي خوانند؟  چه  مي كنند؟ 

مهلتش بود. از يک طرف دلش مي خواست به حوزه برود و از طرف ديگر 
تهديد  كه  پدرش  مخصوصاً  نمي گذاشت.  خانواده  فشار  و  كنكور  دفترچه 
كرده بود اگر برود حوزه، از پول توجيبي خبري نيست! مادرش هم كه مدام 
ناله مي كرد: »بچه بيا برو دانشگاه مثل آدميزاد درست رو بخون. آخه بابات 
كه  نبيني  خير  الهي  نمي كنم.  رو حاللت  آخونده؟ شيرم  مادرت  آخونده؟ 

اينقدر تن منو مي لرزوني«؟
- استخير اهلّل برحمته و أسأله خيرًة في عافيه.

اين را گفت و صفحه را باز كرد. ديگر كاماًل مطمئن شد كه بايد قيد 
حرف و حديث ديگران را بزند: »فلو ال نَفر ِمن كّل فرقٍة طائفٌة ليتفّقهوا في 
با هر بدبختي اي بود، پدر و   .» ... اليهم  إذا رجعوا  لُينِذروا قومهم  الدين و 

مادرش را نيمچه راضي كرد، آن هم بعد از كلي دعا و توسل.
همه اينها را مثل اينكه همين ديروز بوده، توي خاطرش داشت. آخر 
بوده. پس چرا هر روز ُشل تر  به صالح  بيايد، حتماً  بود كه  اگر خدا گفته 
حضرت  حرم  به  بايد  اينكه  جز  نمي دانست  چيز  هيچ  مي شد؟  نا اميدتر  و 

معصومه)س( برود.
*   *   *

داوطلبان  كه  محيط هايي  در  فرهنگي  و  آموزشي  مؤسسات  معموالً 
رشته ها  معرفي  از  دارند.  وسيعي  تبليغات  مي كنند،  زندگي  بالقوه شان 
از  كه  اجتماعي  نقش هاي  و  موفق  و محّصالن  نخبگان  تا  گرفته  و دروس 
طريق اينها ايفا مي شود و ... به همين خاطر دانش آموزان دبيرستان هدف 
برنامه هاي جذب و تبليغ بسياري از اين مؤسسات هستند. البته دانشگاه هاي 
سراسري به دليل منزلت هاي اجتماعي و رقابت هاي نهادينه شده در جامعه 
سنگين  جّو  وجود  با  علميه  حوزه  آيا  اما  ندارند.  كار  اين  به  چنداني  نياز 
اين  به  نسبت  مي تواند  ديني،  آموزه هاي  و  روحانيت  عليه  منفي  تبليغات 
مسأله بي اعتنا باشد؟ همايون مهدوي از طالب پايه دهم معتقد است اين 
تبليغات بايد از طريق چهره به چهره آنهم توسط روحانيون پارسا و فاضل و 
خوش برخورد انجام شود، چرا كه: »حجم ضد تبليغ ها آنقدر سنگين است 
متن  در  بايد  نمي شود. حوزه  برطرف  و جزوه  بروشور  تا  با چاپ چند  كه 
استعدادهاي دبيرستان حضور داشته باشد و نيروهاي مناسب و مستعد را به 
سمت طلبگي سوق دهد. ما روحاني دبيرستان را دست كم گرفته ايم. البته 

واضح است كه چنين شخصي بايد خودش مستعد و با تدبير باشد«.

پدرش که تهديد کرده بود اگر برود حوزه، از پول توجیبي خبري نیست! 
برو دانشگاه درست رو بخون.  بیا  ناله مي کرد: »بچه  مادرش هم که مدام 

آخه بابات آخونده؟ ننه ات آخونده؟ شیرم رو حاللت نمي کنم؟«

هر چند كه عباس عليزاده، طلبه پايه پنجم، ارتباط مكتوب را نيز در 
همراه  ويژه نامه هايي  چاپ  با  »مي توان  مي داند:  مؤثر  شفاهي  ارتباط  كنار 
با برنامه تبليغي جداگانه  نام، جايگاه حوزه را توضيح دهند و  با فرم ثبت 
توسط طلبه هايي كه در زمينه تبيين مسائل حوزه آموزش ديده اند، ابهامات 
را برطرف سازند« . »ايجاد پرسش« راهكاري است كه مهدي علوي بر آن 
ايجاد  در  هم  حوزه  برنامه ريزان  است.  پرسش  ايجاد  »عمده،  دارد:  تأكيد 
پرسش و هم در پاسخگويي به آن نقش بازي مي كنند. مقدمه ايجاد پرسش 
هم، ايجاد انگيزه و جلب توجه است«. البته او ايراد اصلي را در اين مي بيند 
كه قبل از خود طالب، مباحثي اينچنين براي برنامه ريزان حوزه هم شفاف 

 قرار شد هركس نيايد بحث، جريمه شود. اول كار همه مي آمدند و هر كه نمي آمد، جريمه مي داد. بعدها بعضي نمي آمدند و جريمه هم نمي دادند. 
بعد از مدتي همه، هم بحث جديد پيدا كرده بودند.
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نيست. رضا حيدري عالوه بر انگيزه سازي و اصالح ديدگاه ها، »مصاحبه هاي 
پذيرش« را هم فراموش نمي كند: »بايد مصاحبه هاي هنگام ورود به حوزه 
با دقت بيشتري انجام شود. چه بسا افرادي داراي معدل هاي باال ولي كاماًل 
غير مناسب براي حوزه انتخاب شده و افرادي بسيار با انگيزه و مناسب براي 
حوزه كه به دليل معدل پائين و يا كمبود جايي كه توسط افراد غير مناسب 

اشغال شده، از حضور در حوزه محروم مي شوند«.
حاج آقا شاكرين دراين باره مي گويد: »اشخاص بايد قبل از ورود به حوزه 
به يک سري مسائل توجه پيدا كنند. از قبيل وضعيت دروني و بيروني حوزه، 
اينگونه نباشد  كاركردهاي آن، علوم مورد توجه در آن، اهداف و غاياتش. 
كه شخص بدون شناخت قبلي وارد حوزه شود و بعد از مدتي سرخورده و 
نا اميد شود و احساس كند كه ورود او به حوزه اشتباه بوده و تمام تقصيرها 
را به گردن حوزه بيندازد«. از نظر ايشان دسته اي از مسائل هستند كه بايد 
پس از ورود به حوزه و در طول مدت آموزش حل شود. البته »بشرط اينكه 
شناخت  عدم  باشند«.  داشته  جدي تري  نگاه  مسأله  اين  به  حوزه  بزرگان 
صحيح از حوزه، آفتي است كه نه تنها در ميان جوانان دبيرستاني بلكه در 
متن جامعه و عموم مردم نيز قابل مشاهده است. حاج آقا شاكرين تقصير 
اصلي را متوجه خود حوزه مي داند: »اساساً حوزه بايد با معرفي اركان، ابعاد، 
سازه ها و جوانب مختلف خود به جامعه كمک كند تا فرهنگ حوزه را بهتر 
از  بعد  هنوز  نهاد،  يک  عنوان  به  حوزه  كه  است  اين  حقيقت   ... بشناسد 
گذشت 25 سال از انقالب خود را به درستي به عموم مردم معرفي نكرده و 
نتوانسته جايگاه واقعي خود را در جامعه به دست آورد. حوزه و برنامه ريزان 

آن تابلويي براي معرفي جامع اين نهاد عظيم تدوين نكرده اند«.
*   *   *

هيچ چيز نمي دانست جز اينكه بايد به حرم حضرت معصومه)س( برود. 
دم در مسجد اعظم اين پا و اون پا مي كرد.آن فضا با آنهمه روحاني معّمم 
گرفته بودش. باالخره رفت و يک گوشه  اي نشست. از بس كه شنيده بود 
»فقه ما به درد اجتماع امروز نمي خوره«، تصميم گرفته بود خودش بيايد و 

چند تا درس خارج را از نزديک ببيند.

زندگي  مرحله  که من حساس ترين  بگويد  طلبه جوان  دارد يک  »امكان   
علمي و اجرايي خود را در اختیار سیستمي قرار دادم که سامان دقیقي 
و  استعدادها  براي  جامعه،  روز  نیازهاي  مطابق  نتوانسته  هنوز  و  ندارد 

توانايي هاي طالب برنامه ريزي کند. آن وقت اين طلبه... .

امكان  صورت  در  كه  االعاظم  بعض  أفاد  ما  شد،  گفته  آنچه  »بنابر   -
تخليص احدهما عن االخر، بايد بغير جنسهما فروخت، وجهي ندارد و حق 

در مسأله به نظر ما اين است كه جايز است مطلقاً، ولو ...«
مي داد  گوش  آقا  به  خرده  يک  هم  او  مي گفت.  را  درسش  داشت  آقا 
اگر قرار است مشكالت حكومت و  و دوباره حواسش پرت مي شد. راستي 
جامعه را حل كنند، چرا لقمه را از پشت سر توي دهان مي گذارند؟ اصاًل 

اينجوري لقمه اي به دهان مي رود؟!
تنها چيزي كه دلش را قرص مي كرد، حرف هاي امام بود. تازگي چند 
جمله از امام ديده بود كه روي همان اجتهاد سنتي و جواهري تأكيد داشت 
انگيزه  باز هم  نو را طلب مي كرد. ولي  با همان شيوه، حل مسائل  البته  و 
خواندن فقه و اصول را بازنمي يافت. مگر إن قلت هاي بعضي ها مي گذاشت؟

كند.  مطالعه  را  حوزه  بزرگان  از  نوشته  و  كتاب  تا  چند  شد  مجبور 
اينجا بود كه ديگر حسابي گيجش مي كرد. آخر، آنها هم هر كدام چيزي 

مي گفتند!
*   *   *

حجت االسالم و المسلمين آقا نظري، مدرس فقه و اصول، امام جمعه 
سابق شاهرود، متخصص رشتة اقتصاد، رئيس انجمن اقتصاد دانان حوزه و 

مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بخشي از مشكالت هويت را 
معاصر«  جامعه  نيازهاي  با  مطابق  و  مدّون  آموزشي  جامع  نظام  »نبود  به 
برمي گرداند: »امكان دارد يک طلبه جوان بگويد كه من حساس ترين مرحله 
دادم كه سامان  قرار  اختيار سيستمي  در  را  اجرايي خود  و  علمي  زندگي 
دقيقي ندارد و هنوز نتوانسته مطابق نيازهاي روز جامعه، براي استعدادها 
و توانايي هاي طالب برنامه ريزي كند. آن وقت اين طلبه، حس مي كند بين 
آنچه كه جامعه از روحانيت و دين مطالبه مي كند و آنچه حوزه به او آموزش 
مي دهد، بريدگي و گسست وجود دارد. اين مطلب بسيار خطرناكي است كه 

ممكن است به بحران هويتي در طالب جوان منجر شود«.
رضا حيدري طلبة پايه دهم، يأس متقابل حوزه و جامعه از يكديگر را 
محصول فقدان نظام جامع علمي مي داند: »براي تربيت طالبي كه نيازهاي 
يک جامعه و حكومت اسالمي را پاسخ گويند، الزم است نظام علمي جامع 
به  نيروها  تقسيم  تا هم  نيازهاي گسترده مذكور طراحي شود  با  متناسب 
طور صحيح تر انجام شود و هم نگاه طالب به آينده علمي و كاربردي خود 
روشن تر شود. در غير اين صورت، حوزه كم كم احساس عدم تأثيرگذاري در 
جامعه خواهد كرد و جامعه از توانايي حوزه در اداره حكومت نا اميد خواهد 
شد«. عباس عليزاده عالوه بر اينها، »ايجاد روح علمي« و »انگيزه سازي« را 
از دستاوردهاي تدوين نظام جامع علمي برمي شمارد: »نظام جامع علمي، 
روح  ايجاد  و  علمي  نيازهاي  به  براي دستيابي  سازماندهي مجموعه حوزه 
علمي و رسيدن به اهداف بلند حوزه در عرصه هاي علمي و پژوهشي است. با 
ايجاد اين نظام، طالب راحت تر مي توانند راه خود را بيابند«. وي كه در پايه 
چهارم تحصيل مي كند، فقدان اهداف بلند مدت يا عدم امكان نيل به آنها را 
ناشي از »غفلت مسؤولين امر« مي داند. اما همايون مهدوي عقيده دارد نبايد 
بحث از نظام جامع علمي به كم سوادي يا صرفنظر كردن از حداقل هاي 
مشترك طلبگي بينجامد. از نظر او: »اين حداقل ها خيلي هم ناچيز نيستند. 
افراط در بحث تخصص گرايي و نظام جامع علمي مي تواند به كم سوادي يا 
عدم توانايي در تحليل همه جانبه مسائل از سوي تک تک اشخاص منجر 
شود. به نظر بنده بايد حد بااليي از اجتهاد فقهي و اطالعات فلسفي و كالمي 
را براي بسياري از رشته ها و تخصص ها تجويز كرد. بله اين كه آفاق نويي 
در فقه و اصول گشوده شود و علوم ديگر هم مورد اهتمام قرار گيرد، حرف 
بسيار خوبي است اما نه به قيمت كم مايگي فرد فرد طلبه ها. بايد هر كدام 
از آنها داراي نصاب بااليي از علم و تفّقه باشند«. در نقطه مقابل اين نظر، 
حاج آقاي آقا نظري وضعيت فعلي را باعث صرف زمان زياد براي سرمايه 
علمي ناچيز مي داند: »تا زماني كه نظام آموزشي جامعي وجود ندارد، طلبه 
معتنابهي  علمي  سرمايه  داراي  زياد،  زمان  صرف  از  بعد  مي كند  احساس 
نشده، عمر او از كف رفته، كاركردها و نقش او در جامعه مشخص نيست، 
اجتماع او را به عنوان فردي بي اثر در جامعه مي بيند و شأن اجتماعي او 
را حفظ نمي كند، ... لذا دچار تضاد هويتي مي شود و اين تضاد هويتي به 
تمام مراحل زندگي او تسري پيدا مي كند«. از اين تند و تيزتر نظر مهدي 
علوي اساس انجام مأموريت ها را در گرو تدوين نظام روابط اجزاء مي داند 
از اجزاء در جاي خود  با نبود نرم افزار كار مجموعه، هيچيک  بگونه اي كه 
قرار نمي گيرند: »هيچ دليل ندارد اجزاي يک ساعت، همه ساعت باشند. اين 
مسأله باعث مي شود كه نه كّل به نتيجه برسد و نه هر يک از اجزاء چنين 
قابليتي دارند ... به نظر من نظر برخي نخبگان بايد اصالح شود و آن اينكه 
نظام جامعه براي »ايفاي« مأموريت هاي حوزه ضروري است نه »ايفاي بهتر 
آن«. اين نظام جامع همان چيزي است كه بايد در رأس اهداف قرار گيرد«. 
وي در تعريف نظام جامع به جزئيات بيشتري مي پردازد: »نظام جامع يعني 
جامعه،  وجود  مختلف  ابعاد  در  آنها  تأثير  عمل،  در  علوم  بين  روابط  نظام 
شناختن رهبر علوم، شناختن علوم شامل و مشمول، شناختن اهداف و نظام 
نگاه  از بين بردن  آنها علوم شكل مي گيرند و خالصه  بر اساس  نيازها كه 

انتزاعي و جزئي نگر«.
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اهمیت در مسیر  يا علوم کم  و  واقع شوند  نبايد علوم مهم مورد غفلت   
علمي ما فربه شوند. بايد مشخص شود چه تعداد افراد نیاز است در فالن 
رشته متخصص شوند. سؤاالت اساسي که نیاز روز است و بايد در رشته هاي 

تخصصي مختلف به آنها پرداخت، چیست؟

اينچنين  را  علمي  جامع  نظام  از  ديگري  ابعاد  نيز  شاكرين  آقا  حاج 
روشن مي كند: »منظور اين است كه بايد حوزه، سياست هاي علمي كالن 
خود را طراحي كند تا نيروهاي آن در فعاليت هاي علمي سرگردان نباشند 
و در مقاطع مختلف با توجه به سياست هاي كالن تدوين شده، قابل ارزيابي 
مورد  علوم مهم  آنها روشن شود.  به خدمت گرفتن  غايت  و  باشند. هدف 
غفلت واقع نشوند و يا علوم كم اهميت در مسير علمي ما فربه نشوند. بايد 
شوند.  متخصص  رشته  فالن  در  است  نياز  افراد  تعداد  چه  شود  مشخص 
سؤاالت اساسي كه نياز روز است و بايد در رشته هاي تخصصي مختلف به 

آنها پرداخت، چيست و ...«.
*   *   *

آنها هم هر كدام چيزي مي گفتند. احمد با اينكه هم مباحثه اي اش بود، 
مي خواست ول كند و برود دانشگاه. گفت: »خيلي علوم ديگر هم وجود دارد 
اما علي روي حرف  بايد فراگرفت. همه چيز كه فقه و اصول نيست«.  كه 
انساني را ياد  علوم  ايستاده بود: »آقا جون، تو اگه مي خواي واقعاً  خودش 
بگيري، توي همين حوزه هم مي شود. الكي بهانة اسالم و مسلمين را نياور!«. 
داشت:  ترديد  هم  انگار خودش  بود،  باالتر  پايه  دو  اينكه  وجود  با  حسين 
»ببين! اصاًل مي شود توي يكي از اين مؤسسات درس بخواني، مدركت را 
هم مي گيري، جايگاه حوزوي ات هم محفوظه. حاال بعد از چهار سال توي 

حوزه بودن، هر دانشگاهي كه بروي، يک ذّره هم قبولت ندارند«.
باز هم تمايالت خودش را مرور كرد. فقه، فلسفه، عرفان، كالم، تفسير، 
... خدايا! همة اينها را مي خواست بداند. اما امكانش نيست. يعني خيلي ها 
هم  شايد  كداميک؟  اما  مي رفت،  يكي شان  سراغ  بايد  نمي شود.  مي گويند 
بتواند همه را بخواند، آخر قديمي ها چه كار مي كردند؟ اصاًل آنها به كنار. 
علوم  اين  از  يكي  اگر سراغ  گفته  تازه، كي  همين شهيد مطهري چطور؟ 

رفت، بعداً پشيمان نمي شود كه چرا سراغ آن يكي نرفته؟
عين مسائل درسي، توي اقوال گير كرده بود!

*   *   *
حاج آقاي آقا نظري ظهور الگوهاي برجسته حوزوي را در نظر طالب 
جوان ناشي از تالش شخصي خودشان مي داند، نه برنامه ريزي كالن حوزه 
و در نتيجه آنها را به سمت برنامه ريزي شخص و خارج از سيستم آموزشي 
رسمي سوق مي دهد: »جالب اينجاست كه اگر طلبه اي بتواند به فكر اين 
دهد،  انجام  شخصي  برنامه ريزي  يک  و  شود  كار  به  دست  خود  كه  باشد 
كه  مي بندد  را  او  پاي  و  امتحانات حوزه دست  و  آموزش  آنچنان سيستم 
از داليلي كه  نمي تواند چنين كاري كند و سرخورده مي شود. شايد يكي 
طالب، روز به روز اقبال بيشتري به مراكز و مؤسسات اقماري حوزه مانند 
نشان  خميني)ره(  امام  مؤسسه  و  العلوم)ع(  باقر  دانشكده  مفيد،  دانشگاه 

مي دهند، عدم اطمينان آنها از برنامه هاي رايج حوزه باشد«.
اما حاج آقاي شاكرين مسائل ديگري از قبيل »اعتبار اجتماعي و شؤون 
مادي و معنوي مشخص« را عنوان مي كند: »به عنوان مثال يک دانشجو را 
در نظر بگيريد كه مي داند بعد از فارغ التحصيلي داراي چه جايگاه و شأن 
اجتماعي خواهد شد. ميزان اعتبار او، عنوان مشخص او و نوع برخورد اجتماع 
با او تا حدودي مشخص است و اين شؤون به تناسب ميزان تحصيالت و 
كاركرد او مي تواند ارتقاء پيدا كند. از بُعد مادي نيز به همين صورت است ... 
. اّما طلبه جواني كه به حوزه مي آيد نمي داند در آينده به چه نيرويي تبديل 
مي شود، شؤون مادي و معنوي مشخصي ندارد، ... مردم نمي دانند براي حل 

تصور مي كنند يک طلبه  و  كنند  مراجعه  به چه كسي  بايد  مسأله اي  چه 
بايد عالم ما كان و ما يكون باشد، ... بعضي از مردم هم علوم حوزوي را به 

عنوان علم نمي دانند.«
ايشان به برخي تالش ها براي مشخص شدن نقش خروجي هاي حوزه 
در اجتماع اشاره و از آنها قدرداني مي كند اما در عين حال مي گويد: »ولي 
بعضي از آنها شايد نقش هاي اصيلي براي حوزه نباشند ... حوزه بايد در سامان 
دادن نيروهاي ناظر بر رسالت هاي كالنش بيشتر تالش نمايد. متوليان حوزه، 
تعريف و تدوين و تبيين روشني ندارند كه وقتي طلبه و نيروي نهاد حوزه 
به اين درجه رسيد، فالن كاركرد را براي او در نظر مي گيريم و يا وقتي به 
اين درجه از مهارت و دانش رسيد مي تواند فعاليت هاي تحقيقي، مديريتي، 
اين  نبودن  مشخص  آسيب  اولين  دهد«.  انجام   ... يا  و  تدريسي  تبليغي، 
جايگاه ها و كاركردها از ديد آقاي شاكرين، »از دست رفتن نيروهاي ارزنده 
حوزه و جذب آنها به نهادهايي است كه ارزششان را بيشتر بدانند« است. 
عالوه بر اينكه: »نيروهاي غير كيفي به عنوان خروجي هاي حوزه در مصادر 

جامعه قرار مي گيرند و اشتباهات آنها به پاي كل حوزه حساب مي شود«.
مهم ترين  را  انساني  نيروي  مسأله  دهم،  پايه  طلبه  مهدوي،  همايون 
»البته  و در عين حال مي افزايد:  اجتماعي معرفي مي كند  نهاد  مسأله هر 
همين حوزه علميه بستر رشد بزرگان و نخبگان ديروز و امروز جهان تشيع 
بوده و خود ما نيز از روي عالقه و تكريم نسبت به حوزه هاي علميه وارد 
برنامه ريزي هاي  در  انساني  نيروي  بحث  مي رسد  نظر  به  اما  شده ايم.  آن 

مسؤولين، اهميت واقعي خودش را نيافته است«.
*   *   *

عين مسائل درسي، توي اقوال گير كرده بود! بعد از پرس و جو از چند 
تا آدم حسابي كه بهشان اطمينان داشت، هنوز دلش آرام نمي گرفت. يعني 
واقعاً اگر درسش را بخواند و صبح تا شب مشغول طلبگي باشد، روزي اش 
از  مي كرد؟  كار  چه  را  خانواده اش  هيچي،  تازه خودش  مي رساند؟  خدا  را 
او باالتر، خانوادة همسرش! فردا بايد جواب چند تا نكير و منكر را مي داد 
كه چرا پي كار نمي رود؟ چرا خانه بهتر اجاره نمي كند؟ چرا اين زيرزمين 
و ديوار  نمي زند؟ الاقل چرا جلوي رطوبت در  را يک رنگ  تاريک  و  تنگ 
را نمي گيرد؟ چرا جلوي ميهمان ها ميوه نمي گذارد؟ چرا توي ميهماني ها 

شركت نمي كند؟ چرا ... ؟

 طلبه جواني که به حوزه مي آيد نمي داند در آينده به چه نیرويي تبديل 
مي شود، شؤون مادي و معنوي مشخصي ندارد، ... مردم نمي دانند براي حل 
چه مسأله اي بايد به چه کسي مراجعه کنند و تصور مي کنند يک طلبه بايد 
عالم ما کان و ما يكون باشد، ... بعضي از مردم هم علوم حوزوي را به عنوان 

علم نمي دانند.«

هر چي حساب مي كرد با هفتاد هزار تومان شهريه، خرجش در نمي آمد. 
غيراز چهل هزار تومان كرايه منزل و ده هزار تومان هزينه آب و برق و گاز 
و تلفن، بايد هزينه رفت و آمد و كتاب و درمان و اينها را هم كم مي كرد. 
اگر چيزي مي ماند، فقط پول نان خشک بود! آخر خدا از كجا مي رساند؟ 
آهان! »من حيث ال يحتسب«. البد راهش نبايد به عقل او برسد ديگر. اما 

باز هم آرام نمي شد.
او از اين توكل ها نداشت. انگار همين كه يک كار پاره وقت پيدا كند، 
بهتر است. هر چند درسش هم به تأخير مي افتد اما چاره اي نيست. فقط 

خدا خدا مي كرد كه به كّل از طلبگي نيفتد.
ياد روزهاي اول افتاد. دست به طاقچه برد و قرآنش را باز كرد: »واصبر 

و ما صبرك ااّل باهلّل ...«.
*   *   *

فراوان  احاديث  »در  مي گويد:  معيشتي  مشكالت  دربارة  حيدري  رضا 
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ائّمه معصومين - عليهم السالم - همه نوري واحدند، اما هر كدام در 
دوران امامت و يا حكومت خود متناسب با مقتضيات زمان و در برخي 
موارد ظاهراً بر خالف مسير امام قبل يا بعد از خود عمل مي نمودند، اما 

در اصل در يک مسير و براي رسيدن به يک هدف تالش مي كردند.
حوزه هاي علميه و علماي دين با سابقه تاريخي بيش از هزار سال، 
هميشه سعي در اجراي كاركرد ائّمه معصومين  - عليهم السالم - در 
جامعه داشته اند، لذا در هر زمان با توجه به قدر مشتركها و اصول غير 
قابل انكار سازمان روحانيت، براي اجراي هر چه بهتر اين كاركرد، ناچار 

به درنظر گرفتن مقتضيات زمان هستند.
درك مسائل ثابت و دغدغه هاي مشترك، در هويت تاريخي صنف 
روحانيت، به عنوان بقية السلف ائّمه معصومين)ع( چندان دشوار نيست؛ 
بلكه كار مهم و ضروري، تطبيق، صحيح و روزآمد كردن اين امور كلّي 

بر مصاديق آن در هر زمان است.
آن چه اين مسأله را حساس مي كند اين است كه درك شرايط هر 
زمان، ناظر به نيازهاي همان زمان است. اما براي اينكه هر طلبه بتواند 
پس از به ثمر نشستن علمي و عملي خود، كه ممكن است 20 سال هم 
بلند و  افقي  نيازهاي آن زمان را پاسخ بگويد، مي بايست  طول بكشد، 
چندين ساله را از آينده در نظر آورد، و طبق مقتضيات پيش بيني شده 

آن زمان، از هم اكنون خود را آماده سازد.

آمده كه خداوند روزي طالبان علم را مي رساند. لذا الزمست كه طالب با 
... نداشته باشند.  جديت به دنبال وظيفه ديني خود بوده و دغدغه نان و 
الزمه اين كار داشتن يک زندگي ديني با همان سادگي و دوري از تجمل 
متعال  خداوند  كه  معلومست  دنياست.  امروزه  مصرفي  كفرآميز  فرهنگ  و 
تضميني براي طلبه اي كه دنبال زندگي تجملي و به دور از معنويت است، 
برنامه ريزان  مسؤوليت  از  او  البته  نيست«.  واقعي  طلبه  او،  ديگر  و  ندارد 
حوزه وساير افراد توانمند در اين زمينه غافل نيست: »اين مطالب، چيزي 
از مسؤوليت افرادي كه مي توانند گامي در راه تسهيل زندگي و رفع ساده تر 
مايحتاج طالب بردارند، نمي كاهد. چرا كه فراوانند طالب سخت كوش كه 
در بدترين شرايط با سادگي تمام، درس خود را به خوبي مي خوانند و اگر 
رسيدگي مالي بيشتري به آنها بشود، موفق تر خواهند شد. همچنين زيادند 
طالبي كه سختي زندگي، آنان را به كارهايي مشغول كرده كه حقيقتاً از فضا 

و حال و هواي طلبگي خارج شده اند و ... «.

به  شهريه ها  شود.  ريخته  وجوهات  و  شهريه ها  براي  واحدي  نظام  بايد   
دست يک مرکز واحد برسد و از آنجا تقسیم شود. ضمن آنكه از اسراف و 

هزينه هاي زائد به شدت بپرهیزند«.

عباس عليزاده نيز افراط و تفريط در معيشت را باعث خروج از طلبگي 
مي داند: »معيشت به عنوان يک امر مقّدمي مي تواند نقش مثبت يا منفي در 
هويت طلبگي داشته باشد و با افراد و تفريط در اين مقوله، فرد را از اهداف 
طلبگي دور سازد و بالعكس، ساماندهي به معيشت طالب، زمينه ساز فراغ 

بال و آمادگي بيشتر در جهت بازيابي هويت طلبگي است«.
ملزومات سازماني  از  را  نيازهاي معيشتي  تأمين  آقا نظري  آقاي  حاج 
مي داند تا نيروهاي تحت سازمان بتوانند به مأموريت هاي محوله بپردازند: 
»براي اينكه هر سازماني بتواند سطح نيروهايش را از لحاظ كيفي و انگيزشي 
را  ملزوماتي  بايد  دهد،  ارتقاء  اجتماعي  جايگاه  و  عملي  علمي،  جهات  در 
رعايت كند و از جمله مهم ترين اين ملزومات، تأمين حد مناسبي از نيازهاي 
باشد  قرار  اگر  ايشان است.  رفاهي  امور  به  نيروها و سازمان دهي  معيشتي 
طلبه تنها به تحصيل و تهذيب بپردازد تا در آينده بتواند پژوهشگر، محقق، 
حوزه  نظام  مناسب  خروجي  و  شده  موفقي  اجرايي  مدير  حتي  يا  مبلغ 
تأمين  مناسب شأنش  در حّد  و خانواه اش  او  معيشت  بايد  محسوب شود، 
شود تا او چنين دغدغه اي نداشته باشد. گذشت آن دوراني كه با مقدار كمي 
شهريه، يک طلبه مي توانست شكم خانواده اش را سير كند و تازه مقداري 
را هم پس انداز نمايد. تورم اقتصادي، گسترش شهرها و باال رفتن توقعات 
خانواده ها، اجازه نمي دهد يک طلبه با كمتر از صد هزار تومان در ماه، حتي 
كمتر از پائين ترين مقدار حقوق كارمندان دولت، اجاره خانه بدهد، رفت و 
آمد كند، مايحتاج خانواده اش را تأمين كند، تا چه رسد به اينكه مقداري 
براي روز مبادا پس انداز كند و بدون دغدغه و با خيالي آسوده به تحصيل 

بپردازد«.
ايشان مسؤوليت ابتدايي را بر گردن حوزه مي داند: »اگر حوزه خود را 
متكفل اين تأمين مي داند، وضعيت بايد تغيير كند و اگر ادعاي تأمين ندارد، 

احتماالً بايد برنامه طالب تغيير كند«.
اما نقش بزرگان و برنامه ريزان حوزه در اين زمينه چيست؟

بعضي  كه  »همانگونه  مي پردازد:  جزئيات  بيان  به  مهدوي  همايون 
و  شهريه ها  براي  واحدي  نظام  بايد  كرده اند،  تصريح  و  اشاره  هم  نخبگان 
آنجا  از  و  برسد  واحد  مركز  به دست يک  ريخته شود. شهريه ها  وجوهات 
تقسيم شود. بايد تمام وجوهات در مركزي كه به نيازهاي جهان اسالم وقوف 
و اشراف دارد، جمع شود و با رعايت االهم فاالهم تقسيم شود. ضمن آنكه 
از اسراف و هزينه هاي زائد به شدت بپرهيزند«. وي در ادامه استعداديابي 
طالب و تقسيم بندي آنها در دريافت شهريه را به عنوان پيشنهاد بعدي خود 

20 سال بعد ...

از استعداد  ارائه مي كند: »متأسفانه كساني در بين طالب وجود دارند كه 
درس  همت  و  انگيزه  اينكه  يا  نيستند  برخوردار  تحصيل  ادامه  براي  الزم 
از  و  تقوا شناسايي  با  و  اساتيد مجرب  توسط  بايد  اينها  ندارند.  را  خواندن 
سيستم حوزه كنار گذاشته شوند. در شرايطي كه ده درصد داوطلبان ورود 
وجود  نيروهايي  چنين  حفظ  براي  لزومي  چه  مي شوند،  پذيرش  حوزه  به 
دارد؟ ضمن آنكه از ديگر سو، استعدادهاي قوي و طالب سخت كوش نيز 
مورد حمايت بيشتر مالي قرار گيرند تا با فراغ خاطر بتوانند مسير طوالني 

علم و معرفت را به كمال برسانند«.

 »متأسفانه کساني در بین طالب وجود دارند که از استعداد الزم براي ادامه 
تحصیل برخوردار نیستند يا اينكه انگیزه و همت درس خواندن را ندارند. 
اينها بايد توسط اساتید مجرب و با تقوا شناسايي و از سیستم حوزه کنار 

گذاشته شوند.

حاج آقا آقا نظري حل مشكل معيشت را در گرو تالش دو سويه بزرگان 
بايد  حوزه  برنامه ريزان  و  نخبگان  »علماء،  مي بينند:  جوان  طالب  و  حوزه 
و  شنيدن  و  ديدن  براي  شنوا  گوش  و  بينا  چشم  داراي  مالحظه،  بدون 
كنكاش در مسائل و مشكالت طالب باشند و در راه حّل و فصل مشكالت و 
برنامه ريزي صحيح، از نظرات و كمک هاي طالب جوان بهره بيشتري ببرند 

و به آنها بها بدهند.
طالب جوان نيز از سوي ديگر بايد با اعتقاد محكم و استوار و توّكل و 
صالبت، در مسير جهاد علمي و عملي گام بردارند و از علماء حوزه به صورت 

منطقي و به دور از هياهو براي حل مشكالت خود مطالبه گري نمايند«.
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اشاره:
چه  گفتند  دوستان  نشريه،  تنظیم  پاياني  روزهاي  در 
خوب مي شد اگر مي توانستیم درباره بحث اين شماره، نظر 
يكي از بزرگان و علماي حوزه را در نشريه مي آورديم. چون 
هويت  همین  کسوت  در  را  مديدي  سالیان  بزرگواران  اين 

خدمت کرده اند و علي القاعده حرف هاي نابي دارند.
معروف  و  برجسته  اساتید  از  يكي  تأمل  اندکي  از  پس 
حوزه براي اين گفتگو انتخاب شد. ايشان اين مسأله را براي 
را  گفتگو  پیشنهاد  و  دانستند  ضروري  بسیار  جوان  طالب 

پذيرفتند. استقبال بزرگوارانه ايشان ما را شرمنده کرد.
استفاده  و  صمیمانه  گفتگوي  يک  حاصل  حاضر  نوشته 
ايشان  به ذکر است که  ايشان است. الزم  از محضر عالمانه 
و  نام  ذکر  از  اخالقي  مالحظات  علت  به  خواستند  ما  از 

مسؤولیت هاي ايشان خودداري کنیم.

خلقت  نظام  در  طلبگي  واقعي  ارزش  اول:  خشت 
تصور  چیست؟  روحانیت  واقعي  جايگاه  يعني  چیست؟ 
براي  مي تواند  روحانیت  ارزشي  جايگاه  کردن  پیدا  مي کنم 

طالب جوان انگیزه ساز باشد.
 بسم اهلل الرحمن الرحيم. الحمد هلل رب العالمين و صلي 
اهلل علي سيدنا محمد و آله الطاهرين السّيما بقيه اهلل)ارواحنا 
به  توجه  با  روحانيت،  جايگاه  و  كار  اين  شأن  مسأله  فداه(. 
اگر  كه  كنيم  توجه  اينكه  يكي  مي شود.  روشن  مطلب  چند 
بشر خلق مي شد ولي خدا به او برنامه نمي داد، و كساني كه 
اين برنامه را پياده كنند نمي فرستاد، آيا اين خلقت لغو نبود؟ 
چه بسا پشت اين پرده ظاهري، كماالت و مراتبي هست كه 
همه اين نظام براي رسيدن به آنها است، كه تعبير قرآن از 
آن »ليعبدون« است و به تفسيري كه در ذيل ليعبدون آمده، 
ليعروفون. رسيدن به اين مقامات بهجت و لذتي دارد؛ تعبير 
تعبير  چون  واال  نداريم  جايگزيني  چون  مي گوييم  كه  لذت 
خيلي  شايد  مي شود،  استفاده  هم  پايين  مراتب  براي  لذت 
مناسب نباشد. ولي يک بهجت و سروري دارد كه در وصف 
نمي گنجد و خداي متعال ما را براي رسيدن به آن خلق كرده 

كه رضوان اهلل اكبر است.

تمام  بايد  طلبه ها  فرد  فرد  بگويیم  ما  که  است  اشتباه  اين   
ابعاد اسالم را داشته باشند و پاسخگوي تمام نیازها باشند. يا 
در تمام ابعادي که براي اسالم است، فعال باشند. اين مطلب، 

يک مطلب غیر واقعي است و از عهده همه برنمي آيد.

اين برنامه مي خواهد ما را به آن مراحل برساند و رسيدن 
به اين رضوان الهي است كه معنا دهنده به خلقت است و اگر 
اين معنا از خلقت جدا شود، خلقت بي معنا و لغو مي گردد و 
به دور است. وقتي ضرورت وجود  از حكمت خدا  لغو  انجام 
افراد پياده كنندة آن براي ما روشن شد مي گوييم  برنامه و 
كار روحانيت در حقيقت ادامه كار انبيا يعني حامالن اصلي 

اين راه ظرفّیت هاي خاّصي را مي طلبد
عناصر هويت ساز طلبه در گفتگو با يكي از بزرگان حوزه
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وحي الهي و برنامة الهي است. چه در زماني كه انبياء و ائمه)ع( هستند و 
چه در زماني كه غيبت دارند.

در زمان ائمه)ع( نيز مي بينيم كه طالب وجود داشتند. طالب مدرسه 
امام صادق كه حدود 4000 نفر بودند، همچنين راويان و محدثين اخبار 

ائمه)ع( كه در حقيقت امتداد شعاع ائمه)ع( هستند.
بنابراين در يک كالم مي شود گفت رسالت طالب همان رسالت انبياء)ع( 
و اوصياي آنهاست و ادامه همان راه است. شما هر ارزشي براي آنها قائليد، 
همان ارزش را در عصر غيبت براي روحانيت در نظر بياوريد. اگر اين صنف 
تعطيل شود و رسالت انبياء و ائمه ادامه نيابد و به مردم ابالغ نشود همان 
لغويّت در جاي خود باقي است. »لوال الحجه لساخت االرض« يک واقعيت 
است. يعني اگر حجت نباشد، يعني آن كسي كه تبيين دين الهي را انجام 
مي دهد و آن برنامه را براي مردم پياده كند، اگر او نباشد »لساخت االرض 
باهلها«. و مردم همه به دره سقوط مي كنند و خلقت بشر به جايي نمي رسد. 
ادامه دهند و  را  راه  اين  اين كار واجب كفايي است؛ كه مكلفين  بنابراين 
دهند.  گسترش  و  بگيرند  ياد  وسيعش  معناي  به  را  اسالم  معارف  كساني 
فلذاست كه امام صادق)ع( فرمودند: اگر زراره و امثال زراره نبودند »اَلنَْدَرس 
آثار  اَلنَْدَرس  آثار أبي« امروز هم ما مي گوييم اگر حوزه هاي علميه نباشد 
ائمه)عليهم السالم(. چون بناي خداي متعال بر اين نيست كه هميشه با كار 
خارق العاده و معجزه عمل كند، بلكه افرادي را به عنوان حافظ دين خود 

قرار مي دهد، تا از راههاي عرفي به بيان دين بپردازند.
خشت اول: آيا اين بحث انتصابي است يعني خداوند افرادي را براي 

ادامه دادن رسالت ائمه)ع( انتخاب مي کند يا نه؟
است،  دعوت  خير.  ايشان،  از  بعد  ولي  بله.  اوصياء  و  انبياء  مورد  در   
دعوت عام. آيه شريفه است»فلوال نفرا من كل فرقة طائفه منهم ليتفقهوا في 

الدين« شاهد بر اين مدعاست.

 روحاني آن کسي است که حداقل بتواند از اصحاب نظر، نظر را بگیرد و به 
مردم منتقل کند. واسطه بین اصحاب نظر و مردم باشد. وقتي کتاب اهل 

نظر را باز مي کند، بفهمد اهل نظر چه گفتند و اين ها را بتواند منتقل کند

در همه صنوف اين دعوت عام وجود دارد. مثاًل فراخوان مي كنيد كه 
را  وظيفه  اين  بياييد  هستيد  عالقه مند  كه  كساني  اي  داريم.  كم  پزشک، 
اولية  افرادي مي آيند و مراحل را طي مي كنند، به شؤون  برعهده بگيريد. 
طبابت دست مي يابند و سپس به سراغ تخّصص مي روند و شايسته انجام 

آن رسالت مي شوند.
خشت اول: پس ثبوتًا ما اين ارزش را براي انسانهايي که اين دعوت را 
لبیک گفتند، قائلیم ولي به نظر مي رسد که در مقام اثبات بايد مالك هايي 
در افراد وجود داشته باشد تا بتوانند وارد اين صنف شوند؟ و يا جزء اين 

صنف به طور واقع محسوب شوند و داراي اين ارزش باشند؟
 بله، فعاًل بحث ما در اصل جايگاه و در مقام ثبوت است. يعني بيان اين 
اين  آنها، در نظام خلقت چيست.  انبياء و خلفاي  مسأله اصلي كه جايگاه 
جايگاه ادامه پيدا خواهد كرد، همان طور كه اگر ُحدوث رسالت انبياء نبود، 
خلقت معنا نداشت و استمرار آن هم اگر نباشد خلقت لغو مي شود. هويت 

روحانيت نيز در طول رسالت انبياء و نقش آفريني ائمه تعريف مي شود.
در سير تاريخ شاهديم كه پيامبران مي روند و جانشينان ايشان مي آيند. 

تا به اين زمان كه مبتال به غيبت هستيم و مصالحي وجود دارد كه حضرت 
حجت)ع( نمي توانند حضور و ظهور بارز داشته باشند. در اين مرحله بايد 

چه كرد؟
عالوه بر اين، در زمان حضور خود حضرت نيز به دليل وسعت جغرافيايي 
بنا  المؤمنين در چند سال حكومتشان  امير  مثاًل  دارند.  ياور  و  يار  به  نياز 
داشتند كه اقطار عالم اسالم را اداره كنند، بنابراين حتي در زمان حضور 
خودشان و به طريق اولي در زمان غيبت به تشكيالتي نياز دارند كه ايشان 
را در ادارة امور كمک كنند. اين ضرورتهايي كه عرض مي كنم غير از مسأله 
از كماالت  يكي  است،  فرد مطرح  براي  بحث  آن  است.  عالم شدن  و  علم 
انسان اين است كه بتواند جهل هايش را بزدايد و عالم شود. هر فردي كه 
عالم شد، آثار تكاملي براي او به وجود مي آيد. و اما آن ضرورتي كه ما از 
اداره كنندة جامعه بشري در زمان  آن صحبت مي كنيم بعنوان تشكيالت 
غيبت و ظهور است كه اين ضرورت در ادامه راه انبياء و ائمه)ع( و امتداد 

رسالت ايشان است.

 خداوند بر انبیاء، زهد را شرط کرده است، روحانیت هم ادامه کار آنهاست 
و روحاني اگر زهد نداشته باشد موفق نمي شود.

وجود  انبیاء  انتصابي  عنوان خلفاي  به  گروهي  فرموديد  اول:  خشت 
دارند که به طور خاص از طرف خدا منتصب شده اند و آخرين آنها در پرده 
غیبت است و بعد از غیبت ايشان رسالت ايشان بايد امتداد داشته باشد. 
بنابراين مي رسیم به گروهي از خلفاي عمومي که از طريق اجابت فراخوان 
براي  دلیلي  چه  است.  آمده  آنها  دوش  به  مسؤولیت  اين  خدا،  عمومي 

نمايندگي و خلیفه بودن اين افراد وجود دارد؟
 قباًل روشن شده است. اتفاقاً يک تعبير از رسول خدا)ص( هم داريم 
كه »اللّهم ارحم خلفايي« عرض كردند: آقا خلفاي شما چه كساني هستند؟ 
فرمودند: »الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي« و آنها كساني 
غير از ائمه)ع( هستند. اين روايت يكي از رواياتي است كه حضرت امام)ره( 
براي اثبات واليت فقيه به آن استناد مي كند و از روايات مهم است. چون 

تعبير خليفه دارد. خليفه يعني كسي كه خالء قبلي را پر كرده است.
خشت اول: سؤال ما اين است که اين خلیفه چه خالئي را پر مي کند 
خالفت  و  نمايندگي  ائمه)ع(  و  انبیاء  وظايف  از  قسمت  کدام  در  او  يعني 

دارد؟
 اگر گفتند »انت خليفتي في كذا« يک متعلَق خاصي را قرار داده اند، اما 
در اينجا مطلق است. به قول فاضل نراقي)ره( فرض كنيد كسي كه مي خواهد 
مسافرت برود، مي گويد اين خليفه من است و مي رود. اين اطالق يعني هر 
كاري مربوط به من است به ايشان مربوط است. اما يک وقت مي گويد خليفه 
را ذكر  و متعلَقي  تبيين كتاب. خليفه من است در قضاوت،  من است در 
مي كند. اما حذف متعلَق به بيان اصولي اگر قرينه اي بر خالف نباشد، بيانگر 
اطالق است. اين فراخوان عمومي يک فراخوان تک بُعدي نيست، بلكه ابعاد 
مختلفي دارد كه هر قسمت از آن يک سري نيروهايي را مي طلبد، البته با 

قدر جامعي مشخص.
به  ائمه)ع(  و  انبیاء  ابعاد  تمام  يعني شما مي فرمايید که  اول:  خشت 
طور کامل بايد در تشكیالت روحانیت يافت شود و هیچ تفاوتي بین آنها 

قائل نیستید؟

 صبح كه بيدار شديم ياد بچه هاي جبهه افتاديم. چيزهايي شنيده بوديم اما نديده بوديم. همه كفش هاي داخل سالن واكس خورده بودند. كفش هاي 
مشكي واكس مشكي و قهوه اي هم قهوه اي. از آن شب به بعد كسي كفشش را بيرون حجره نمي گذاشت.
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براي  آنها وجود دارد،  اين است كه تفاوت هايي بين   خير، عرض من 
مثال حضرت امام صادق)ع( فرمودند: »علينا القاء االصول و عليكم التفريع«. 
يک سري اصولي وجود دارد كه آن موقع القاء شده است. اما مجال تبيين 
آنها وجود نداشته است. در آن زمان كه حوزه ها به اين شكل وجود نداشته 

و يا حكومت ديني به اين گستردگي تشكيل نشده بود.

تولید علم دير بازده است. مجتهد 30 – 20 سال، به قول امام 60 سال کار 
مي کند، آخرش هم علي االحوط مي گويد.

و  نیست  امامت  و  رسالت  نهاد  عینًا  روحانیت  نهاد  پس  اول:  خشت 
نمايندگي آنها مراتب دارد؟

 بله، مگر انبياء و ائمه)ع( عيناً »خدا« هستند؟ انبياء و ائمه)ع( در بعضي 
از صفات خدا مانند ربانّيت او، او را نمايندگي مي كنند، اما در بعضي از شؤون 

مانند خالقيت كه نمايندگي ندارند.
کامل  و  تام  طور  به  روحاني  فرد  هر  که  قائلند  برخي  اول:  خشت 
مي بايست تمام وظايف انبیاء و ائمه)ع( را انجام دهد و هر روحاني نمايندة 
کل اين صنف است. اما برخي قائلند که حوزه هاي علمیه به طور اعم وظیفه 
انجام رسالت را دارد و هر روحاني جزء کامل کنندة اين تشكیالت است و 
يعني  نهايي  به هدف  تا  ايفاء مي کند  اين تشكیالت  را در  نقشي  هر کس 

هدايت بشري دست يابند؟ نظر شما چیست؟
 به نظر من معناي دوم درست است. آنچه كه در اصل كمال است، نشان 
دادن راه خدا است. اين اشتباه است كه ما بگوييم فرد فرد طلبه ها بايد تمام 
ابعاد اسالم را به صورت خاص داشته باشند و پاسخگوي تمام نيازها باشند. 
يا در تمام ابعادي كه براي اسالم متصور است، فعال باشند. اين مطلب، يک 

مطلب غير واقعي است و از عهده همه برنمي آيد.
و  کنید  تربیت  بُعدي  را تک  اگر طلبه  که  اول: گفته مي شود  خشت 
بگويید نماد اسالم اين فرد است، مشكل به وجود مي آيد، اسالم تكه تكه 
مي شود. ايشان معتقدند يک فرد نمي تواند فقط اخالق داشته باشد يا فقط 

علم داشته باشد يا ... .
 هر طلبه نماينده كل نظام اسالم نيست.

ما بايد يک حداقلي را تعريف کنیم که اگر اين  خشت اول: احتماالً 
اين مجموعه است، وگرنه  حداقل در هر فرد وجود داشت، آن فرد عضو 

ديگر عضويتي نیست.
 حداقل ها و قدر جامعي وجود دارد كه البته در متن دين اين حداقل ها 
صراحتاً بيان نشده، اما خود طلبه براي اينكه بتواند وارد اين مجموعه شود و 
شؤون اين مجموعه را بدست آورد مي بايست آن حداقل ها را داشته باشد كه 

آن حداقل ها را بايد متوليان و بزرگان حوزه مشخص و بيان كنند.
حداقل هايي از اصول عقايد، فقه، اصول، فلسفه، تفسير، رجال و ... البته 
نه اينكه  متخصص اين امور باشد، بلكه بايد قدر جامعي را در حّد آشنايي 
خوب با اين گونه مباحث داشته باشد. در حّدي كه بتواند كتب و مباحث 
اين امور را بفهمد؛ نه اينكه همه بخواهند و بتوانند توليد علم كنند يا نظريه 
بدهند يا استنباط احكام كنند، بلكه همه بايد بتوانند حداقل استفاده كننده 

و بيان كنندة خوبي باشند.
خشت اول: پس ما به چه کسي روحاني مي گويیم؟

سري  يک  به  يعني  است.  تشكيكي  و  مراتب  ذو  مقوله  يک  روحاني   
مراتب مختلفه مي گوييم روحاني.

حداقل انتظار از روحاني اين است كه او از اصحاب نظر، نظر را مي گيرد 
و به مردم منتقل مي كند. واسطه بين اصحاب نظر و مردم است. روحاني 
بايد به اندازه اي عالم باشد كه كتاب اهل نظر را كه باز مي كند، بفهمد اهل 
نظر چه گفتند و اين را خوب منتقل كند، اما اينكه اهل نظر درست گفتند 
يا نه، در اين مقام نيست. البته همان انتقال هم خودش خيلي مهم است و 
ما به اينگونه طلبه ها هم نياز داريم. البته از نظر كمي و نه كيفي. يعني واقعاً 

حرف الميزان عالمه طباطبايي را يک كسي بايد بفهمد و بگويد. در همين 
با عالمه بخواهد  اينكه  بايد چنين فردي را تعريف كنيم. منتها  صنف هم 
مناقشه كند، يا خودش مثل عالمه استنباط كند، در اين حد نيست. و چه 
بسا كسي كه استنباط و نظر دادن از او برنمي آيد، آخوند خوبي است، به 

اين معنا كه مسائل دين را خوب بيان مي كند.
اين بُعد روحاني يک نياز است و برعكس آن هم همينطور، يعني اهل 
را  ايشان  ما  نكرديد.  را درك  باشد. شما عالمه طباطبايي  استنباط  و  نظر 
درك كرديم. عالمه طباطبايي اگر مي خواست سخنراني كند، توان سخنوري 
او  اما مي بينيم كه  و حوصلة مستمع سر مي رفت.  نداشتند  العاده اي  فوق 
فيلسوف شرق و مفسر كبير است. آقاي مطهري مي گويد 200 سال ديگر 
ارزش الميزان معلوم مي شود، و ايشان منبعي است كه مطهري و امثال او 
از آن تغذيه مي شوند. البته اين عدم توانايي در سخنراني اصاًل براي ايشان 

كسر شأن نيست، چرا كه هر كس يک استعدادي دارد.
خشت اول: سؤال برخي طالب اين است که مثاًل فالن عارف که در اين 
مسیر قرار دارد، و يک سري از کارکردهاي طلبه را دارد، آيا آن هم روحاني 
است؟ يا مثاًل يک بازاري که مسلط به احكام و اخالق است با يک روحاني 

رسمي چه تفاوتي مي کند که آن را در اين طیف نمي آوريم؟
 ببينيد يک تفاوتهاي واقعي وجود دارد و يک تفاوتهاي اعتباري. از نظر 
صنفي و اعتباري ما به كسي مي گوييم طلبه كه خودش را براي اين كار 
آماده كرده، يعني اين كار را حرفه خودش قرار داده است، رسماً مي گوييم 
طلبه. فهم دين و نشر دين را حرفه خودش قرار داده. فهم دين كه مي گويم، 
باز خودش مراتب دارد. فهم دين به نحو تخصص و فهم دين از متخصص 
و نشر آن، حال يا به بيان و يا به كتابت و همچنين پياده كردن يک مقدار 
يا بعضي مناصب ديگر مثل عقد و  از كارهاي ديني مثل مناصب قضاوت 
بالضروره الزم نيست طلبه  را  اين مناصب  از  البته برخي   ... نكاح و طالق 
او  به عهده  بهتر مي فهمد، عرفاً  را  انجام دهد، ولي معموالً چون مسائلش 
گذاشته شده است. و يک سلسله كارهايي كه ائمه)ع( به اصحاب خودشان 
ارجاع مي دادند مثل تعيين وكاليي براي اينكه وجوهات بگيرند. وجوهات 
مردمي پيش آنها مي آمده و آنها واسطه بين امام و مردم بودند. استفتائات 
را مي گرفتند و مي فرستادند. كه اينها حاال در حوزه ها هم هست و ضرورت 
هم دارد كه باشد. ارزشمند است و ارتباط مردم با روحانيت را وثيق مي كند. 
و بعضي از حرفها كه زده مي شود يا چيزهايي كه در ذهن ها مي آيد، اشتباه 

است. و اين به خاطر توجه يک بُعدي به مسائل است.

 اگر کسي مي خواهد صاحب نظر باشد، يک توان و صبر خاص مي خواهد. 
و گاهي صبر داشتن حتي از استعداد هم مهم تر است.

بعد از آقاي بروجردي نقل كردند: فضالي درجه اول پيشنهاد كرده بودند 
كه همه آقايان يک صندوق درست كنند و وجوهات را در آن صندوق جمع 
كنند. يكي از افرادي كه با اين پيشنهاد مخالفت كرده بود حضرت امام)ره( 
بود. ايشان گفته بود اگر بخواهيد روي اين اصرار كنيد، من عليه اين مطلب 
منبر مي روم. اگر امام)ره( دستش خالي بود، چنين انقالبي مي توانست راه 
بياندازد؟ وقتي پول دست يكي ديگر است و هيچ امكان مالي هم ندارد، آن 
آقا هم مخالف است و مي گويد من راهت را قبول ندارم و هر چه هم با او 
بحث كنند فايده ندارد. امام)ره( از نظر فكري با بسياري از علماء، توافقي 
در امور حكومتي نداشت و حال اينكه بعضي از اين علماء از حيث اخالق و 
تقوا هر يک قريب به معصوم بودند. لذا برنامه اي كه خود اسالم ريخته، اين 
نيست، چون جهات مختلف لحاظ شده است و مطلق فرموده كه به فقيه 
بدهيد. اآلن آقاي سيستاني چه نقشي دارد؟ اين نقش از كجا آمده؟ اگر يک 
آخوند بود، حاال علم هم داشته باشد ولي يک گوشه اي بود، اين قدرت را 
پيدا نمي كرد. ايشان از حيث علمي و مالي و ... قدرتمند است و چنين آثار 
مثبتي دارد. و اين مسلم است كه ما اگر بخواهيم اين راه ها را مسدود كنيم 
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اين قدرتها شكسته مي شود.
خشت اول: پس مرجع و محلي که داوري مي کند و اين صنف را از 

بقّیه جدا مي کند، اعتبار علمي و ديني ماست؟
 بله. روحانيون كساني هستند كه كار را به صورت علمي ياد گرفتند نه 
تجربي. يعني به كتاب و سنت مراجعه كردند، منابع را شناختند، از منابع 
استنباط كرده اند. اما حرفهايي كه تربيت شده ها و عرفا بلد شدند و منتقل 
مي كنند از علماء است و ممكن است، به اين دليل كه چون خوب تربيت 
وقتي  و  كرده  تربيت  را  خودش  شود.  لسانه«  علي  الحكمة  »يجري  شده، 
خوب تربيت شد، حكمت بر لسانش جاري مي شود. ولي آنها طالب رسمي 

به معناي حوزوي نيستند.
انبیاء)ع( در بین خلق  افرادي که قرار است خلیفة  اين  اول:  خشت 
و  عناصر  داراي  بايد  قطعًا  باشند،  آنها  حضور  و  غیبت  زمان  در  زمین 

ويژگي هاي خاصي باشند. اين خصوصیات و عناصر چیست؟
 يک شرايط عامه داريم كه هر كس بخواهد در اين مجموعه باشد بايد 
بعد يک شرايط خاصي  و  باشد كه قدر جامع طلبگي است  را داشته  آنها 
داريم، براي هر كسي كه وظيفه خاصي دارد. اينها را نبايد با هم خلط كرد. 
البته آن شرايط عام در گزينش حوزه بايد مراعات شود. آنها را حتماً بايد 

داشته باشد تا بتواند در حوزه ها بيايد.
اولين چيز ايمان است. ايمان معمولي وااّل ايمان هم مراتب دارد. »يا 
ايها الذين آَمنوا آِمنوا«. پس اول ايمان اوليه بايد باشد. بخاطر اينكه بايد اين 
رسالت را باور داشته باشد. بايد كسي باشد كه آنچنان از اين نظر قوي باشد 

كه شک و ترديدها او را از ميدان بدر نكند.

رمز موفقیت رسول خدا)ص( اخالق بود. و اخالق حتي از علم هم تأثیرگذاري 
بیشتري دارد ... سابق اين مسأله در حوزه ها خیلي بیشتر بود.

به حوزه مي آيد، ظرفیت  پائین  و سال  با سن  که  اول: کسي  خشت 
کافي دارد تا با آن تشويش ها مقابله کند؟

 در يک بعد نمي شود حساب كرد. يک بحث اين است كه ما اگر طلبه ها 
پايين  اگر هم خيلي  آنها شكل گرفته،  بپذيريم شخصيت  باال  با سنين  را 
بپذيريم مشكالت خودش را دارد، فلذا بايد كسر و انكسار كنيم. خوب همان 
با بررسي پيشينه اش در  كسي كه سن وسالي پائين تر دارد، با مصاحبه و 
قبلي  دوره هاي  در  كه  كساني  نوعاً  است.  كاره  معلوم مي شود چه  مدرسه 
و  قوت  آن  طبعاً  داشتند،  ترديد  و  شک  چيزها  خيلي  به  نسبت  زندگي 
به  اينكه مي گوييم  نمي خورند.  ما  كار  به درد  ابتدائاً  و  ندارند  را  صالحيت 
درد كار ما نمي خورند يعني نوعاً و غالباً. واال ممكن است يک كسي ابتدايش 
هم شكاك باشد، ولي بيايد و يک انقالب در او ايجاد شود. ولي اين مطلب 
استثناست. قاعده اين است كه كسي كه مي آيد اين عالقه مندي را دارد و 

اين راه را قبول دارد.
عنصر دوم استعداد متوسط است. باالخره ما فهرست كارهاي روحانيت 
را مي دانيم. يک درصد و حداقل آمادگي استعداد براي اين كار در همه الزم 
است. باالخره يا مي خواهد مبلغ شود، يا مفسر، يا رجالي، يا فقيه، يا كالمي، 

يا فيلسوف. مي خواهيم از عهدة يكي از كارها برآيد.
دو شاخصه  استعداد  از  و حداقلي  ايماني  باور  فرموديد  اول:  خشت 

مهم است، غیر از اين عنصر آيا عناصر ديگري هم وجود دارد؟
بودن است. چون مشكالت  نياز داريم، صبور  ما   سومين عنصري كه 

اين صنف زياد است.
خشت اول: چگونه مي شود صبور بودن را سنجید؟

در  كه  كساني  است.  روش  قاعدتاً  و  تقريباً  كه  چيزهايي  يک  با   
خانواده هاي خيلي مرفه زندگي كردند، در ظاهر تحّمل شرايط دشوار براي 
آنها سخت تر است. آنها نمي توانند. البته اين صبوري در حوزه هاي مختلف، 
اقتصاد  و  معيشت  حوزه  در   صبوري  مصداق هايش  از  يكي  دارد.  مصداق 

است. باالخره روحانيت يک پايگاه درآمدزايي نيست. قاعده بر اين نيست 
كه حوزه بازار باشد. اآلن همين حوزه مي خواهد اداره شود و بين بزرگان 
و مراجع و متوليان  حرف است كه اين همه ما مخارج داريم، درست است 
كه يک رديف بودجه داشته باشيم؟ حاال حكومت هم اسالمي است. خوب 
ممكن است يكي بگويد چه اشكالي دارد؟ اين بودجه مال خداست، حكومت 
هم كه اسالمي است و انفال داريم و نفت و ... . همين ها خرج حوزه ها هم 
بشود. خرج اسالم است ديگر. ولي باالخره آمادگي فعلي اين جور نيست. اگر 
ما رديف بودجه داشته باشيم، مردم فقير مي گويند خودشان مي خورند، يا 
اينكه دشمن مي تواند ادعا كند و حوزه ها را منكوب كند. بگويند آقايان پولها 
را خودشان مصرف مي كنند. اگر زندگي طلبه ها را از متوسط به طرف باالتر 
داريم:  ندبه  دعاي  در  كه  فلذاست  است.  از مشكالتش همين  يكي  ببريم، 
»شرطت لهم الزهد في درجات هذه الدنيه الدنيه و زخرفها و زبرجها« خدا 
شرط كرده است. براي هر طايفه اي دست روي چيزهاي خاصي گذاشته اند. 
در حاليكه چيزهاي ديگر هم نياز است، اينها اركان كار است. فرموده »و 
تفّضل علي ... « تا مي رسد »علي العلما بالزهد و النصيحة« زهد داشته باشند 
تا متهم نشوند. دربارة انبياء كه بگويند »شرطت عليهم الزهد«، كار علماء 
هم ادامه كار آنها است، اينجا هم مي گويد خدايا به آنها زهد بده. اين همان 
شرطي است كه براي انبياء الزم بوده. اين همان شرطي است كه براي ائمه 

الزم بوده است. براي اينكه اينها اگر زهد نداشته باشند موفق نمي شوند.
و همچنين يكي ديگر از مصاديق صبر در اين عبارت شريف بيان شده: 
الرغبة«. آيا اين ظرفيت ها را دارد يا نه؟ چون  بالجهد و  المتعلمين  »علي 
اگر نداشته باشد، ممكن است بُِبرد يا در بين راه يأسي به او وارد شود و 
كارايي اش را از دست بدهد. پس صبر در ناماليمات اجتماعي و برخوردهاي 
مردم  براي  را  خدا  راه  مي خواهد  باالخره  فرد  اين  چون  است.  مهم  مردم 
بگويد. بيان حقيقت هم گاهي تلخ است. بايد بتواند فشارها را تحمل كند و 

يک گام آن طرف نرود.
اگر  است.  مختلف  صبر  مراتب  مختلف  مناصب  و  شئونات  براي  البته 
كسي مي خواهد واقعاً مجتهد و صاحب نظر باشد بايد بداند كه توليد علم 
دير بازده است. 30 – 20 سال، به قول امام 60 سال كار مي كنند، آخرش 
و  مختلف  مسائل  به  دادن  فقهي  فتواي  يک  مي گويند.  االحوط  علي  هم 
متعددي وابسته است، كه آنها هم اجتهاد مي طلبد. بر ادبيات به معناي عام 
يعني صرف و نحو و لغت، بايد مسلط باشد، از نظر رجال بايد صاحب نظر 
بنابراين هرچه  اصول دفتر هم همين طور.  بتواند تحقيق كند. در  تا  باشد 
انظار دقيق تر و كار  افكار بيشتر مي شود و  هم علوم پيش مي روند، تراكم 
مشكل تر مي شود. فكر تخصصي شدن فقاهت از همين جا نشأت مي گيرد. 
چون در عمل ديده مي شود، طلبه در اين چند سال نمي تواند تمام اين علوم 

را با هم كار كند.
و يک صبر خاصي  است  و مشكل  بازده  دير،  علم  آوردن  بدست  پس 
مي طلبد كه در طول يک و دو و 5 و 10 سال نرسيدن به هدف نااميد نشود. 
افراد كثيري را ديده ام كه با استعداد بودند ولي صبور نبودند، در اواسط راه 

كار را رها كردند كه اگر آنها مانده بودند ماّل مي شدند. 
خشت اول: ايمان، تحمل در تنگناهاي معیشتي، صبر در ناماليمات 
اجتماعي و صبر علمي و استعداد. اينها براي ورود به حوزه کافي است يا 

عناصر ديگري هم هست؟
 نه كافي نيست.

خداوند مي فرمايد: »لو كنت فضاً غليظ القلب النفّضوا من حولک« يعني 
تكبر، بخل،  نبايد  رمز موفقيت رسول خدا)ص( اخالق است. يک روحاني 
حسد و صفات ناپسند ديگر مثل خلف وعده داشته باشد، و بايد صفاتي مثل 
از خود گذشتگي، فريادرسي و دلسوزي نسبت به مردم، طالقت وجه، خوش 
برخوردي، گرم گرفتن با مردم و منزوي نبودن را در خود پرورش دهد. البته 

اخالق دامنة وسيعي دارد و  بدانيد كه از علم تأثيرگذاري بيشتري دارد.
خشت اول: يعني مي فرمايید اين عناصر بايد در طلبه احراز شود؟
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هيچ كس از يک پرستار و تكنيسين و ماما، توّقع كار پزشک را ندارد، 
همانگونه كه از يک پزشک عمومي توانايي يک پزشک متخّصص انتظار 
نمي رود؛ همين طور نسبت به معلم، كارگر، كارمند و بازاري ... مردم از 
هركدام به مقتضاي صنف خود انتظاري دارند و خود آنها هم مي دانند چه 
بايد بكنند و چه كاره اند؟ مأموريت هاي هر صنف، با صنف ديگر اشتباه 
گرفته نمي شود يعني مرز بين هر صنف با صنف ديگر، و نيز در هر صنف، 
مرتبه ها مشخص و متمايز است ... . ولي نمي دانم چرا نوبت به ما طلبه ها 
كه مي رسد اين انتظارات و توقعات يكي مي شود و حّد و حدود واضحي 

ندارد.
اين ابهام فقط مختّص مردم جامعه نيست، بلكه گاهي خود من هم 

نمي دانم چه توقع و انتظاري بايد از خود داشته باشم؟
علّت اين ابهام، » عدم تبيين صحيح هويت صنفي روحاني و نظام 
مأموريت هاي طلبه « مي باشد. اگر اين موضوع به خوبي اّوالً براي خود 
طلبه و ثانياً براي جامعه بازگو شود، توقعات و انتظارات واقعي تر مي شود. 
فراموش  استعدادها  نمي سوزد،  فرصت ها  ديگر  دهد،  رخ  مهم  اين  اگر 
نمي شود، و مسير طوالني حوزه با ثبات قدم بيشتري طي خواهد شد... .

... از نان شب واجب تر

 بايد حداقل زمينه هايش ديده شود. ولي در حوزه هاي فعلي ما متأسفانه 
اين عنصر در حوزه ها بيشتر  به اين عنصر آخر كمتر توجه مي شود. سابقاً 
تابلوي  در  چه  آن  بود،  آن  اخالق  حوزه،  جذاب  عنصر  و  بود.  توجه  مورد 
بلكه  است.  بوده  علمي  و  معنوي  و  اخالقي  حظ  مي شود  ديده  حوزه ها 
اخالقش روشن تر و نمايان تر بوده است. اين خلط بين طالب شكل گرفته 
كه تصور مي كنند، همين كه علم را بدست بياروند، كار طلبگي تمام است. 

يعني مي توانند شئونات خودشان را در جامعه اجرا كنند.
متولیان  از سوي  رها شدگي  در طالب جوان يک حس  اول:  خشت 

حوزه به چشم مي خورد. آيا شما نیز اين حس را مي پذيريد؟
برون  بخشي  و  حوزوي  فرا  بخشي  دارد.  فراواني  علل  مي پذيرم.  بله   
را  غرايز  و همان  است  از جامعه  انسان و عضوي  است. طلبه يک  حوزوي 
دارد. از مدرسه كه بيرون مي رود، همين جامعه و خيابان ها را مي بيند. با 
تلويزيون سر و كار دارد. باالخره هر چه كه در جامعه اثر مي گذارد در او 
تا  واكسينه كرد،  را  بايد حوزويان  كه  است  اين  بحث  و  اثر مي گذارد.  هم 
در مقابل اين هجمه ها محفوظ باشند. اين چيزي است كه ما در حوزه ها 
نياز داريم. قباًل جامعه به اين گستردگي نبود و اين آفات در جامعه وجود 

نداشت، بويژه براي طالب و روحانيون.

 تحوالت اجتماعي اثر خودش را از بیرون روي حوزه ها گذاشته است. تن 
اما در حال  بود.  اين جور چیزها در گذشته خیلي راحت  و  به زهد  دادن 
جهاد  و  است  مشكل  چیزي  چنین  اجتماعي  تحوالت  به  توجه  با  حاضر 

مي طلبد.

که  آمده است  بوجود  زمانه  و  تفاوت هايي در عصر  اول: پس  خشت 
تأثیرگذاري آنها بر حوزه قابل انكار نیست؟

 بله. تحوالت اجتماعي اثر خودش را از بيرون بر حوزه ها گذاشته است. 
مثاًل محيط خانواده اي كه از آن به حوزه آمده بسيار تأثيرگذار است. فرد 
وقتي به حوزه مي آيد يک شخصيت طلبگي به خود مي گيرد، شايد بتواند 
نيز  را  آنها  بايد  زندگي شود،  و  وقتي صاحب زن  اما  قانع كند،  را  خودش 
او  بچه هاي  و  همسر  كه  چرا  سازد.  معتقد  مسير  و  راه  به  و  نمايد  ُمجاب 
محيط هاي مختلفي را مي بينند، زرق و برقهايي كه ديگران از آنها بهره مند 
هستند و مشكل شرعي هم ندارد كه از اين امكانات استفاده كنند ولي در 
زندگي آنها وجود ندارد. پس او بايد به خوبي شأن و جايگاه خود را براي 
همسر و بچه هاي خود تداعي كند و نهادينه سازد و يقين داشته باشد كه 

خدا اين ها را جبران مي كند. 
فلذا بحث هويت كه من مي گويم و شما دنبالش هستيد، خيلي مهم 
است. هر لحظه طلبه بايد به آن توجه داشته باشد تا بتواند مسائل را تحمل 
و هضم كند. اين را بايد به خانواده اش منتقل كرد. يعني نياز مهمي كه يک 
طلبه دارد، اين است كه بتواند خانواده اش را بسازد. به خانم و بچه هايش 
پاي  را  نداشتن ها  اين  بگذاريد.  خدا  حساب  پاي  را  نداشتن ها  اين  بگويد 
حساب ولي عصر)عج( بگذاريد. آنها شكور هستند. و جواب اينها را خواهند 
داد. عوامل دروني هم وجود دارد، وقتي افرادي در يک جا جمع مي شوند، 
به همديگر هم تأثير مي گذارند. در زمانهاي قبل چون محيطهاي طلبگي 
پر شور و حال تر بود، طلبه اي هم كه مي آمد، كنار افراد ناب بود. مي ديد كه 
هم حجره اي او نيمه شب بلند مي شود و گريه و زاري مي كند مطمئناً روي 
بايد محيط مدرسه ها طوري شود كه سحرها چراغها  تأثير مي گذاشت.  او 
روشن شود. فضاي عبادت و معنويت در آن موج بزند و براي طالب جوان 

فضاسازي شود.
خشت اول: از وقتي که در اختیار ما قرار داديد متشكريم.

 بنده هم متقاباًل از شما تشكر مي كنم.
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* اشاره:
تصور ما بر اين است که مشخص نبودن هويت طالب براي آنها مشكالت 
عديده اي ايجاد کرده و خواهد کرد. پس از بحث و گفتگوهاي اولیه در بین 
خود و مطالعه برخي از کتب و مقاالت در اين باره، به نظر رسید چون حوزه 
يک نهاد اجتماعي است، اگر مسأله هويت را از ديدگاه جامعه شناسي نیز 
االسالم  از حجت  لذا  بود.  نخواهد  فايده  از  خالي  دهیم،  قرار  توجه  مورد 
و  حوزه  پژوهشگاه  اجتماعي  علوم  گروه  عضو  بستان،  آقاي  المسلمین  و 
بتوانیم  تا  کنند،  ما شرکت  گفتگوي صمیمانه  در  کرديم  دعوت  دانشگاه، 
برخي از ابعاد اين مسأله را روشن تر کنیم. آنچه در پي مي آيد بخشي از 

اين گفتگو است:

* مجري: بهتر است در ابتدا از دوستان حاضر بخواهيم نگرش خود 
را نسبت به اين مسأله بيان كنند تا با وحدت نظر بيشتري گفتگو را شروع 

كنيم.
* فاطمي: ما طلبه ها معموالً با انگيزه و احساس نياز اوليه اي وارد حوزه 
مي شويم كه لزوماً شفاف و تفصيلي هم نيست. اگر اين اجمال در مراحل 
است  ممكن  نشود،  رفع  درستي  به  و  موقع  به  حوزه  در  بعدي حضورمان 

مشكل ساز شود.
و  كارآيي ها  بايد  كنيم،  استفاده  ابزاري  از  مي خواهيم  كه  وقتي  اصوالً 
چگونگي استفاده از آن را بدانيم وگرنه هم ممكن است به ابزار ضرر بزنيم و 

هم كار را يا نتوانيم به انجام برسانيم يا با هزينة بيشتري انجام شود و ... .
هر چه آن ابزار را بيشتر بشناسيم؛ بهتر مي توانيم از آن استفاده كنيم 

و احساس رشد و موفقيت بيشتري مي كنيم.
لذا به نظر من با توجه به اين نياز، آشنايي با هويت طلبگي جزء لوازم 

اوليه كار طلبگي ما است و در ادامه مسير نيز به تكميل آن نياز داريم.
* انتظاري: وقتي وارد يک صنف مي شويم و خود را عضو آن مي دانيم 

با انتظارات آن و ظرفيت هاي  بايد آن را خوب بشناسيم تا بتوانيم مطابق 
به  را  خود  وظايف  و  نقش  و  باشيم  داشته  كارآمد  برنامه ريزي  يک  خود 
خوبي انجام دهيم. طبيعتاً اگر كسي به اين مسأله توجه كافي نكند، دچار 
آشفتگي هاي زيادي خواهد شد. بعضي از دوستان ما كه وارد طلبگي شدند 
به علت مشخص نبودن پاسخ برخي از دغدغه هايشان پس از مدتي گرفتار 
افراط و تفريط شدند، يا از طلبگي خارج شدند و يا ديگر نتوانستند عنصر 

فعالي در حوزه باقي بمانند.
راه  ابتداي  در  كه  دغدغه اي  مهمترين  مي كنم  فكر  من  زماني:   *
امام  وارد شده،  راه  اين  به  اين است كه حاال كه  براي طلبه مطرح است، 
زمان)عجل اهلل تعالي فرجه( از او چه مي خواهد. اين دغدغه باعث مي شود 
به دنبال سؤال هاي فراواني بگردد. من از اين دغدغه ها و اين گونه سؤاالت، 
اينگونه تعبير مي كنم كه او در پي يافتن هويت خويش است. اينكه واقعاً 
من چه كاره ام؟ اقتضائات اين صنفي كه من وارد آن شدم، چيست؟ آيا مثاًل 
كافي است كه به علماي بزرگ حوزه نگاه كنم و از آنها الگو برداري كنم. 
اين موضوع دغدغة من را به طور كامل رفع نمي كند. آيا مي توانم مالك هاي 
كلي را بدست آورم تا با آنها بدانم در هر زماني، بايد چگونه عمل كنم؟ اين 

مسأله براي من خيلي مهم است.
* شريفي: تصور مي كنم اگر به خاستگاه اين عنوان بيشتر دقت كنيم، 
شايد عنوان بهتري هم بتوان انتخاب كرد. بنده خيلي روي عنوان »هويت« 
اصرار ندارم. آنچه ما را مجبور مي كند به سمت اين بحث برويم اين است كه 
كاركردهاي روحانيت با يک توسعه و ضيقي مواجه شده است، يعني اينكه ما 
يک دايره فرضي به نام هويت روحانيت در نظر گرفته ايم. و حال، دو نگراني 
داريم. يكي اينكه خودمان از اين دايره بيرون نزنيم و ديگر اينكه كسي كه 
صالحيت ندارد وارد اين دايره نشود. مثاًل به فالن استاد دانشگاه كه فالن 
مطلب را مي گويد، گفته مي شود، شما نبايد وارد شويد. اين مبحث مربوط 
به عالم دين است. يا مثاًل اگر يک طلبه براي تبليغ و جذب يک دانشجوي 

روحانیت و تداخل نقش ها
رويكردي جامعه شناختي به مسئله هويت
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اروپايي با او از طريق اينترنت َچت كند و او را به خدا و اخالق دعوت كند 
حس مي شود كه از دايره مذكور خارج شده است.

الزم  پيچيدگي هايش  تمام  با  هويت  مسأله  شايد  اينكه  بعدي  مطلب 
بايد  ما  نظرم،  به  شود،  مطرح  وارد  تازه  طلبه  يک  براي  ابتدا  در  نباشد 
آهسته  آهسته  و  يقيني هستند مطرح كنيم  و  را كه درست  كاركردهايي 

براي تكميل اين بحث در ذهن طالب تدبيرهاي بعدي را اتخاذ كنيم.
* مجري: به نظر مي رسد كه دوستان ما در اين جمع روي يک دغدغة 
مشترك، في الجمله توافق دارند كه اگر طلبه در ابتداي مسير طلبگي خود 
بصيرت هاي اوليه اي را كسب نكند و اين بينش ها در ادامه تكميل و تعميق 
نشود و نتواند تشخيص دهد كه چه كاري با وظايف او سازگار است و چه 
كاري نيست، دچار آسيب هاي زيادي مي شود. و اگر هم در حوزه باقي بماند 
كم كم شناخت ناقص خود را تام مي انگارد و اگر تعداد اين موارد زياد شود، 

حوزه در آينده با مسأله هويت مواجه خواهد شد.
خوشحال مي شوم نظر استاد و تحليل ايشان را بشنويم؛ بفرماييد، آيا 

اين دغدغه ها با اين عنواني كه مطرح مي كنيم سازگار است يا خير؟
* استاد: ابتدا الزم مي دانم از فضايي كه فراهم كرديد تا يكي از مسائل 
مهم و ضروري طالب را از اعماق ذهن ها بيرون بياوريد و عيني و ملموس 

مطرح كنيد و به دنبال پاسخ آن باشيد؛ تشكر كنم.
واضح تر  مي بريم  به كار  كه  را  اصطالحاتي  از  كمي  تعداد  است  الزم 
كنيم تا بهتر بتوانيم بحث را ادامه دهيم. بنده انطباق كلمه »هويت« را بر 
هدفي كه ما از اين بحث دنبال مي كنيم كامل نمي دانم. شايد بتوانيم لفظ 
مناسب تري را نيز پيشنهاد كنيم. گرچه بر اين باورم كه اين بحث يک بحث 
لفظي است و خيلي ماهيت گفتگوي ما را عوض نمي كند ولي بهتر است 

عنواني را انتخاب كنيم كه كمترين اشكال را داشته باشد.

در  و  فقهی  مسائل  در  اختالف نظرها  و  ها  تعارض  اين  باعث  که  نكته اي 
کارکرد های روحانیت مي شود، در هر دو فضا يكي است و آن نكته چگونگي 

فهم و استنباط آنها از متن دين است.

كلمه »هويت« بيشتر يک صبغه روانشناسي به بحث مي دهد. در حوزه 
روانشناسي – كه البته آنجا هم تعريف واحدي شايد نباشد – هويت را به 
آن تصوري كه ما از خودمان داريم، معنا مي كنند. مثاًل هويت فردي من، 
نگرشي است كه من نسبت به خودم دارم و آن را معادل شخصيت تعريف 
مي كنند، مثاًل هويت جنسيتي در تعابير علوم اجتماعي بكار مي رود. يعني 
اينكه من از جنس مذكر بودن خود چه تصوري دارم و در مقابل، يک زن از 
جنس مؤنث بودن خود چه تصوري دارد كه تصور نمي كنم منظور ما در اين 
بحث اين معنا باشد. ممكن است شما به دنبال اهدافي برويد يا چيزهايي را 
تعريف كنيد كه اصاًل در تصورات قبلي ما نبوده است. ممكن است ما معناي 
لغوي هويت را در نظر بگيريم يا آن معنايي كه در فلسفه براي كلمه هويت 
منظور مي كنند كه معادل با ذات مي شود. شايد بحث از ذاتي و عرضي و 
اينگونه بحث ها در اين مقام كارآيي چنداني نداشته باشد و اين واژه با اين 

معنا، جنبه هاي اجتماعي مسأله را منعكس نكند.
مفهوم »كاركرد« نيز از جهاتي نارسا است. ممكن است نتايج ناخواسته اي 
بر رفتار يک فرد يا سازمان مترتب شود كه آن فرد يا سازمان آن را در نظر 
نداشته است و ما در اين بحث بخواهيم آنها را نيز تحليل كنيم ولي اين 

نتايج ديگر كاركرد محسوب نمي شود.
شايد مفهوم »نقش« از جهاتي رجحان داشته باشد. در جامعه شناسي 
انتظارات، حقوق و تكاليفي كه  »نقش« تعبير عامي است كه به مجموعه 

براي فرد يا گروهي در نظر مي گيرند اطالق مي شود.
* مجري: نسبت مفهوم كاركرد و مفهوم نقش دقيقاً چيست؟

* استاد: به لحاظ منطقي، عموم و خصوص من وجه است. انتظاراتي 
به عنوان نقش وجود دارد كه ممكن است برآورده نشود و ممكن است آثاري 

ناخواسته باشد كه جزء كاركرد ها محسوب نشود.
شايد واژه هاي مسؤوليت و وظايف با همان نگاه ديني، براي اين دغدغه ها 
كلمة بدي نباشد. در تعبير بعضي از دوستان هم بود كه امام زمان)عج( از ما 
چه مي خواهد؟ در اين سطح نبايد خودمان را بيش از حد درگير اصطالحات 

كنيم و از اصل بحث باز بمانيم.
* فاطمي: براي تعريف، معاني مختلفي به چشممان مي خورد و اين 
برمي گردد به اينكه انتظار ما از تعريف چيست؟ يعني چه غرضي از تعريف 

شيء داريم.
متنهاي  در  كه  آنچنان   – است  اشياء  ذات  شناخت  انتضارمان  گاهي 
مطابقت گراها مطرح مي شود – تعريف به جنس و فصل حاصل مي شود كه 

اكنون اذعان دارند كه شدني نيست.
گاهي انتضار ما از تعريف اين است كه ما بتوانيم شيء اي را از بقيه اشياء 
متمايز كنيم. اين انتظار وقتي بيشتر خود را نشان مي دهد كه بخواهيم با 
بايد  بتوانيم مفاهيم را منتقل كنيم  اينكه  براي  برقرار كنيم.  ارتباط  مردم 
مبهم نباشد، يعني حداقل از اشياء ديگر متمايز باشد. چون همه اشياء را 
ما نمي شناسيم و نمي توانيم يک شيء را از همه اشياء متمايز كنيم لذا اين 

هم شدني نيست.
اين اشكال را  باز هم  با اشياِء مشابه آن است  تعريفي كه تمايز شيء 
دارد. مي توان تعريف را به صورت كاربردي مطرح نمود يعني كاركردها و 
آثار و فوائد يک شيء را مشخص كنيم. مي توان از هويت نيز چنين انتظاري 

داشت.
به نظر من تعريف آخر درست تر است. لذا اگر با لفظ هويت با اين معنا، 

سراغ هويت حوزه برويم به نظر من تعبيري دور از ذهن نيست.
* مجري: اگر بخواهيم از اين مرحله عبور كنيم همين طور كه برخي 
از دوستان حاضر گفتند و نيز استاد نيز به نحوي تأييد كردند موضوع بحث، 
نقش ها و كاركردهاي طالب و روحانيون است كه اگر مشخص نشود طالب 
عنوان  يک  روحانيت«  »هويت  نظرم  به  شد.  خواهند  آشفتگي هايي  دچار 

ُمشير براي طرح اين دغدغة دوستان مي باشد.
پس از بيان اين مقدمه از استاد مي خواهيم بيان كنند كه به نظر ايشان 

چه كسي مي تواند نقش هاي روحانيت و طالب را مشخص كند؟
* استاد: تصورم اين است كه ما بايد در اين مسأله منبع اصلي همه 
معرفت هاي خود را، متن دين قرار دهيم. به عبارت ديگر اگر بخواهيم بدانيم 
هويت روحانيت يا كاركردها يا نقش هاي آن را چه كسي بايد تعريف كند. 
پاسخ كلي اش همين است. اگر دين چنين سازماني را به رسميت شناخته، 
قطعاً آن را تعريف كرده و اهدافي براي آن ترسيم نموده است ولو به طور 
اجمالي. اما اگر اصاًل منشأ ديني ندارد و ضرورت اجتماعي باعث شده يک 
نهادي به نام نهاد روحانيت يا يک سازماني به نام سازمان روحانيت بوجود 

دكتر داروساز گفت: اين دارو را نداريم ولي مشابه آن هست. ناچار گرفتم و چون دير شده بود با عجله خودم را به كالس رساندم؛ امروز اولين جلسه 
درس اخالق نظري بود. به محض ورودم به كالس، انگار يكي بهم گفت: اخالق نظري، مشابه اخالق عملي.

نگاره 3
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آن  ببينيم  بايد  بيايد، 
تأسيس  آنرا  كه  كساني 
كردند چه اهدافي را براي 

آن ترسيم كردند.
آيا  مجري:   *
داوري  اينجا  مي توانيم 
كنيم كه صنف روحانيت، 
بنابر  كه  است  صنفي 
اجتماعي  ضرورت هاي 
نهادي  يا  شده  تشكيل 
متن  از  كاماًل  كه  است 
دين برآمده. آيا حتماً بايد 
و  باشد   دو  اين  از  يكي 
نظر  در  حالتي  نمي توان 
گرفت كه تركيبي از اين 

دو باشد؟
* استاد: في الجمله، فارغ از جزئيات، در يک داوري كلي مي توان نهاد 
حوزه را نهادي برخاسته از متن دين دانست، ولي اين دو حالتي كه گفتيد 
مانعة الجمع نيستند. بسياري از نهادهاي سياسي، اجتماعي، حقوقي و ... را 
دين ناظر بر نيازهاي اجتماعي تعريف كرده است. احكام دين، ناظر بر همين 

واقعيت هاي موجود جامعه است.

 هر وقت مي خواهیم به هويت خودمان فكر کنیم، آيه نفر را برايمان تالوت 
می کنند و يا تقريبًا وظايف و شرايط نبي و امام را غیر از بحث عصمت، 
براي طالب معتبر می شمارند، آن وقت يک طلبه با اين مباحث کلي و با اين 
پهنة وسیع از کارها درمانده مي شود و بعد طلبه مي ماند که لباس بپوشد يا 

نپوشد، دانشگاه برود يا نرود، کار بكند يا نكند، 

* انتظاري: آيا مي توان گفت كه اصل اين مأموريت از طرف دين به 
يک صنفي سپرده شده و چگونگي اجراي آن را به مقتضاي زمان و ضرورت 

اجتماعي احاله كرده است؟
* استاد: جزئيات اش را بايد مورد به مورد بررسي كرد. قدر متيقن در 
اين مسأله اين است كه دين يک سري اهدافي داشته و آنها را از گروهي 
ابزاري محقق  با چه  اين اهداف به چه صورتي و  اينكه دقيقاً  اما  خواسته، 
شود، بايد بررسي بيشتري كرد. آيا روحانيتي كه اكنون ما در قرن 15-14 
مي بينيم، با تمام اجزاء و شرايطش در دين تصوير شده است؟ اينجا نبايد 
قضاوت عجوالنه اي بكنيم. مثاًل قرآن در آيه معروف »نفر« قدر متيقن هاي 
روحانيت را بيان كرده است و اين موارد ناظر به نيازهاي اجتماعي نيز بوده 
و مي توان مشابه اين موارد را در آيات و روايات پيدا نمود. به بيان حضرت 
امير)ع( بايد از قرآن بپرسيم و تعبير ايشان »فستنطقوه و لن ينطق« است، 
استنطاق  را  او  بايد  ما  نمي كند،  صحبت  خودش  ولي  است  جامع  قرآن 

كنيم.
ممكن است اكنون سؤال من با سؤالي كه 20 سال پيش يک طلبه اي 
منبع  و  دين،  همان  پاسخگو  ولي  كند،  تفاوت  داشت،  دين  از  من،  مثل 
گاهي  است.  متفاوت  قرآن  از  استنطاق  ابزار  و  راه ها  است.  همان  معرفتي 
ما سيرة علماء را بررسي مي كنيم، ولي ممكن است اكتفا به اين سيره به 
تنهايي مشكل ايجاد كند. ممكن است جايي به بن بست برسيم، چون همه 

علماء مشي واحدي نداشتند.
* مجري: ممكن است اختالف مشي علماء در طول ادوار مختلف را 
حمل بر تفاوت مقتضيات زمان كنيم ولي آنجا كه در يک عصر، علماء معاصر 
نظرات متفاوت دارند مشكل اساسي تر مي شود. اينجا نياز به مالك و تبيين 

اختالف هستند  دچار  آن  در  بزرگان  كه  بحثي  وگرنه  داريم  كاربردي تري 
فرعي  اصلي و چه كاركردي  نظام روحانيت چه كاركردي  اينكه در  يعني 
است و انجام هر كاركردي به چه نحوي صحيح است و ... طبيعي است كه 

طلبه جوان را مضطرب خواهد كرد.
همه  مثل  هستند،  گريزناپذير  تعارضات  اين  از  تعدادي  استاد:   *
حوزه هاي ديگر. مثاًل در حوزه فقه اختالف فتوا داريم اما آيا مي توانيم صرف 

اختالف فتوا را دليل بر اضطراب در علم فقه بگيريم؟
از كاركردهاي آن  نهاد اجتماعي است كه يكي  * مجري: حوزه يک 
با  كاركرد علمي است. به نظر مي رسد اختالف علماء در يک حوزه علمي 
اختالف مشي در مورد سياست هاي كلي و جزئي يک نهاد اجتماعي تفاوت 

اساسي داشته باشد.
از متن دين، مسائل  بايد  به هرحال  نداريم.  * استاد: مالك ديگري 
اينكه  بپذيريم.  تا حدودي  بايد  نيز  را  اين محدوديت ها  را استخراج كنيم. 
مي گويند اختالف علماء در حوزه فقه با اختالف نظر آنها در مشي كالن حوزه 

از لحاظ اهميت و حيطه تأثيرگذاري فرق مي كند، كاماًل صحيح است.
ولي به نظر من، نكته اي كه باعث اين تعارضها و اختالف نظرها مي شود 
در هر دو فضا يكي است و آن نكته چگونگي فهم و استنباط آنها از متن 

دين است.
شايد فعاًل كه بحث جنبة مبنايي دارد، اختالف ها و مشكالت حاد، در 
ظاهر فراوان به نظر بيايد ولي اگر كمي حيطه هاي بحث را مشخص تر كنيم 
و تصويرمان دقيق تر شود ممكن است به اين نتيجه برسيم كه اين تباين ها 
اختالف نظرها  تمامي  وجود  با  نيست.  ت  ِحدَّ و  شدت  اين  به  تعارض ها  و 
مي توانيم نقاط مشترك زيادي را بيابيم. ممكن است در ابتدا تصور شود كه 
اوضاع خيلي بحراني است ولي در نگاه هاي بعدي مي بينيم كه اختالف در 

جزئيات مطرح است.
منظورم اين نيست كه با همين يک آيه مي خواهيم تمام مشكالت اين 
مسأله را حل كنيم. در ابتداي بحث مي خواهم مثالي بزنم كه مبناي معرفتي 
بحث ما چه چيزهايي است و اينكه كاركردهاي اصلي حوزه كه محل اتفاق 
نظر است اينهاست. ولي اشكال هنوز تمام نشده است. وقتي وارد بحث هاي 
بعدي بشويم مي بينيم كه بهر حال اختالف نظر وجود دارد. حال بايد چه 
كرد. به نظرم دوباره بايد به همين روش يعني رجوع به متن به نتيجه رسيد 
و اجتهاد كرد و نبايد توقع داشت كه در همه چيز، همه به يک نظر نهايي 

برسند.
* شريفي: اين آيه غير از اينكه تقدس و معنويتي به كار بدهد، استفاده 
و كاربرد خاصي ندارد. ممكن است يک معلم متعهد از لحاظ ديني و اِنذار 
يا  وارد مي شود؟  او هم در صنف روحانيت  آيا  باشد.  عمومي خيلي موفق 
از  بودم، شايد در حوزه هايي  الهيات  يا  اگر من دانشجوي دانشكده حقوق 
دانش هاي حوزه متخصص مي شدم. يا ممكن است عارف بزرگي در سلک 
روحانيت نباشد ولي اهل مكاشفه و سير و سلوك باشد. اگر وقتي مي خواهيم 
تقريباً  يا  و  كنند  تالوت  برايمان  را  نفر  آيه  كنيم،  فكر  هويت خودمان  به 
معتبر  طالب  براي  عصمت،  بحث  از  غير  را  امام  و  نبي  شرايط  و  وظايف 
شمارند، آن وقت يک طلبه با اين مباحث كلي و با اين پهنة وسيع از كارها 
درمانده مي شود و بعد طلبه مي ماند كه لباس بپوشد يا نپوشد، دانشگاه برود 
يا نرود، كار بكند يا نكند. مي خواهم بحث را كمي مصداقي و عيني نمايم. 
ولي  مي دهند  انجام  را  حوزويان  ما  كارهاي  جامعه  افراد  از  بعضي  گاهي 
اسمشان آخوند نيست و از طرفي بعضاً روحانيت كارهايي را انجام مي دهد 
كه شايد وظايف افراد ديگر جامعه است. مالك هاي عملي و قواعد كاربردي 

خاصي دست ما طلبه ها نيست.
* استاد: يكي از مشكالتي كه ما با آن مواجه هستيم همين »تداخل 
مباحث  از  گذر  از  پس  را  روحانيت  نقش هاي  فرض  به  اگر  نقش ها«ست. 
ثابت  نقش ها  اين  همه  است  ممكن  كرديم،  فهرست  و  شناختيم  بنيادي 
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نباشد، شرايط اجتماعي يا نيازهاي آن تغيير كند. انتظار جامعه تغيير كند. 
بوجود  جامعه  در  حوزه  عرض  هم  مؤسسات  و  نهادها  است  ممكن  يعني 
از  اكنون  انتظار مي رفت،  از روحانيت  قباًل  كارهايي كه  از  بسياري  و  آيند 
انتظار رود. قباًل قضاوت و حكميت براي فقها بود، اكنون دادگستري  آنها 
و دادگاه ها بوجود آمده است، روحاني روضه مي خواند، اكنون طلبه ها بعضاً 
مي گويند مداح بياوريد مداحي كند و بسياري از مصاديق خرد و كالن ديگر 
اصلي  وظايف  از  يكي  مثاًل  است.  بوده  روحانيت  نهاد  انحصار  در  قباًل  كه 
تبليغي عماًل  نهادهاي رسانه اي و  اكنون سازمانها و  تبليغ است.  روحانيت 

متولِي مؤثرتري هستند.
اينكه گفتيم هويت به معناي فلسفي براي ما خيلي كارگشا نيست اينجا 
اين مدعا تأييد مي شود. بعضي از اين نقش ها ثابت و برخي متناسب با زمان 

تغيير مي كند.
و  است  كرده  پيدا  جديدي  وضعيت  جامعه  كه  است  اين  ما  مسأله 
نهادهاي مختلفي به وجود آمده اند و بعضاً خيلي از كاركردهاي بالفعلي كه 
حوزه داشته را تضعيف كرده اند و از انحصار درآورده اند. يعني كاركردي را 
كه ما انجام مي داديم، ديگران هم بتوانند انجام دهند. نيازي كه قباًل تنها 
با وجود حوزه برطرف مي شد اكنون رفع آن منحصر به حوزه نيست. مثل 

رسانه ها كه منبرهاي سنتي ما را خلوت مي كنند.
* مجري: اينجا يک سؤال جدي براي طالب جوان ايجاد مي شود كه با 
چه مالكي كاركردهاي اصلي خود را بشناسند. به هرحال عده اي از نيروهاي 
اصيل حوزوي مي خواهند كار اصيل حوزوي كنند. نقش هاي اصيل حوزه 
نيابند دچار بحرانهاي زيادي  چيست؟ اگر جواب اين سؤال را دوستان ما 

مي شوند و فشارهاي زيادي را به تبع آن تحمل مي كنند.
* استاد: اين بحث بسيار مهم است و من با شما هم عقيده هستم. پس 
از گذر از مباني كالمي و فلسفِي اين بحث مي توانيم وارد بحث هاي اجتماعي 
آن بشويم. از جمله مسائل كالمي و فلسفي مهم اين است كه نياز بشر به 
دين چيست؟ دين چه جايگاه و نقشي در جامعه دارد؟ متناسب با پاسخ اين 
بحث هاي  در  البته  تبيين مي شود.  نيز  ديني  نقش هاي حوزه هاي  سؤاالت 
كالمي و فلسفي گاهي چنان مسأله جدي و مشكل خواهد شد كه ممكن 

است رسيدن به پاسخ قانع كننده نياز به بررسي هاي زيادي داشته باشد.
در بعد اجتماعي، مسأله جدي ما تعيين اولويت هاست. در اثر تغييرات 
ايجاد  موازي  نهادهاي  كند،  تغيير  جامعه  نيازهاي  است  ممكن  اجتماعي 
را احساس كنيم كه  نياز  اين  ما  باعث مي شود كه  اين عوامل   .  ... و  شود 
بايد دوباره جايگاه خودمان را در وضعيت جديد تعريف كنيم و اين ضرورت 
ممكن است مثاًل هر 20 سال يكبار به تناسب رشد علوم و فنون ايجاد شود. 
دوباره كساني پيدا شوند كه همين بحث ها را انجام دهند و همين دغدغه را 
داشته باشند. كه اكنون با مالحظه اقتضائات جديد جامعه چگونه وظايفمان 

را انجام دهيم.
زيادي  تأثير  علميه  اولويت ها در سياست گذاري حوزه هاي  اين  تعيين 

خواهد گذاشت. به هر حال اين مسأله، مسأله مباركي است.
هويت  يک  يعني  هستند.  رشد  حال  در  نهادها  از  بعضي  فاطمي:   *
ثابتي ندارند و در يک سير حركتي دستخوش تغييراتي مي شوند. لذا براي 
شناخت بهتر اين گونه نهادها بايد در سه حالت، بررسي بيشتري كرد: نقطه 
موجودشان، نقطه مطلوبشان و ديگري مسير حركتي آنها از نقطه موجود 
به نقطه مطلوب. اگر بخواهيم كاركردها، نقش ها و يا وظايف اين نهادها را 
آوريم.  بدست  مطلب  سه  اين  درباره  بيشتري  اطالعات  بايد  كنيم  بررسي 
با ديدن وضعيت مطلوب حوزه آمده اند، كه اشتباه كردند و  بعضي ها تنها 
انتظارشان نيست و بعضاً دچار تناقض شدند و چه بسا  بعد ديدند مطابق 
از حوزه رفتند. بعضي ها فقط موجوديت را ديدند و نيامدند و ... . نكته اين 
است كه براي شناخت هر كدام از اين مراحل، روشي خاص وجود دارد. در 
بررسي وضعيت مطلوب همان طور كه استاد هم گفتند بايد بحث هاي فكري 

انتظار بشر از دين  و فلسفي و كالمي شود و پاية عمده آن اين است كه 
بايد روشن شود. اما در بحث موجوديت بايد، بيشتر مطالعات ميداني صورت 

گيرد. اينكه حوزه در اجتماع واقعاً چه اثري دارد؟
تبيين حركت از وضع موجود به وضع مطلوب هم سياست خاص خودش 
را مي طلبد. به نظر مي رسد كه تبيين هويت و اولويت بندي وظايف حوزه و 
سياست گذاري هاي متناسب با آن تنها با توجه جامع به هر سه مرحله اين 

الگو امكان پذير خواهد بود.

بايد در دين تفقه به معناي اعم داشته باشد و   اجماالً مي دانیم که طلبه 
مردم را نیز با دين آشناتر کند، اما مسلمًا در عصر جديد بايد وظايف خود 
را به درستي بازشناسي کند و به فكر اولويت ها باشید و مطابق آن براي 

حوزه برنامه ريزي نمايید.

* انتظاري: بعضي از افراد در ترسيم وضع مطلوب روحانيت و طالب، 
نظرشان اين است كه همه افراد حوزوي بايد مستقاًل بتوانند همه وظايف 
حوزوي را انجام دهند. يعني در حقيقت بايد اينگونه باشد و برنامه ريزي ها 
هم در اين نگاه رقم بخورد. ولي بعضي ديگر مي گويند تمامي وظايف حوزه 
را بايد به مجموع طالب سپرد، يعني وظايف كلي حوزه بايد به تناسب در 

اعضايش تقسيم شود و هر فردي تنها سهمي از وظايف را بر عهده گيرد.
بعبارت ديگر برخي به طالب به عنوان اجزاء نهاد حوزه نگاه مي كنند 
و برخي آنان را اعضاي تام نهاد حوزه مي دانند. چگونه مي  توان اين مسأله 

را تحليل كرد؟
قابل  برخي  و  است  تفكيک  قابل  نقش هاي حوزه  از  بعضي  * استاد: 
تفكيک نيست. مثاًل نمي توان گفت يک نفر برود عالم شود و كاري به تربيت 
و سلوك اخالقي نداشته باشد و ديگري به دنبال عارف شدن برود و بي سواد 
بماند. يعني تعليم و تزكيه از يكديگر قابل تفكيک نيستند. بايد حداقلهايي 
را از هر دو، به عنوان اينكه عضو اين گروه است، دارا باشد وگرنه در اين 
صنف نخواهد بود. اصاًل تفكيک حداقلي به گروه ضربه مي زند و ضرر است.

حالت  در  اما 
حداكثري؛ عدم تفكيک 
نقش ها هم امكان ندارد 
كلي  برنامه  نمي توان  و 
مبناي  بر  را  حوزه 
زد.  رقم  نابغه ها  تربيت 
شخصي  است  ممكن 
آرماني  نگاه  يک  در 
ترسيمي  چنين  اين 
در  ولي  باشد  داشته 
وجود  واقعي  حالت 
چنين ظرفيتي در غير 
معصومين)ع( عموميت 
است.  نادر  و  ندارد 
برنامه ريزي مطابق فرد 

نادر چندان صحيح نمي نمايد. گرچه حوزه بايد سعي كند در تعليم و تربيت 
خود دغدغه رشد و تعالي بيش از پيش نيروهاي خود را داشته باشد.

به عبارت ديگر قبل از اينكه بخواهيم ديدگاهي را انتخاب كنيم بطور 
حوزوي  نيروهاي  روي  ظرفيت ها  تناسب  به  حداكثري  نقش هاي  طبيعي 
تجزيه مي شود. در عين حالي كه نقش هاي حداقلي در هر صنف نيز بايد 
آنها مطالبه شود.  از همه  تعريف شود و در بين همه اعضاء توزيع شود و 
آنچه در اين بين رخ مي نمايد اين است كه مديريت حوزه بايد در شناسايي 
استعدادهاي نيروهاي خودش و نيز جذب استعدادهاي مناسب با نقش هاي 
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اشاره:
المسلمین دکتر شمالي، عضو هیئت علمي مؤسسه  و  حجت االسالم 
آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( و بخش بین الملل جامعه الزهرا)س(، 
– سال ورود  تحصیالت متوسطه: تهران، مدرسه تیزهوشان دکتر برومند 
تحصیالت  شروع  سال   ،1368 خارج  درس  شروع  سال   ،1361 حوزه:  به 
محل اخذ   – دانشگاهي: 1368، دانشگاه تهران، کارشناسي فلسفه غرب 

دکترا: انگلستان، حوزه تخصصي: فلسفه اخالق.
ايشان با توجه به تسلط خوبي که به زبان انگلیسي و عربي دارند، در 
کشور انگلستان به غیر از اشتغال به تحصیل به امر تبلیغ شیعه نیز همت 

گمارده اند که در اين زمینه تجربه هاي موفقي داشته اند.
بر اين باوريم که دانستن نگاه جهاني به حوزه به طالب کمک مي کند تا 
هويت خويش را بهتر بیابند. در اين راستا از ايشان دربارة ماهیت، جايگاه 
حوزه شیعي و چگونگي تأثیر گذاري آن در جهان امروز سؤاالتي کرده ايم. 

اين نوشته حاصل اين گفتگو است.
با تشكر از ايشان شما را به خواندن آن دعوت مي کنیم.

*    *   *
اين است كه حوزه چيست و چه جايگاهي در جهان  ما  اساس بحث 
امروز دارد؟ در دنياي معاصري كه بيش از 6 ميليارد نفر زندگي مي كنند، 
بيروِن  از  عبارت ديگر  به  تأثيرگذار هستند.  حوزه هاي علميه شيعه چقدر 
حوزه و خارج از كشور ما، چه نگاهي به حوزه مي شود؟ بهتر است در ابتدا 

هويت حوزه 
در يک نگاه جهاني

فراروي حوزه همتي واال و بيش از پيش داشته باشد. و در هدايت و حمايت 
از آنها نيز متناسب با ظرفيت هايشان مبادرت نمايد.

 ممكن است نهادها و مؤسسات هم عرض حوزه بوجود آيند و کارهايي که 
از وظايف اصلي روحانیت تبلیغ  ... يكي  انتظار مي رفت،  از روحانیت  قباًل 
است. اکنون سازمان ها و نهادهاي رسانه اي و تبلیغي عماًل متولي مؤثرتري 

هستند و اين مطلب قابل تأمل است.

* مجري: بحران هويت چيست؟ آيا در بين طالب وضعيت هويت به 
صورت بحراني در آمده است؟

نمايان  به صورت مشكل  اجتماعي  مسأله  كه يک  هنگامي  استاد:   *
به  را  افراد  كه  بوده  مطرح  سؤاالتي  صورت  به  صرفاً  آن  از  پيش  مي شود 
برسد.  شديد  انتقادِي  مرحله  به  است  ممكن  كم  كم  و  مي كشيده  چالش 
اگر راه حل هاي مناسب به موقع اتخاذ نشود و آن مسأله حل نشود، كم كم 
مسأله حالت بحراني به خود مي گيرد و باعث اختالل اجتماعي مي شود. در 
مورد حوزه دغدغه اصلي اولويت ها است و هنوز مسأله بحراني نشده است. 
اجماالً مي دانيم كه بايد در دين تفقه به معناي اعم داشته باشيم و مردم 
را نيز با دين آشناتر كنيم، اما مسلماً در عصر جديد بايد وظايف خود را به 
درستي بازشناسي كنيم و به فكر اولويت ها باشيم و مطابق آن براي حوزه 

برنامه ريزي نماييم.
* مجري: اگر نكته پاياني اي داريد بفرمائيد.

* استاد:  به نظر بنده يكي از عوامل مهمي كه مي تواند در اين مسأله، 
دغدغه طالب جوان را پاسخگو باشد توجه به جنبه ارزشي صنف روحانيت 
فقط  ما  كار  اينكه  نيست.  داير  اثبات  و  نفي  بين  اينجا  بحث  البته  است. 
از  بقيه ارزش چنداني ندارد درست نيست، زيرا غير  ارزشمند است و كار 
مشاغلي كه نهي تحريمي يا كراهتي به آنها تعلق گرفته، بقيه واجب كفايي 
است و برخي موارد نيز واجب عيني است. هر كاري كه واجب كفايي باشد 
و با نيت حركت انجام گيرد مرضي خداوند است و برعكس اگر كار ما يعني 
بقيه  با  جهت  اين  در  است.  مضر  شود،  انجام  قربت  قصد  بدون  روحانيت 

مشتركيم.
به  نهايي  ارزش  بايد  گيرد  بخواهد صورت  واقعي  ارزش گذاري  اگر  اما 
عنوان مالك قرار داده شود. ارزش نهايي قرب الهي است. همه در راستاي 
آن هستيم ولي يكي دورتر و يكي نزديک تر. در ارزش گذاري هاي مادر مثاًل 
براي سرلشكر  يا سرباز؟ چرا  يا سرگرد  مي گيرد  بيشتري  سرلشكر حقوق 
حساب بيشتري باز مي كنيد. چون براي آن هدفي كه برايش تشكيل شده 
اينگونه باشد. چون  انجام مي دهد. در مورد روحانيت هم  خدمت بيشتري 
خدمتي كه آنها مي كنند به رسالت انبياء نزديک تر است لذا ارزشمندتر است 

هر چند كه اجتماع آن را بالفعل درك نكند.
اما اگر سرلشكر تخلفي كرد، تخلف او بيشتر از تخلف يک سرباز ضرر 

مي رساند.
* مجري: از اينكه در گفتگوي ما شركت كرديد متشكريم.

* استاد: ان شاءاهلل موفق باشيد.
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نظر مي رسد حوزه جايگاهي است  به  ارائه كنيم.  از حوزه  تعريف ساده اي 
براي كساني كه اوالً به دنبال كسب علم و تقوا هستند و ثانياً خود را نسبت 
به جامعه اسالمي و در درجة بعد، هر كس كه طالب و تشنة حقيقت است؛ 

مسئول دانسته و براي رساندن حقيقت به او احساس وظيفه مي كنند.
شما مي بينيد در روايات ما بين عابد و عالم فرق گذاشته شده و عالم 
بر عابد برتري داده شده است چرا كه نتيجة تالشهاي عابد، صرفاً مخصوص 
خود اوست ولي عالم و كسي كه به تعبير اميرالمؤمنين)ع( متعلّم بر سبيل 
نجات است، از همان ابتدا به فكر اين است كه نتيجة علم و تقواي خود را به 
طالبان و نيازمندان آن برساند. با اين تعريف به افق وسيع فراروي حوزه هاي 
علميه مي رسيم. در هر دو جنبة كسب علم و تقوا و تبليغ؛ ما كارهاي فراواني 

انجام داده ايم اّما هنوز هم خالءهاي فراواني داريم.
به طور نسبي، سالم ترين، دلسوزترين و حق مدارترين طيف ها؛ طيف 
حوزوي بوده اند اّما عالوه بر پُر كردن خالءها بايد مراقبت كرد تا دچار آفت 
دانشجو،  مختلف  قشرهاي  با  نحوي  به  كه  سال هايي  اين  در  من  نشويم. 
ايراني هاي مقيم خارج و حّتي غير ايراني ها برخورد داشته ام؛ در بين آنها، 
انسان هاي بسيار با تقوا و وارسته زياد ديده ام اّما دريک نگاه كلّي، آن قشري 
آبروي خود  از  و  فدا شود  اسالم،  بخاطر  تا  دارد  آمادگي  از همه  بيش  كه 
بگذرد؛ همين قشر حوزوي است؛ چون از ابتدا دغدغه اش اين بوده كه چطور 
مي تواند اسالم را به خوبي فرابگيرد، به خوبي منتقل كند و از آن دفاع كند. 
البته معناي اين صحبت، اين است كه همة حوزويان اين گونه اند يا همة غير 

حوزوي ها از اين شاخصه محرومند.

حوزه جايگاهي است براي کساني که اوالً به دنبال کسب علم و تقوا هستند 
و ثانیًا خود را نسبت به جامعه اسالمي و در درجة بعد، هر کس که طالب و 
تشنة حقیقت است؛ مسئول دانسته و براي رساندن حقیقت به او احساس 

وظیفه مي کنند.

خود  نيروهاي  آن  اساس  بر  كه  يابيم  عقالنيتي دست  يک  به  بايد  ما 
را تقسيم كنيم، يعني افراد را با توّجه به توانايي هايي كه دارند به وظايف 
در  كند.  وظيفه  انجام  خودش  تخّصص  در  كسي  هر  تا  بگماريم  مختلف 
راستاي تعريفي كه از حوزه داشتيم يكي از وظايف حوزه، انتقال حقيقت به 
ديگران است. تخصص تبليغ بايد اين وظيفه را عهده دار شود؛ تخّصصي كه 

مطمئناً يكي از اركان هويت طلبه را تشكيل مي دهد.
مسئله تبليغ در حوزه علميه از گذشته داراي اهمّيت زيادي بوده است. 
كه  گرفته  شكل  گونه اي  به  حوزه  درسي  سيستم  اصاًل  كه  مي بينيد  شما 
اول  در دهة  مثاًل كالسهاي درسي  است.  لحاظ شده  آن  در  تبليغ  مسئله 
محرم و دهه آخر صفر و ... تعطيل است؛ براي اينكه طلبه ها بتوانند وظيفه 
تبليغي خود را انجام دهند. معموالً آن چيزي كه از تبليغ برداشت مي شود، 
بيشتر تبليغ در داخل كشور و حداكثر محيط هاي اسالمي و جوامع عمدتاً 
شيعي است. قبل از انقالب، حكومِت وقت امكانات ارتباط با خارج از كشور 
را به حوزه نمي داد اّما بزرگان حوزه مي خواستند توّجه بيروني و بين المللي 
داشته باشند لذا از كانالهاي خاص اين ارتباط را برقرار مي كردند از جمله 
تأسيس مركز اسالمي هامبورگ توسط آيت اهلل العظمي بروجردي)ره( بود.
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آثار مسترشقان، البته حضور ديپلماتهاي خارجي در كشورهاي مسلمان نيز 
در جمع آوري اطالعات بي تأثير نيست.

يا آمريكايي در  انگليسي  انقالب، ديپلماتهاي  از  مثاًل در سالهاي قبل 
را  ايران  از  مهمي  اطالعات  خود،  راهبردي  فعاليت هاي  جهت  در  ايران، 
بود  منچستر  دانشگاه  بورسيه  كه  من  دوستان  از  يكي  كردند.  جمع آوري 
پروژه اي راجع به نهضت نفت در ايران داشت. چنين تحقيقي طبيعي است 
كه در ايران انجام شود اّما توجيه دوستم اين بود كه در كتابخانه انگلستان 
)British Library( كه مثاًل كتابخانه ملّي آنهاست و غني ترين كتابخانه 
است – اسناد و مداركي راجع به ايران هست كه در خوِد ايران پيدا نمي شود. 
همين دوستم نقل مي كرد كه در همان كتابخانه به اسناد دقيقي برخورد 
كرده بود كه در آنها اّطالعات مهّمي درباره ايران، حتي روستاها آمده است؛ 
نفوذ  قّوت، چگونگي  و  نقاط ضعف  اهالي روستا،  اطالعاتي همچون روابط 
و ايجاد رابطه با آنها و ... . البته اين ديپلماتها اين اّطالعات را در راستاي 
يا  ايران  معّرفي  هدفشان  و  كرده اند  جمع آوري  خودشان  بهره برداري هاي 
شيعه نبوده است. اّما هر از چند گاهي برخي از اطالعاِت سوخته خود را 
براي عموم منتشر مي كنند. مثاًل آقاي فولر كه يک ديپلمات آمريكايي بود 
كار مي كرد   )CIA( در »سيا«  فارس  در بخش كشورهاي حوزه خليج  و 
اخيراً كتابي نوشت كه خيلي هم معروف شد. اسم كتاب »شيعياِن عرب، 
 )The Arab Shia, Forgotten Moslems( »مسلماناِن فراموش شده
را توضيح داده  فارس  است كه در آن خصوصيات فرهنگ شيعيان خليج 

است. 

ارتباطي  هاي  پل  طريق  از  پیام  انتقال  پیام شماست،  تشنة  امروز جهان 
فراوان هم به سادگي ممكن است؛ تنها نكته مهم، پردازش محتواي پیام 
است. قرار نیست ما از خودمان پیام بتراشیم بلكه بايد عرصه هاي جديد 
معارف ديني را کشف کنیم و متناسب با نیاز و فهم جهان امروز و با زبان 

امروزي آنها را منقل کنیم.

امروزه بعد از تحقق انقالب اسالمي ايران و استمرار 25 سالة آن و وجود 
فارس،  خليج  كشورهاي  لبنان،  شيعيان  مثل  اسالمي  انقالب  عالقمنداِن 
معّرفي  جهان  به  پيش  از  بيش  شيعه  هند؛  و  پاكستان  افغانستان،  عراق، 
شده است. در حال حاضر كلماتي مثل شيعه، تشّيع، آيت اهلل و امثال اين 
اصطالحات جزء زبان انگليسي شده و در فرهنگ لغات آنها آورده مي شود.

مشكالت سياسي كشورهاي خاورميانه و فشارهاي وارد شده بر شيعيان 
شيعيان  بر  وارده  فشارهاي  يا  عراق  شيعياِن  بر  فشارهاي صدام  مثاًل  آنها 
لبنان باعث شده كه تعداد زيادي از آنها با مهاجرت خود به اروپا و آمريكا 
سبب معّرفي فرهنگ شيعي به جهان امروز شوند. امروز در شهرهاي مهم 
از شيعيان  بعضي  دارد.  وجود  لبناني ها  يا  عراقي ها  تجّمع  انگلستان حتماً 
تعداد  هستند.  ساكن  آمريكا  ديترويِت  در  يا  آرژانتين  در  قديم  از  لبنان، 
زمينه  آنها  براي  اّما  كرده اند.  مهاجرت  بحرين  تحصيل كردگان  از  زيادي 
دارند  وجود  زيادي  روحانيون  لندن  در  نيست.  فراهم  مناسب  علمي  كار 
اتصال  نقاط  مهاجرت  اين  آنها شيعه هستند.  از  تعداد كمي  متأسفانه  اّما 
فرهنگ ما را با فرهنگ غرب زياد مي كند و سبب برقراري ارتباط و معّرفي 
فرهنگ شيعي مي شود. در سال آخري كه من انگلستان بودم سعي كردم 
ديديم  كرديم  بررسي  وقتي  كنم.  برقرار  شيعي  مراكز  با  بيشتري  ارتباط 

با وجود اينها و حّتي به مدد كمكهاي دولت به حوزه پس از انقالب، باز 
هم به نظر مي رسد كه در مقايسه با مجامع و سازمانهاي ديني و روحاني 
اديان ديگر، حوزه خيلي بسته تر و محدود تر عمل كرده است مثاًل كليساي 
كاتوليک در واقع به يک شبكه جهاني تبديل شده است. پاپ در هر كشوري 
نماينده و تشكيالت ديني منّظمي دارد. شايد مقداري از اين كم توجهي ها 
بخاطر اين بوده كه شيعه در اقلّيت، و معموالً در منطقة خاور ميانه متمركز 
بوده است. اّما شما مي بينيد كه يهودي ها نيز با اينكه در اقلّيت بودند و در 
عين آوارگي و درماندگي در جهان پخش شده بودند؛ باز هم مسئوالن فكري 
و متوليان ديني آنها تشكيالت ديني منظمي را انسجام بخشيده و حّتي براي 

تمام جهان نقشه كشيده اند.

در حال حاضر کلماتي مثل شیعه، تشّیع، آيت اهلل و امثال اين اصطالحات 
جزء زبان انگلیسي شده و در فرهنگ لغات آنها آورده مي شود.

اين عدم انسجام علل مختلفي دارد كه بايد شناسايي شوند. مثاًل شهيد 
از روحانيون  مطهري)ره( نقل مي كنند كه آيت اهلل بروجردي)ره( به يكي 
گفته بودند: شما براي تبليغ اسالم به ژاپن برويد؛ و آن روحاني گفته بود كه 
من عمري در دامان اسالم زندگي كردم؛ اگر به آنجا بروم و بعد بميرم مرا 
آنجا دفن مي كنند در حالي كه من دوست دارم در قبرستان مسلمين دفن 
شوم؛ لذا از رفتن به ژاپن امتناع كرد. در حالي كه خيلي از روحانيون اهل 
سنت براي تبليغ به آنجا رفتن و با سبک و سياق مذهب خودشان، تعدادي 

را به طرف اسالم جذب كردند.
يكي ديگر از علل ضعف تبليغ در خارج كشور اين است كه بسياري از 
طلبه ها، زبان خارجي بلد نيستند لذا خيلي از كارهايي كه بايد انجام مي شده 
هنوز زمين مانده است. امروزه زبان انگليسي راحت ترين زبان براي يادگيري 
و برقراري ارتباط با مخاطب مي باشد اّما هنوز ما يک دوره تفسير مختصر 
انگليسي نداريم يا يک دوره كامل از حديث شيعه به زبان  شيعه به زبان 
انگليسي نداريم، قسمتهايي از اصول كافي يا چند كتاب تک جلدي مثل 
تحف العقول و امالي اخيراً ترجمه شده است اّما هنوز كتابهاي عمدة ما در 
معارف قرآني و حديث و فلسفي و ... به زبانهاي ديگر ترجمه نشده است. 
در حالي كه اين از وظايف و رسالتهاي مهّم حوزه در راستاي نشر اسالم در 

سراسر جهان است و طلبه ها بايد در اين زمينه ها فعاليت كنند.

امروزه نمي توان کسي را پیدا کرد که مّدعي باشد ايده و پیامي دارد ولي 
نمي تواند به گوش ديگران برساند.

حركت شرق شناسي گرچه مانند گذشته پر رونق نيست اّما در همان 
نداشته اند چون  توّجه  به شيعه  نيز، مستشرقان خيلي  انجام شده  كارهاي 
معموالً آشنايي آنها با اسالم از طريق اهل سّنت و منابع آنها بوده است لذا 
گاهي ديده مي شود كه در بحث هاي كالمي دربارة شيعه، كمتر از فرقه هاي 
دربارة  مستشرقين  متأسفانه  كرده اند.  بحث  خوارج  مثل  منقرضي  تقريباً 
ارتدوكِس خودشان عمل  غير  و  ارتدوكس  تشّيع همچون جريان  و  تسّنن 
كرده اند يعني گفته اند جريان ارتدوكِس اسالم و شعبه اصلي اسالم، تسّنن 
است و تشّيع هم يک جريان فرقه اي و حاشيه اي و فرعي مثل غير ارتدوكس 
است. متأسفانه اطالعات جهان غرب از تشّيع هم محدود مي شود به همين 

 دم دماي غروب فاني و طلوع باقي، وجود مبارك شيخ اعظم انصاري به شدت احساس تشنگي مي نمودند. علي رغم مهيا بودن آب خنک، ايشان به 
نماز مشغول شدند و تا آخر نماز آب ننوشيدند؛ استاد ما فرمودند: آري نماز تكويناً تشنگي را برطرف مي كند.

نگاره 4
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حدود 50 – 60 مركز شيعي در اندازه ها و فعاليت هاي مختلف در انگلستان 
البته  آنجاست،  در  شيعيان  زياد  حضور  نشان دهندة  اين  كه  مي كنند  كار 
بايد انسجام و ارتباط اين مراكز با هم بيشتر شود. مثاًل هر مركزي جداگانه 
مراسم ميالد پيامبر اكرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( را برگزار مي كرد. در 
منطقه ما 12 مركز شيعي بود كه با هماهنگي ما براي اولين بار يک مراسم 
مشترك ميالد برگزار كردند. در بعضي كشورها مثل فرانسه به مراكز شيعي 

آزادي عمل نمي دهند و محدوديت ها بيش از انگلستان است.
امروزه نمي توان كسي را پيدا كرد كه مّدعي باشد ايده و پيامي دارد ولي 
نمي تواند به گوش ديگران برساند. مثل قديم نيست كه تبليغات منحصر در 
چاپ و پُست باشد. امروز با كامپيوتر و اينترنت و رسانه هاي خبري مختلف، 
مي توان هر پيامي را با كمترين هزينه به تمامي جهان ابالغ كرد. در اين 
و  بكنند  فكري  ما  طلبه هاي  بايد  كه  دارد  وجود  فراواني  كار  جاي  زمينه 
بطور  آمريكا  در  شيعه  جوانان  از  گروهي  مثاًل  كنند.  آغاز  را  حركت هايي 
داوطلبانه جمع شده اند و با صرف پول و زمان از خودشان يک پروژة عظيمي 
را انجام داده اند كه روز به روز هم بهتر مي شود و شايد كمتر مركز وابسته 
به دولت يا دفاتر مراجع محترم توانسته باشد به اندازة اينها زحمت بكشد 
www. با آدرس  اينترنتي  و اسالم را معّرفي كند. اين جوانان يک سايت 
aleslam.org راه اندازي كرده اند كه كّل دنيا از نتيجة زحمات آنها استفاده 
مي كند. يكي از كارهاي آنها اين بود كه دربارة غدير دست به كار شدند و 
روايات مربوطه را در كتابهاي اهل تسنن شناسايي كردندو از صفحات اين 
تا  قرار دادند  با ترجمه در سايت  و  )SCAN( كردند  كتاب تصوير برداري 
كسي نتواند نقل آنها را از منابع اهل تسنن، خدشه دار كند. حدود دو سال 
 Service( پيش عده اي كه مخالف تشّيع بودند مركز اينترنتي پشتيبان آنها
Provider( را تحت فشار قرار دادند و چند روزي سايت آنها را قطع كردند 

اّما با تالش و پيگيري اين جوانان سايت دوباره راه اندازي شد.
سايتي  فردي  طور  به  كه  لندن  ساكن  شيعي  جوان  ديگر،  مورد  يک 
عكس هاي  و  كرد  راه اندازي   )www.inmaisanmids.com( نام  با  را 
راهپيمايي هاي روز قدس لندن را را در آن قرار داد. بعداً چند CD دربارة 
هنر در عصر انقالب اسالمي و بازيهاي بچه ها و ... درست كرد. بعد از اوج گيري 
به تحقيق دربارة شركتها و كارخانه هايي كه  انتفاضه فلسطين شروع كرد 
اسناد  با  را  آنها  اسامي  از شناسايي،  بعد  اسرائيل كمک مي كنند.  رژيم  به 
پيدا  اطالع  آن  از  مسلمانان  همة  تا  داد  قرار  خود  سايت  روي  مدارك  و 
 Service( كنند. آن قدر مراجعه به سايت او زياد بود كه سرويس دهنده
Provider( معترض شده بود! صهيونيست ها هم فشار آوردند كه نبايد به 
او سرويس بدهيد، تا اينكه سرويس او را قطع كردند. او هم مجبور شد با 
اينكه در انگليس بود از آلمان سرويس اينترنتي بگيرد. بعداً كارش به دادگاه 
كشيد اّما از خودش دفاع كرد كه من هيچ مطلب كذب يا تحريک كننده اي 

را عليه كسي ننوشته ام!

امروز حوزه هاي علمیه در برقراري ارتباط هاي خارجي ضعف دارند شما در 
حوزه علمیه متولّي مشخصي براي مسائل بین المللي نداريد.

شما ببينيد يک نفر توانسته است اينقدر مؤثر باشد و پيام خودش را 
مي تواند خيلي  تشكيل شود،  مناسب  مالي  با حمايت  گروهي  اگر  برساند. 
تأثيرگذار باشد، امروز جهان تشنة پيام شماست، انتقال پيام از طريق پلهاي 
فراوان ارتباطي هم به سادگي ممكن است؛ تنها نكته مهم، پردازش محتواي 
پيام است. قرار نيست ما از خودمان پيام بتراشيم، بلكه بايد عرصه هاي جديد 
معارف ديني را كشف كنيم و متناسب با نياز و فهم جهان امروز و با زبان 

امروزي آنها را منتقل كنيم.
فعاليت در داخل يا خارج كشور كداميک اولويت دارد. بايد گفت اين 
طور نيست كه دربارة اين مسئله اول بايد به داخل كشور بپردازيم و بعداً 

در خارج از كشور فعاليت كنيم. بلكه اصاًل براي اصالح داخل كشور بايد كار 
الملل قوي باشيد،  بيروني هم صورت گيرد. يعني اگر شما در عرصة بين 
پشتوانة خوبي براي حل مسائل فرهنگي داخل كشور خواهيد داشت. مثاًل 
ارتباطهاي فرهنگي كه با مسيحيان يا يهوديان بر قرار مي كنيم در واقع با 
دنيا ارتباط برقرار كرده ايم و اين ارتباطها فشار سياسي وارد بر ايران را كم 
مي كند. بسياري از برخوردهاي نامناسب خارجي با ما، بخاطر اين است كه 
ما را نمي شناسند و نمي دانند چه اعتقادات و تفّكراتي داريم. اگر حوزه ها 
اين  از  بسياري  كنند  معّرفي  خوبي  به  را  خودشان  بتوانند  و  باشند  فّعال 

برخوردها از بين مي رود يا تلطيف مي شود.

حوزوي  فعالیت هاي  هرگونه  انجام  براي  الزم  علمي  پیش نیازهاي  دربارة 
يكي از اساتید ما از شهید بهشتي)ره( نقل مي کرد که ايشان از کساني که 
مي خواستند براي تبلیغ به خارج از کشور بروند، امتحان دقیقي از مكاسب 
مي گرفتند و مي گفتند: »شما که مي خواهي به خارج بروي بايد مكاسب را 

بلد باشي، ُدرست بخواني و بفهمي يعني بايد طلبه اي قوي باشي.«

امروز حوزه هاي علميه در برقراري ارتباطهاي خارجي ضعف دارند شما 
در حوزه علميه متولّي مشخصي براي مسائل بين المللي نداريد. مثاًل بخش 
روابط بين الملل يا معاونت بين الملل در حوزه نداريد. سازمانهايي مثل مركز 
جهاني علوم اسالمي يا مجمع جهاني اهل بيت)ع( كارها و ارتباطهاي خارجي 
دارند اّما آنها تا حّدي حوزوي محسوب مي شوند و حوزه علميه خودش بايد 
مستقاًل در بخش روابط بين الملل فّعال باشد، چون هر مؤسسه اي متناسب 
با نيازها و اهداف سازماني و توانايي هاي خود با جهان خارج ارتباط برقرار 
مي كند. لذا حوزه بايد چنين معاونت يا مركزي را راه اندازي كند. همانطور 
كه ذكر شد واتيكان تشكيالت منظم و فراگير جهاني دارد، ما هم بايد با 
برنامه ريزي زماني، حركتي را آغاز كنيم و هدفي را مشخص كنيم كه تا 20 

يا 30 سال ديگر مي خواهيم به آن هدف برسيم.
يكي از كارهايي كه مسيحيان جهت تبليغ پيام خودشان انجام مي دهند 
برگزاري نشست ها و همايشهاي علمي - فرهنگي بين المللي است. از تمام 
جهان و تمامي اديان و مذاهب، نمايندگاني را دعوت مي كنند و برنامه هايي 
را جهت آشنايي جهان با مسيحيت و ابالغ پيام خودشان برگزار مي كنند. 
اين فعاليت ها نشان دهندة حضور قوي و فّعال آنها در حوزة ارتباط جهاني 
مي باشد. حوزة علميه شيعه نيز بايد در همين راستا حركت هاي مشابهي را 

ساماندهي كند.

به هر حال درس و بحث را جّدي بگیريد و بدانید راه هر تخّصصي نیز از 
لمعه و مكاسب مي گذرد.

از همين همايشها و سفرهاي فرهنگي به عنوان پل هاي  اگر ما حتي 
طرف  از  چراكه  مي شود  حاصل  مفيدي  نتايج  كنيم  بهره برداري  ارتباطي 
مقابل هم، عالقه و استقبال زيادي براي سفر به ايران و آشنايي با فرهنگ 
شيعه و حوزه هاي علميه وجود دارد، چون ايران تنها كشوري است كه داعيه 
دارد حكومت اسالمي شيعي است و اين مطلب از نظر سياسي هم براي آنها 
جالب توجه است. يكي از مشكالت حوزه اين است كه نمي توانند خود را 
با اين استقبال ها و تقاضاهايي كه از خارج وجود دارد، تطبيق بدهد. مثاًل 
من در بخش بين الملل جامعه الزهرا هستم، مي بينم كه تقاضاهاي زيادي 
از افراد فارغ التحصيل دانشگاههاي خارج از ايران براي ورود به حوزه وجود 

دارد اما ما نمي توانيم همة آنها را بپذيريم و تحت پوشش قرار دهيم.
از خوجه هاي ماداگاسكار خيلي  نفر  مثاًل همين چند وقت پيش، 10 
اصرار داشتند كه به قم بيايند و در حوزه علوم ديني ادامه تحصيل بدهند. 
و  متشّكل  كه خيلي  گروههاي شيعه اي هستند  از  ماداگاسكار  خوجه هاي 
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يک دستگاه را درنظر بگيريد. هر يک از قسمت هاي اين دستگاه دو 
نوع هويت دارند. يک هويت مستقل به عنوان يک جزء )جزء وارگي( و 

يک هويت وابسته، به عنوان يک عضو از دستگاه )اندام وارگي(.
طلبه با رويكردي جدا و مستقل از مجموعه ي حوزه، جزء است ولي 

با رويكردي وابسته، عضوي از مجموعه ي حوزه مي باشد.
انتظار  حوزه  مجموعه  از  كه  را  رسالت هايي  نمي تواند  طلبه  هر 
مي رود، به تنهايي بر عهده بگيرد زيرا او يک عضو است؛ بلكه بايد از بين 
مأموريت هاي كالني كه براي حوزه تعريف شده است، يكي را متناسب 
با استعداد، عالقه و نياز جامعه براي جهاد علمي و عملي خود برگزيند. 
توجه به اين نكته بسيار مهم است كه اين توزيع نقش ها، به اقتضاء اينكه 
طالب جزئي از مجموعه حوزه هستند، با وجود انتظارات عمومي از آنها 

به عنوان يک عضو، منافات ندارد.
نظامي،  هر  و  دارد  وجود  مراتب  سلسله  نظامي،  نيروهاي  بين  در 
متناسب با جايگاه خود نقش ويژه اي را ايفا مي كند كه در مجموع برآيند 
اين ايفاء نقش هاي جزئي، منجر به تحّقق رسالت هاي كلّي آنها مي شود. 
عهده ي  از  بايد  نظامي،  نيروهاي  از  عضوي  عنوان  به  نظامي  هر  ولي 

پاسخگويي به حّداقل انتظارات عمومي برخاسته از صنف خود، برآيد.
داراي  بايد  روحانيت  صنف  در  عضويت  خاطر  به  نيز  جوان  طلبه 
طلبه  من   « بگويد  نمي تواند  طلبه  باشد.  ديني  دانش  از  حّداقل هايي 

هستم « و حّد نصاب الزم عضويت در اين صنف را دارا نباشد.
ويژه  مأموريت هاي  از  بخشي  بايد  جزئيت،  واسطه  به  طالب  پس 
حوزه را بپذيرند، و به واسطه عضويت، بايد حّداقل هاي اين جايگاه را 

دارا باشند.

جزء وارگي يا عضو وارگي

منظم اند و وضع مالي خوبي هم دارند. با اينكه روابط ماداگاسكار و فرانسه 
هم خيلي خوب است و مي توانستند به راحتي براي ادامه تحصيل به فرانسه 
بيايند. ما هم فقط تعداد محدودي را  به قم  بروند ولي اصرار داشتند كه 

توانستيم بياوريم.

را  خود  نیروهاي  آن  اساس  بر  که  يابیم  دست  عقالنیتي  يک  به  بايد  ما 
وظايف  به  دارند  که  توانايي هايي  به  توّجه  با  را  افراد  يعني  کنیم،  تقسیم 
در  کند.  وظیفه  انجام  خودش  تخّصص  در  کسي  هر  تا  بگماريم  مختلف 
راستاي تعريفي که از حوزه داشتیم يكي از وظايف حوزه، انتقال حقیقت 
به ديگران است. تخصص تبلیغ بايد اين وظیفه را عهده دار شود؛ تخّصصي 

که مطمئنًا يكي از ارکان هويت طلبه را تشكیل مي دهد.

خيلي از دوستان مسيحي ما وقتي اسم قم را مي شنوند عالقمندند به 
قم بيايند و اينجا را ببينند. سال گذشته دو نفر از آنها را به قم آوردم. خيلي 
تحت تأثير قرار گرفتند. به هر حال اگر خوب دقت كنيد متوجه مي شويد 
هم  زيادي  عالقمندان  هست.  هم  امكانات  داريم.  خوبي  خيلي  فضاي  كه 
با  و  كرد  بايد همت  فقط  بشنوند  را  پيامهاي شما  هستند كه مي خواهند 
كه  است  اين  شود  دقت  آن  به  بايد  كه  نكته اي  اما  كرد.  كار  برنامه ريزي 
شما نبايد احساساتي و شتاب زده عمل كنيد. برنامه ريزي بايد عميق، همه 
جانبه و در گستره يک جامعه جهاني شيعي باشد. يعني شما نمي توانيد به 
اين دليل كه در خارج از كشور، فضاي كار زيادي وجود دارد از اولويت هاي 
بپوشيد.  چشم  الزم  پيش نيازهاي  كسب  از  آن،  از  مهم تر  يا  كشور  داخل 
با  متناسب  اسالم  پيام  معرفي  و  براي ساختن خودمان  تقوا  و  علم  كسب 
جهان معاصر يک پيش نياز بسيار ضروري است. اگر انساني با علم و تقوا و 
زبان روز پيدا شد مسلّم بدانيد در هر جا كه باشد، در روستا يا شهر در خارج 
يا داخل كشور، ماية خير و بركت است. دوستان در عين اينكه بايد دغدغه و 
نگراني جامعة اسالمي را در داخل و خارج از كشور داشته باشند بايد مراقب 
باشند كه از جريان تحصيل علم و تقوا عقب نمانند. اين قدم هاي اول راه 
است كه بايد برداشته شود بعد از آن، »خود راه بگويدت كه چون بايد رفت« 
هر قدم كه برداشته شود، قدم بعدي روشن مي شود. دربارة همين پيش نياز 
الزم يكي از اساتيد ما از شهيد بهشتي)ره( نقل مي كرد كه ايشان از كساني 
از  دقيقي  امتحان  بروند،  كشور  از  خارج  به  تبليغ  براي  مي خواستند  كه 
بايد  بروي  به خارج  مكاسب مي گرفتند و مي گفتند: »شما كه مي خواهي 
قوي  طلبه اي  بايد  يعني  بفهمي.  و  بخواني  ُدرست  باشي،  بلد  را  مكاسب 
باشي.« شايد شما در خارج، هيچ وقت نخواهيد مكاسب تدريس كنيد اّما 
بايد طلبة فهيمي باشيد، چون اسالم يک دين جامع است. شما نمي توانيد 
به تنهايي به بخش اخالق يا روان شناسي آن بپردازيد بلكه بايد فقه و اصول 

هم بدانيد.
بنده معتقدم كه طلبه بايد حداقل تا پايان سطح و يكي دو سال درس 
خارج، فقه و اصول را بصورت جّدي و قوي كار كند بعداً در هر رشته اي 
مي خواهد وارد شود چون ما نمي خواهيم از پيِش خودمان حرف بزنيم ما 
مي خواهيم از كتاب و سّنت حرف بزنيم، و روش فهم كتاب و سّنت هم با 

فقه و اصول بدست مي آيد.
اگر چه كتابها و برنامه هاي درسي ما خالي از اشكال نيست ولي همين 
درسها، عالِمان زيادي را تربيت كرده است و تا زماني كه جايگزين بهتري 
مسير  اين  كرد.  رها  يا  گرفت  دستِ كم  را  آنها  نبايد  نشده  پيا  آنها  براي 
موجود  انتقادات  و  نقايص  و  است  بركتي  با  و  نوراني  مسير  يک  طلبگي، 
نبايد ما را دلسرد كند. اين جملة شهيد قدوسي)ره( خطاب به طالب نبايد 
فراموش شود ايشان مي گفتند: »رفقا مطمئن باشيد با تمام اشكاالتي كه در 
طلبگي ما هست، راه همين است و بس.« به هر حال درس و بحث را جّدي 

بگيريد و بدانيد راه هر تخّصصي نيز از لمعه و مكاسب مي گذرد.
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طالب« را بیان کرده اند که در ذيل، قسمت کوتاهي از آن را مي خوانید:عرفان؛ در نشستي صمیمي و با زبان ساده، مسأله »ضرورت شناخت هويت حجه االسالم و المسلمین دکتر فعالي، نويسنده و پژوهشگر فلسفه و اشاره:

نانوا است؟ جايگاهش چيست؟ و وظايف اساسي اش كدام است؟«بودن است. و سؤالي اساسي براي ما مطرح است كه »يک طلبه چه كاره همة ما طلبه  و روحاني هستيم، يعني عامل اشتراك همة ما روحاني  يک  از  اگر  بياوريم.  مثال هايي  است  بهتر  اين سؤال  به  پاسخ  همين از اين رشته ها پاسخ دهندة بخشي از نيازهاي انساني است. دانشگاه براي و مي گويد: »انسان يک سري نيازهاي علمي در ابعاد مختلف دارد، هر يک براي چه تأسيس شده است و دانشجو كيست؟ او هم جواب روشني  مي دهد اگر بخواهيد مقداري دقيق تر فكركنيد مثاًل از يک دانشجو بپرسيد دانشگاه »خياطي مي كنم، لباس مي دوزم و بخشي از نياز مردم را تأمين مي كنم.« امرار معاش مي كنم.« اگر از يک خياط بپرسند چه كاره اي؟ جواب مي دهد: بپرسند شما چه كاره ايد؟ مي گويد:  »من نان طبخ مي كنم و از اين طريق در  به  دهد.«  پاسخ  تخصصي  بصورت  را  نيازها  كه  آمده  بوجود  كرده ايد كه فلسفه وجودي روحانيت چيست؟ ما براي چه طلبه شده ايم؟فلسفه وجودي اش مشخص است و توجيهي براي بودن دارد. آيا تا كنون فكر ترتيب مي بينيد كه هر شغلي، نيازي از نيازهاي انسان را تأمين مي كند لذا همين 
 يک طلبه چه کاره است؟ جايگاهش چیست؟ و وظايف اساسي اش کدام 

است؟

وظيفه روحانيت، پاسخگويي به كدام نياز انسان است؟ وجه نياز جامعه به براي پاسخگويي به بخشي از نيازهاي انسان بوجود آمده است. به نظر شما از پاسخهاي گذشته، اين نكته بدست آمد كه هر صنفي و هر گروهي 

روحانيت چيست؟  به تعبير ديگر، اگر روحاني  نباشد، چه نيازهايي بي پاسخ 
ببينيد مي مانند؟ پاسخ هم مي دهم؛  پرسيده ام، چند  از خودم  را  اين سؤال  چون آيا اين پاسخها درست است يا نه؟ ممكن است كسي پاسخ بدهد كه »ما من  نيست،  معقولي  هدف  اين  ظاهراً  خوب  بشويم.«  مشهور  تا  پست هاي نياز به اين لباس و كسوت روحانيت ندارد! شايد كسي بگويد »روحاني شده شهرت راه هاي ديگري هم دارد. شما كافي است وكيل بشويد، سفير بشويد، آمده ايم  تا  آمده  يا  بدست آورد  هنگفت  پول هاي  و  كند  ثروت اندوزي  را صحبت كنيم، مي گوييم: »هدف روحانيت اين است كه روضه خوان و مداح اين ها گاهي از راه هاي ديگر، ساده تر بدست مي آيند. اگر بخواهيم واقع بينانه تر سازماني رده هاي باال را بگيرد.« اين هم هدف اصلي نيست، چون هركدام از تا  عقد  مقدس  صيغه  و  بزند  محضر  يا  بشود،  منبري  بشود،  جاري كند يا نماز جماعت بخواند، يا امام جمعه بشود.« چون اينها، كارهايي اهل بيت)ع( 

هستند كه اكنون بين روحانيت مرسوم است.
که  هر شغلي، نیازي از نیازهاي انسان را تأمین مي کند لذا فلسفه وجودي اش  کرده ايد  فكر  کنون  تا  آيا  دارد.  بودن  براي  توجیهي  و  است  فلسفه وجودي روحانیت چیست؟ ما براي چه طلبه شده ايم؟مشخص 

و  روضه خواني  آيا  بررسي كنيم.  بيشتر  كمي  را  آخر  پاسخ  اين  اول روحاني نيست، گرچه خيلي از ما، كار اصلي مان همين است.امام جماعت باشد. بله اينها، از كاركردهاي روحانيت است اما كارهاي اصلي و مداحي از  روحاني ها جلوزده اند. غير روحاني هم مي تواند سخنران، عاقد يا كارها انجام نخواهدشد؟ نه، چنين نيست؛ امروز اكثر مداحان در روضه خواني روحانيت محسوب مي شود؟ يعني آيا اگر روحاني نباشد، هيچ كدام از اين سخنراني و محضرداري يا امام جمعه و جماعت بودن، اهداف و وظايف اصلي بياييد  كه  سؤالي  همان  يعني  چيست؟  روحاني  يک  اصلي  وظايف  پس 

مهم ترين وظیفه سازمان روحانیت

جان کالم  5

27    پیش شماره دوم و سوم    خشت اول 



عرض كردم: ما چه كاره ايم؟ يعني سازمان روحانيت شيعه براي انجام كدام 
وظيفه اصلي پديدآمده و تاكنون هم استمرار داشته است؟

اگر خوب دقت كنيم خواهيم ديد كه وظيفه اصلي اين سازمان را، قرآن 
در يک آيه معين مي كند: »فلو ال نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا 
في الدين« اين الم، الم غايت است؛ يعني تا به اين هدف برسد. »تفقه در 
دين« مهمترين و اساسي ترين وظيفه روحانيت است. حتماً آشنا هستيد كه 
»تفقه« از »فقه« است. فقه دو معناي اصطالحي دارد: معناي عام، و معناي 
متداول  حوزه ها  در  كه  است  اصطالحي  همان  فقه،  خاص  معناي  خاص. 
است؛ يعني »استنباط احكام شرعي از منابع اصلي دين«. معناي عام آن 
»درك عميق« است؛ چيزي شبيه »شعور« است. كلمه »يشعرون« كه در 
آيه »لعلهم يشعرون« آمده از »شعور« و آن هم از »شعر« است؛ »شعر« هم 
يعني »مو«. چون مو باريک است، قرآن به درك ظريف و عميق مي گويد 
»شعور«. »تفقه« و »شعور« در قرآن، هم پايه و هم معنا و مترادف است. پس 

»ليتفقهوا في الدين« يعني »درك عميق از دين پيدا كردن«.
»درك عميق پيدا كردن« به تعبير امروزي چه مي شود؟ »دين شناسي« 

يا »اسالم شناسي«، باز به تعبير مدرن تر مي شود »دين پژوهي«.

من  و خاص  عام  نسبت  واقعي،  روحانیت  و  موجود  روحانیت  میان  نسبت 
وجه است. هر کس از اين صنف که به دنبال آن هدف است، واقعًا و صورتًا و 
سیرتًا روحاني است. هر کس نباشد ولو در اين لباس باشد، صورتًا روحاني 
است ولي سیرتًا روحاني نیست.  عكس آن هم هست؛ ممكن است کسي 
شناسايي  به  نسبت  را  خدمتها  بهترين  اما  نباشد  روحاني  لباس  در  واقعًا 
دين و شناساندن آن به ديگران بكند، اين فرد روحاني است، اگرچه لباس 

روحاني هم بر تن نداشته باشد.

محول  جزئي تر  نقش  دو  به  آمده است،  قرآن  آيه  در  كه  نقشي  اين 
»شناساندن  دوم  و  هست،  كه  آن گونه  دين«  »شناخت  يكي  مي شود: 
دين به ديگران« آن گونه كه هست. در يک تعبير ساده بدست مي آيد كه 
و  دين«  از  عميق  و  دقيق  »شناخت  روحانيت،  سازمان  وظيفه  مهم ترين 
روحاني  »اگر  گفتيم  كه  سؤال  آن  حاال  است.  ديگران«  به  دين  »انتقال 
نباشد چه نيازي بي پاسخ مي ماند و چه اتفاقي مي افتد؟« پاسخ داده مي شود: 

لذا  نمي شود.  هم  شناسانده  و  نمي شود  شناخته  دين  نباشد،  روحاني  اگر 
فلسفه روحانيت، دين شناسي و شناساندن آن است. علت پيدايش و دوام و 
استمرار آن هم همين است. يعني اگر روحاني نباشد، امر دين ابتر مي ماند 
اين  با  حاال  وجودنخواهدداشت.  جامعه  در  دين شناساننده  و  دين شناس  و 
پيداست كه دين شناس،  كار دين شناس؟  يا  است  نانوا مهم تر  كار  تعريف، 
و  روحي  نياز  به  دين شناس  ولي  پاسخ مي دهد  نياز جسمي  به  نانوا  چون 
فكري انسانها پاسخ مي دهد. هر چه نياز ها دقيق تر باشد، آن بخشي كه آن 
نياز را تأمين مي كند مهم تر و اساسي تر خواهدبود. لذا ضمن آن كه وظيفه 

روحاني مشخص مي شود، جايگاه و منزلت و شأن او هم واضح مي شود.
است.  ديگران  به  آن  انتقال  و  دين  شناخت  روحاني،  وظيفه  بنابراين 
چه در اين وظيفه، پولي باشد چه نباشد؛ چه شهرتي باشد چه نباشد؛ چه 
جايگاهي باشد چه نباشد؛ چه به به و چه چه باشد چه نباشد؛ هيچ فرقي 
نيست،  وظيفه  كه  را  آنچه  بايد  شد  مشخص  وظيفه  كه  آن گاه  نمي كند. 
كنارگذاشت و از شرح وظايف خارج كرد و به دنبال آن نبود. يعني روحاني 
نبايد به دنبال ثروت باشد، اگر ثروت خودش آمد، خوب است ولي روحاني 
نبايد به دنبال آن باشد. روحاني نبايد به دنبال شهرت باشد؛ اگر شهرتي 
پيش آمد، به عنوان ابزار از آن استفاده مي كند ولي هدف او شهرت نيست. 
روحاني نبايد به دنبال هيچ يک از ذخائر و فضائل دنيا باشد؛ هدف او فقط و 
فقط منحصر در اين است كه شناختي عميق و فقاهت گونه از دين پيداكند 
اين شناخت و  راستاي  او در  تمام تالش  و  انتقال دهد  به ديگران  را  و آن 

شناساندن باشد.
روحاني  واقعي كسي است كه فقط به دنبال همين هدفي كه در قرآن 
واقعي،  روحانيت  و  موجود  روحانيت  ميان  نسبت  يعني  باشد.  اشاره شده 
نسبت عام و خاص من وجه است. هر كس از اين صنف كه به دنبال آن 
هدف است، واقعاً و صورتاً و سيرتاً روحاني است. هر كس نباشد ولو در اين 
لباس باشد، صورتاً روحاني است ولي سيرتاً روحاني نيست.  عكس آن هم 
هست؛ ممكن است كسي واقعاً در لباس روحاني نباشد اما بهترين خدمتها 
را نسبت به شناسايي دين و شناساندن آن به ديگران بكند، اين فرد روحاني 

است، اگرچه لباس روحاني هم بر تن نداشته باشد.

  صالح الدين
دير رسيده بود و آن انتها زير پنجره قامت بسته بود؛ تک پوشي سفيد و پيراهني آبي - با دكمه هايي باز - و شلوار لي گشاد با بندي آويزان - و 

كاربردي نامعلوم! - به گردش گرها مي مانست؛ مخصوصاً با آن محاسن و موي بور، و چشم هايي روشن.
و مانده بودم در تقّيدش به مستحبات؛ و جانماز جيبي سبز، تسبيح، مهر، انگشتر و طمأنينه اش؛ اخالق طلبه هاي سال اّولي را داشت، هر چند 

سه سالي است كه به ايران آمده.
اول رو نمي كرد، اما او هم به عشق فلسفه اين جا بود. هرچند كه تازه رسيده بودند سر مقّدمات منطق. جالب بود؛ اصاًل فلسفة غرب نخوانده بود و 

به نحو خفه كننده اي چسبيده بود به درسهاي مدرسه؛ از همين اآلن تا آغاز سال تحصيلي همه وقت هايش پر بود.
مي پرسم: چند وقت است استراليا نرفته اي؟! 5/1 سال. تابستان اين جايي؟ آره. مي خندم: ببين صالح الدين، حضرت امام يک مثلي دارد كه دو 

دسته طلبه ها تابستان ها در قم باقي مي مانند؛ آنهايي كه پول ندارند و آنهايي كه ديوانه اند. مي خندد: پول ندارم.
ديوانه بود...

نگاره 5
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اشاره:
هر وقت از استادي دربارة هويت طلبگي سؤال مي کرديم، بدون هیچ 
سخن  پاي  اما  مي نمود.  تالوت  برايمان  را  »نفر«  معروف  آية  تنها  تأملي، 
حجت االسالم و المسلمین صفايي بوشهري که نشستیم، ايشان با استفاده 
از منابع ديني، با رويكردي عمیق به بررسي مقولة هويت طلبگي پرداختند 

که توجه به آنها براي طلبة جوان آرامش بخش است.

خشت اول: به نظر شما اصطالح »هويت« به چه معناست؟
 هويت يعني »مجموعه خصوصيات دروني و بيروني سازمان يافته يک 
شيء يا يک گروه« كه با آن از ديگر اشياء و گروه ها جدا و ممتاز مي گردد.

شيء  اين  شيء.  يک  كيستي  يعني  است.  »هو«  جعلي  مصدر  هويت 
»هويت  مثاًل  باشد.  گروه  يک  مي تواند  و  باشد  واحد  موجود  يک  مي تواند 
شخصي« همان شجره نامه فردي و ملي شخص است كه به طور معمول در 
شناسنامه ذكر مي شود. و »هويت گروهي« يا »صنفي« يک عنوان اعتباري 
و  يعني هويت  است.  منتزع شده  گروه  آن  درون  افراد  هويت  از  كه  است 
جوهره اعتقادي، فرهنگي، علمي و آئيني يک مجموعه كاري و صنفي به 
بدان معرفت  تاريخي آن صنف مي توان  با مطالعه پشينه  پيوسته؛ كه  هم 

پيدا كرد.
اگر بخواهيم به شكل منطقي اين معنا را مورد دقت قرار دهيم، گاهي 
اين شيء داراي چه  از ساختار ماهوي يک شيء سؤال مي كنيم يعني  ما 

جنس و فصلي است و در افق كالن نظام تكوين نقطه اشتراكش را با ديگر 
موجودات بررسي مي كنيم و تحت عنوان جنس مي آوريم و نقطه افتراق آن 
با همان موجودات مشترك را كشف مي كنيم و تحت عنوان فصل مي آوريم 
و گاهي از ساختار ماهوي به اضافه خصوصيات و صفات جوهري دروني و 
بروني آن مورد دقت قرار مي دهيم كه وجود خارجي او را از ديگر موجودات 
اقسام مختلف مثل هويت  به  را مي توان  هم ماهيت جدا مي سازد و هويت 
شخصي، هويت شخصيتي، هويت صنفي و ... تقسيم كرد اما ماهيت، همان 

جوهرة ذاتي مقّوم يک شيء است. 

هويت گاهي تعییني است و گاهي تعّیني. هويت تعییني يعني يک فرد يا 
يک گروه بیايند يک صنف را اختراع کنند. همین هويت آن صنف را تعريف 
مي کند ... اما اگر صنف، تعّیني باشد، يعني به مرور زمان ايجاد شده باشد، 

... هويت صنفي خود به خود شكل مي گیرد و معنا پیدا مي کند.

پس هويت يعني »مجموعه خصوصيات دروني و بيروني سازمان يافته 
ممتاز  و  جدا  گروه ها  و  اشياء  ديگر  از  آن  با  كه  گروه«  يک  يا  شيء  يک 

مي گردد.
ما  به  مي تواند  گروهي  و  فردي  هويت  تعريف،  بنابراين  اول:  خشت 

کمک کند تا مرز بین گروه ها و افراد را بهتر درك کنیم.

رسوالن غیر معصوم
بررسي هويت طلبه در گفتگو با استاد صفايي بوشهري
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 بله شما مي توانيد هويت يک گروه را حّد و مرز آن گروه بدانيد. كه 
اين مرز دو خصوصيت عمده دارد. يكي اينكه فارق و تميز دهنده  يک فرد 
و يا يک گروه است. اين بُعد عدمي هويتي است؛ يعني الف، ب نيست. يكي 
هم جامع و بُعد ثبوتي است كه مجموعاً مبّين خصوصيات ذاتي هويت يک 
بشود،  مانعيت  و  جامعّيت  مراعات  هويت،  تعريف  در  بايد  مي باشد.  شيء، 

همانطور كه در تعريف ماهيت، چنين چيزي ضروري بود.
ما  بنابراين  اول:  خشت 
به دنبال يک فصل مي گرديم 
که يک صنف را از صنف ديگر 
جدا کند. آيا مي توان نقش و 
کارکردهاي خاص هر صنف را 
صنف  آن  شاخصه  عنوان  به 

تعريف کرد.
يكي  كاركرد  و  نقش   
كه  هست  خاصي  عوارض  از 
و  مي شود  وارد  نوع  يک  بر 
باعث مي شود تا صنف خاصي 

تشكيل شود.
خشت اول: اين عوارض 
را چه کسي بايد تعريف کند؟

تأسيسي  يک صنف  اگر   
مؤسسش  را  هويتش  باشد، 
غير  اگر  و  مي كند  تعريف 
وجود  خود  باشد،  تأسيسي 
به  را  خودش  صنف،  آن 
و  مي كند.  تعريف  زمان  مرور 
تاريخ،  طول  در  است  ممكن 
اين تعريف تصحيح يا تكميل 
شود يعني هويت شان تغيير يا 
تكميل مي شود. مثاًل ساكنين 
پيدا  غذا  به  نياز  دريا  كنار 
دريا  در  مي بينند  مي كنند، 
به  شروع  هست.  ماهي  هم 
آقا  اين  مي كنند.  ماهي گيري 
شروع  آقا  آن  مي كند،  شروع 
كنار  كه  اينها  بعد  مي كند، 
تشخيص  مي گيرند  قرار  هم 
مي دهند كه بايد با هم تعامل 
باشند،  داشته  همكاري  و 
قيمت  با  كنند،  جا جمع  يک  در  كنند،  به شكل خاصي صيد  را  ماهي ها 

خاصي بفروشند، ... اين مي شود صنف تعّيني.

مؤسس صنف روحانیت که در يک مجموعه نظام يافته و متشكل باشند، 
انبیاء و حضرات معصومین هستند.

خشت اول: حاال صنف روحانیت، صنفي تعّیني است يا تعییني؟
 هويت روحانيت از ديدگاه بنده تعييني است. يعني ذات اقدس باري 
معناي  به  انسان  السالم( جهت هدايت  تعالي و حضرات معصومين)عليهم 
عام، گروهي را تأسيس كردند. همان طور كه هويت صنفي انبياء و حضرات 
تأسيسي  تأسيسي هستند، هويت روحانيت ديني هم  السالم(  ائمه)عليهم 
روحانيت  صنف  مؤسس  و  خداست  ائمه  و  انبياء  صنف  مؤسس  اما  است. 

حضرات  و  انبياء  باشند،  متشكل  و  يافته  نظام  مجموعه  يک  در  اينكه 
معصومين)عليهم السالم( هستند. هر چند اگر بخواهيم به نظر مرآتي نگاه 
كنيم سر انجام، مؤسس اصلي خداست. شاهد بر اين مدعا آيه شريفه »لو 
انگيزه  الّدين« مي باشد كه در آن  ليتفّقهوا في  نفر من كّل فرقٍة طائفٌة  ال 

تشكيل صنف روحانيت بيان شده است.
خشت اول: اگر وضع را تعییني و داراي يک حقیقت مشخص بدانیم 
طوِل  در  روحانیت  نقش هاي  و  کارکردها  در  که  تغییراتي  مي توان  چگونه 

حیات صنفي خود داشته تفسیر کرد؟
به نظر مي رسد اگر اين تغييرات به خوبي تحليل نشود و قاعده كلي 
و مالك اصلي به دست نيايد كه كداميک از اين كاركردها مشروع است و 
از اين صنف است، طالب جوان دچار سردرگمي خواهند  كداميک خروج 

شد.
طول  در  که  نیست  طور  اين  و  دارد  واحد  صنفي  حقیقت  يک  روحانیت، 
زمان،  طول  در  مشخص  حقیقت  اين  اما  کند.  تغییر  حقیقت  اين  زمان، 

تجلیاتش مختلف مي شود.

 هويت صنفي انبياء يک هويت واحد و يک حقيقت نوراني است. كما 
اينكه هويت صنفي حضرات معصومين)عليهم السالم( نيز همين گونه است. 
روحانيت هم همين است. يک حقيقت صنفي واحد دارد كه اين هويت در 
هر زمان و مكان تجليات مختلفي دارد. انبياء و معصومين هم اينگونه بودند. 
اما اگر كسي آمد خارج از هويت حقيقي صنفي خودش اقدام كرد، خارج 
از صنف، حركت كرده است. مثاًل يک روحاني، كاري خالف شأن روحانيت 
انجام داد. اين فرد در آن حيطة عملكردي، مجازاً روحاني است. تظاهر به 
روحانيت مي كند. در زماني كه آن كار خالف شأن را انجام مي دهد، ديگر 
روحاني نيست. روحانيت يک حقيقت صنفي واحد دارد و اين طور نيست 
كه در طول زمان، اين حقيقت تغيير كند. اما اين حقيقت مشخص در طول 
زمان، تجلياتش مختلف مي شود. حال اينكه چه كاري خالف شأن روحانيت 

است بايد دقيقاً مالك كلي آن را مشخص كنيم.
خشت اول: پس از بیان اين مقدمات، چگونه مي توان هويت روحانیت 

را ترسیم کرد؟
 بايد دامنه تحقيق در اين بحث، نظام سراسر اتقان و هدايت عالم خلقت 
تعيين شود و هويت صنفي و جايگاه ارزشي روحانيت، اينگونه مورد مداّقه 
قرار گيرد. خداوند، جهان را براي انسان خلق كرد و فرمود: »هو الذي خلق 
لكم ما في االرض جميعاً« و »الم تر و ان اهلل سخر لكم ما في السموات و في 
االرض« و »سّخر لكم ما في السموات و ما في االرض جميعاً منه«. همچنين 
انسان را براي رسيدن به مقام عبوديت آفريد و فرمود: »و ما خلقت الجن 
و االنس اال ليعبدون«. و رسيدن به مقام عبوديت را علت و فلسفه آفرينش 
انسان قرار داد. عبوديت يعني دين فهمي، دين مداري و دين رفتاري. يعني 
شخص، دين را بفهمد، سير ديني را از غير ديني تشخيص دهد، در مدار 

دين حركت كند و در بحران ها، راه منطبق بر دين را انتخاب كند.

دلیل  به  ظهور،  زمان  حتي  و  غیبت  زمان  در  معصومین،  حضرات  از  بعد 
و  روحانیت  انسان،  هدايت  فیض  واسطه  اسالمي  بالد  جغرافیايي  وسعت 
علماي دين هستند که مفاّد عبوديت و راه سعادت دنیايي و فرا دنیايي را 

به جامعه بزرگ و رو به گسترش انساني عرضه مي کنند.

حال چون مفاد دين، يک برنامه عرشي و الهي است، اگر قرار باشد مفاد 
عبوديت به جامعه بشري عرضه شود، مي بايست شخصي از نوع انسان آن را 
از عرش به ارض منتقل كند و واسطه فيض و رحمت الهي باشد. اين شخص 
بايد فوق تمام افراد بشر و ممتاز در ابعاد خداپسندانه باشد و رابطه اي ويژه 
با عرش داشته باشد و كسي جز پيامبران كه تربيت يافتگان مدرسة عرشي 
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قابليت  يافته اند،  دست  أدني«  أو  قوسين  قاب  »فكان  مقام  به  و  خدايند 
پذيرش اين مسؤوليت را ندارند.

بعد از انبياء، حضرات معصومين)عليهم السالم( هستند كه اگر ايشان 
نباشند، جهان دچار بحران هدايت و سپس گرفتار اضمحالل خواهد شد. 
آنان سرچشمه فيض و استمرار حيات دنيوي جهان و كانون فروزان هدايت 

انسانند.
بعد از حضرات معصومين، در زمان غيبت و حتي زمان ظهور، به دليل 
و  روحانيت  انسان،  هدايت  فيض  واسطة  اسالمي،  بالد  جغرافيايي  وسعت 
علماي دين هستند كه مفاّد عبوديت و راه سعادت دنيايي و فرادنيايي را به 
جامعه بزرگ و رو به گسترش انساني عرضه مي كنند. در احاديث بسياري 
مي بينيم كه فرشتگان در خدمت علماء و دانشوران ديني، بال مي گسترانند 
و تمام عالم حتي ماهيان درياها براي معرفت جوي ديني، دعا و استغفار 
مي كنند. اين بدان خاطر است كه خلقت و بقاي تمام موجودات، در گرو 
فلسفه خلقت انسان يعني »عبوديت« است و روحانيت جزئي از مجموعه 

عرضه كنندگان مفاد عبوديت و استقرار نظام ديني در جهان است.
به  اما  است  السالم(  انبياء)عليهم  هويت  همان  طلبه،  هويت  بنابراين 
شكل غير معصومانه. انبياء مطالب را از عرش دريافت مي كنند و علماء از 

عرشيان. 

هويت طلبه، همان هويت انبیاء و ائمه)علیهم السالم( است اما به شكل غیر 
معصومانه. انبیاء مطالب را از عرش دريافت مي کنند و علماء از عرشیان ... 
روشن است که اين فهم آنگاه محقق مي شود که روحاني به مقام فهم دين، 

نورانیت ايمان و علم ديني و عروج فرادنیايي دست يابد.

خشت اول: آيا تمامي مأموريت هاي ائمه به طالب و روحانیت واگذار 
شده است؟

عرشي  بُعد  يكي  هستند.  بُعد  دو  داراي  السالم(  ائمه)عليهم  حضرات 
در  هدايتي.  و  ارضي  بُعد  ديگري  و  تعالي  باري  اقدس  ذات  با  ارتباط  و 
وظيفه  بايد  روحانيت  سازمان  و  روحاني  بگوييم  نمي توانيم  ما  عرشي  بُعد 
امام)عليه السالم( و انبياء)عليهم السالم( را انجام بدهد يعني متصل به وحي 
شود. و هيچ وقت هم نه يک روحاني و نه سازمان روحانيت چنين ادعايي 
از منبع  و فهم دين روحانيت  اخذ  به همين جهت در حوزه  نكرده است. 
لفظي كه كتاب و سنت است و از منبع غير لفظي كه عقل است، استنباط 
احكام مي كند. و در حيطه هدايت انسان ها در زمان غيبت و حتي حضور 
ائمه به خاطر وسعت جغرافيايي بالد اسالمي، اين كار را در چند بخش به 
روحانيت واگذار كردند. يكي در بخش تبليغ و هدايت و رساندن مفاد دين به 
جامعه، بخش ديگر در خصوص الگوي ديني بودن براي جامعه، و سوم ايجاد 
حكومت ديني و برقراري يک نظام ديني، و در بعد چهارم ارتقاء فرهنگ 
فرهنگي جبهه  مقابل هجمه  در  دين  از  فرهنگي  دفاع  و  در جامعه  ديني 
دين ستيز، همه اين كارها را حضرات معصومين)عليهم السالم( وقتي حضور 

داشتند انجام مي دادند و در زمان غيبت به روحاني واگذار كردند.
خشت اول: آيا تمام اعضاي صنف روحانیت موظفند تمام وظايف ائمه 
و انبیاء را بر عهده بگیرند يا روحانیت يک صنف و گروه است که هر عضوي 

از آن بايد يک جزء از مجموعه وظايف حوزه را انجام دهد؟
روشن است كه اين مأموريت هايي كه ذكر شد آنگاه محقق مي شود كه 
يک روحاني به مقام فهم دين، نورانيت ايمان و عمل ديني و عروج فرادنيايي 
آن  سعادت  شهباز  كه  ويژه خداست  موهبت هاي  از  اين  البته  يابد.  دست 
َهُه  َفقََّ فقط بر سر برخي در ادوار تاريخ مي نشيند. »إذا أراد اهلل بعبٍد خيراً 
دين داران  و  قلوب شيعيان  غيبت سكان داران  زمان  در  علماء  الدين«.  في 
و  دنيا گرايي  و  ابتذال  پرتگاه  در  سقوط  و  انحطاط  از  را  آنان  كه  هستند 
انحطاط اخالقي و رفتاري نجات مي بخشند. ائمه معصومين)عليهم السالم( 

اين وظيفه را به روحاني واگذار كردند آن هم به يک فرد كه اي فرد روحاني! 
اي عالم! شما بايد داراي اين ساختار محتوايي و ظاهري و عملكردي باشيد 
و جامعه را هدايت كنيد. حاال چون جغرافياي بالد اسالمي وسيع است، يک 
فرد كفايت نمي كند. البته براي انجام اين مجموعه كارها يک فرد كفايت 
مي كند، اما چون بالد ديني گسترش دارد، ما افراد زيادي مي خواهيم. لذا ما 
نمي توانيم بگوييم كه جزء جزء اين وظايف را تقسيم كنيم، جزء اخالقي اش 
را بدهيم به يک روحاني و بگوييم تو متكفل اخالق باش، جزء فهم دين را 
بدهيم به ديگري و بگوييم تو متكفل فهم دين باش، به ديگري بگوييم تو 
متكفل اجراء باش تا اين مجموعه روي هم ديگر يک واحد بشود. نه. خود 
فرد روحاني بايد داراي مجموعه اين خصائص و امور باشد. فهم دين، تخلّق 

به اخالق ديني، هدايت و تبليغ، اجراء و ... .

جزء  کنیم،  تقسیم  را  روحانی  اصلی  وظايف  جزء  جزء  نمي توانیم  ما 
اخالقي اش را بدهیم به يک روحاني و بگويیم تو متكفل اخالق باش، جزء 
فهم دين را بدهیم به ديگري و بگويیم تو متكفل فهم دين باش، به ديگري 
بگويیم تو متكفل اجراء باش. نه. خود فرد روحاني بايد داراي اين مجموعه 

خصائص و کامل باشد.

البته هر شخص روحاني به اندازه توانش بايد چنين شخصيتي پيدا كند 
نهاد روحانيت يک  افراد  از  بگوييم هر كدام  ما  اين دليل نمي شود كه  اما 

بخشي از وظايف ديني را انجام دهند. هر فرد روحاني بايد كامل باشد.
از مشكالت بحث تخصصي شدن در حوزه كه اكنون به بحراني  يكي 
تبديل شده، اين است كه فرد، متخصص فلسفه است، ولي در حوزه ادبيات 
عرب مي گويد من بلد نيستم. يا شخصي متخصص فقه است، اما اگر سخن 
از تفسير بگويي، مي گويد من متخصص فقه هستم، نمي دانم. اينجا ما بايد 
يک تعريف مناسبي از تخصص ارائه كنيم كه تخصص يعني شدت علمّيت 
آن  كه  طوري  به  اسالمي،  معارف  از  بخشي  در  اسالمي  پژوه  دانش  يک 
شخص در آن مجموعه معارف، تسلط كافي دارد اما در يک بخش، تسلطش 
بيشتر است. نه اينكه در حوزه هايي بي تسلّط باشد. وااّل اگر فردي متخصص 
در فلسفه باشد و برود در جايي كه اصاًل دين را نمي شناسد، بخواهد تبليغ 
دين كند، نمي تواند. قرآن شناسي نمي داند، سنت را نمي تواند معرفي كند، 
چهارچوب  فقط  بگويد.  نمي تواند  را  اخالق  نمايد،  تبيين  نمي تواند  را  فقه 
هندسة فكري آنجا را بر اين پايه مي ريزد كه خدا واجب الوجود است و ديگر 
موجودات، ممكن الوجود! و اگر ممكن الوجود بخواهد قوام پيدا كند و باقي 
باشد، بايد متصل به واجب الوجود باشد. اين مطلب به تنهايي چقدر مي تواند 

كارآيي داشته باشد؟ و همين طور ساير تخصص هاي ديگر.
حضرت امام رضوان اهلل عليه را مالحظه بفرماييد. هر جا نگاه مي كنيد، 
داراي وجودي عرشي و نوراني است. در زمينه اعتقادي، اخالقي، عملكردي، 
... همه چيز دارد. ما  ارتقاء فرهنگ جامعه،  براي  براي جامعه،  اسوه بودن 
وقتي مي خواهيم يک روحاني را تعريف كنيم بايد تالي تلو معصوم باشد. آن 

هم در همه ابعاد مورد نياز.

يعني شدت  که تخصص  کنیم  ارائه  از تخصص  تعريفي  بايد يک  ما  اينجا 
علمّیت يک دانش پژوه اسالمي در بخشي از معارف اسالمي به طوري که 
بخش،  يک  در  اما  دارد  کافي  تسلط  معارف،  مجموعه  آن  در  شخص  آن 

تسلطش بیشتر است. نه اينكه در حوزه ها بي تسلط باشد.

لذا به نظر بنده هدف از سازمان روحانيت بايد تربيت روحاني اي مثل 
امام)ره( باشد. حاال بعضي ها استعداد دارند و مي رسند و بعضي ها هم پائين تر 
تعالي  و  بسازيم  بُعد  را در يک  افراد  بياييم همه  ما  اينكه  نه  هستند. ولي 
تک بعدي مورد نظرمان باشد، هرچند الزم است افرادي متخصص در علوم 

31    پیش شماره دوم و سوم    خشت اول 



اين امر موجب تقويت علم و ايمانشان مي شود. موجب رشد باورشان 
مي شود و ديگر دچار بحران هاي هويتي نمي شوند. وقتي به او مي گويي چرا 
درس نمي خواني؟ مي گويد همين مقدار براي من بس است كه بتوانم منبر 
بروم. در حالي كه يک روحاني به واقع بايد خيلي باالتر از اين باشد كه االن 
طالب ما فكر مي كنند. جايگاه ارزشي روحاني خيلي باالست. عرض كردم 

كه در ملكوت، او را به عنوان »عظيم« كه نام خداست، مي شناسند.
امير المؤمنين روحي فداه به كميل بن زياد مي فرمايند: »ما من حركٍة 
اين  نيز در  السالم(  امام صادق)عليه  إلي معرفة« و  أنت محتاج فيها  اال و 
باره كالمي مهم بيان داشته اند: »العامل علي غير بصيرٍة كالسائر علي غير 

الطريق. ال يزيده سرعة الّسير ااّل بُعداً«.
هدف،  شناخت  و  اوليه  شناخت  نيازمند  هم  ساده  مادي  يک حركت 
مسير، روش و خودشناسي است تا شخص بتواند با بصيرت متناسب با تمام 
توان خود در مسير مستقيم و بدون اعوجاج و در اسرع وقت با روشي نتيجه 
بخش به هدف تعيين شده حقيقي دست يابد. بنابراين پرواضح است كه 
حركت هاي پيچيده و دامنه دار معنوي مثل تحصيل علوم به ويژه معارف 
و  مقدماتي  انديشيدن  به  بيشتري  نياز  عميق  و  وسيع  گستره اي  با  ديني 

مراقبت هاي بعدي جهت نتيجه بخش بودن حركت دارند.

درس نمي خواند، مي گويي چرا؟ مي گويد همان براي من بس است که بتوانم 
بروم منبر. در حالي که يک روحاني به واقع بايد خیلي باالتر از اين باشد که 

االن طالب ما فكر مي کنند.

مطالعه در تاريخ علماي حوزه نشان مي دهد كه بزرگان و تأثيرگذاران 
در حوزه، كساني بوده اند كه تصويري صحيح و شفاف از هويت روحانيت 
داشته اند و با انتخاب اين راه و ايمان به آن در فضاي سراسر نور آن گام 

نهاده اند.

آموزشي،  نيازمندي هاي  تا  جزئيه  موجبه  شكل  به  شوند  تربيت  مختلف 
در  و  كنند.  تأمين  را  ديني  معارف  حوزه  در  علم  آن  توليدي  و  تحقيقي، 
و  استعداد  با  متناسب  كس  هر  جانبه  همه  تربيت  و  آموزش  نظام  همان 
درجه تكاملش به كار گرفته مي شود. در اين ابعاد گاهي يک نفر درجه يک 
مي شود، گاهي درجه دو، گاهي درجه سه و ... اما در اين مسير اگر پيش 
از پايان تربيت و آموزش الزم شد نيازي از مراكز حكومتي را تأمين كنيم، 

جهت حفظ و اداره نظام، اشكال ندارد. آن، ضرورت است.

اصاًل طلبه که وارد حوزه مي شود، شناخت شفاف و تصوير روشني از هويت 
صنفي روحاني ندارد. لذا همه کس را راه مي دهند. شايد کساني که اصاًل 

شأنیت ورود به اين صنف را ندارند.

حوزه هاي  سطح  در  مقوله  اين  به  توجه  حاضر  حال  در  اول:  خشت 
علمیه به چه میزان است؟

روحانيت،  مسأله هويت  به  پرداختن  كه  اينجاست  از  اساسي  اشكال   
ضرورت خود را در حوزه پيدا نكرده است. هر انسان وقتي شغلي را انتخاب 
مي كند به طور طبيعي وارد دايرة صنفي آن شغل مي شود. هر صنف هم 
و  جايگاه شخصي  و  خاص  مهارت هاي  و  دانش  با  مشخص  هويتي  داراي 
اجتماعي و تاريخي ويژه و تعريف شده و در معرض آسيب ها و ظرفيت ها 
و ظرافت هاي مخصوص خود مي باشد. لذا هر فرد قبل از انتخاب كار آينده 
بيانديشد و هر چه بيشتر تعمق كند در آن  بايد دربارة هويت صنفي آن 
صنف موفق تر خواهد بود. بنابراين هر جوان جوياي معارف ديني و خواهان 
رسالت و ارشاد مردي در آغاز بايد هويت صنفي و جايگاه ارزشي روحانيت 
را به طور شفاف و با تصويري صحيح و روشن پيش روي خود ترسيم و به 
تصوير كشد. بنابراين تصويرگري شفاف از هويت روحاني بحث و ريشه اي 
بحران  كاري خود دچار  روند چارت  در  كه  مبادا  است.  تمام طالب  براي 
هويت شوند كه بحران گاهي به صورت انحراف هويتي و گاهي به صورت 
تحير هويتي و گاهي هم به شكل بن بست هويتي تجلي و ظهور پيدا مي كند. 
اصاًل بايد وقتي كه طلبه وارد حوزه مي شود، شناخت شفاف و تصوير روشني 
از هويت صنفي روحانيت در دست داشته باشد و بايد آنان كه متناسب با 
هويت روحانيت هستند وارد حوزه شوند و پذيرش گردند. لذا همه كس را 
راه نبايد داد، كساني كه اصاًل شأنيت ورود به اين صنف را ندارند. خدا همه 
را كه براي رسالت و امامت انتخاب نمي كند. همه هم نمي توانند روحاني 
بشوند. من االن جوان هاي زيادي مي شناسم كه اينها اصاًل نبايد مي آمدند 
حوزه ولو اينكه استعداد داشتند. آمدند و بعد از مدتي هم يا به خاطر عدم 
هم سنخي با هويت روحانيت و يا عدم معرفت به آن مشكالتي برايشان رخ 
داد، مشكالت فكري، مشكالت روحي، مشكالت جسمي، بحران هويتي پيدا 
كردند. بعد بريدند و رفتند. شما بايد تصويري شفاف از مجموعه خصوصيات 
ساختاري و ويژگي هاي ممتاز روحانيت در دست داشته باشيد و به ديگران 
بمانيد، حقيقت شما  اگر مي خواهيد  يا  اگر مي خواهيد وارد شويد  بگوييد 
اين است. خارج از اين، »اسداً يرمي« است. يعني مجاز مي شويد و مشكل 

پيدا مي كنيد.
خشت اول: داشتن هويت و شفاف بودن هويت روحانیت براي طالب 

جوان چه ضرورت و فايده اي دارد؟
به نظر مي رسد پاسخ صحيح و مناسب به اين موضوع به طالب جوان، 
انگيزه مضاعف و شور و نشاطي دو چندان مي بخشد و ايشان را به سلوك 
و تحرك در وادي علم و اخالق و هدايت، وامي دارد و در برابر راه كارهاي 

دروني و بيروني شياطين، مصون مي نمايد.
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اشاره:
نوشته حاضر حاصل گفتگوي »خشت اول« با جناب آقاي کافي، عضو 
گروه جامعه شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمي همايش 
هويت و گسست نسل ها است که در سال 1383 توسط پژوهشگاه حوزه 
برگزار شده است. آقاي کافي در  با همكاري جهاد دانشگاهي  و دانشگاه 
زمینه مسأله هويت و گسست نسل ها صاحب مقاالت علمي هستند و در 

اين باب حرفهاي زيادي براي گفتن دارند.
مسأله  دربارة  را  ما  دغدغه هاي  و  سؤاالت  نوشته ها،  مجموعه  ايشان 

هويت طالب به دقت مطالعه کردند و دعوت ما را براي گفتگو پذيرفتند.
حاصل اين گفتگوي فّعال بیان مقدماتي، به منظور ارائه الگوي مطالعه 

و بررسي کارشناسي اين مسأله است.

خشت اول: با توجه به حوزه تخصصي شما و مطالعاتي که دربارة مسأله 
»هويت« داشته ايد؛ اگر موافق باشید بحث را از گفتگو دربارة برخي مفاهیم 

شروع کنیم. مفاهیمي که تنقیح آنها، ابعاد مسأله را روشن تر مي سازد.
 در اين فرصت بهتر است دربارة موضوعاتي كه مطرح كرديد تأمالت 
بيشتري داشته باشيم. اگر در اين تأمالت، الگوي مفيدي بدست آمده تأييد 

در نوبت هاي بعدي، مطابق با آن، بررسي هاي خود را ادامه دهيد.
اولين تأمل در مورد اصل وجود مفهومي به نام »هويت« است كه آيا 
اصاًل چيزي به نام »هويت« وجود دارد يا نه؟ تا شما به دنبال آن باشيد، 
ايجادش كنيد، يا از آن گزارش دهيد كه در حال انحراف يا بحران به سر 

مي برد. امروزه در اين زمينه نظرات متعدد و متكثري وجود دارد.

آيا اصاًل چیزي به نام هويت وجود دارد يا نه؟ تا شما به دنبال آن باشید؛ 
ايجادش کنید، يا از آن گزارش دهید که در حال انحراف يا بحران به سر 

مي برد.

به  چيزي  آيا  بپرسيم  بايد  چيست،  »هويت«  بگوييم  اينكه  از  قبل 
فلسفي  منظر  بايد  اين سؤال  پاسخ  در  نه؟  يا  دارد  وجود  عنوان »هويت« 
و معرفت شناسي را در نظر بگيريم. اين اولين سؤال من است و پاسخ آن 
بحثهاي  پاسخ جزو  و  اين پرسش  ما است. چون  باشد مبناي كار  هر چه 
فلسفي و بنيادي است كه ما قصد داريم تحليل هاي اجتماعي خودمان را بر 
مبناي آن ارائه دهيم. اگر كسي گفت »هويت« وجود ندارد، مسلماً در مورد 
چيستي آن بحثي نخواهد داشت و اگر گفت چيزي به عنوان »هويت« وجود 
دارد، آنگاه از چيستي و ماهيتش بحث مي كند. فرقي نمي كند كه ما مسأله 

»هويت« را بخواهيم در مورد »جوان« طرح كنيم يا در مورد »طلبه«.
بعضي از صاحب نظران علوم اجتماعي بر اين باورند كه در دوران »سّنت« 
چيزي به عنوان »هويّت« وجود داشت، ولي در دوران »مدرن« و »پست 
مدرن« چيزي به نام »هويت« وجود ندارد. پس اگر بخواهيد چيزي را به 
جامعة  يک  ساختارهاي  مي خواهيد  واقع  در  كنيد،  »هويت« حفظ  عنوان 
سنتي را حفظ كنيد. اما اگر بگوييد جامعة مدرن و يا پست مدرن داريم و در 

درون اين جامعه چيزي به عنوان »هويت« داريم اين يک پارادكس است.

ترديد در اصل هويت!
درآمدي بر تبیین اجمالي الگوي شناخت هويت
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يعني  دارد؛  وجود  هويت  مفهوم  كه  باشد  اين  باورمان  اگر  بنابراين 
تعبير  به  يا  سنتي  ساختارهاي  و  كنيم  حفظ  را  سنتي  عالِم  مي خواهيم 
دنياي  اگر گفتيد  اما  را در حوزه حفظ كنيم.  خودمان آن »زي طلبگي« 
بنابراين  اين دنيا هستند؛  از  امروز تحول پذير است و حوزه ها هم بخشي 

ديگر چيزي به نام »هويت« در حوزه مطرح نمي شود.
ما  پیشنهادي  عنوان  با  ما  دغدغه هاي  آيا  شما  نظر  به  اول:  خشت 

تطابق دارد؟
 پيش فرض مهمي را مطرح كرديد. بعضي از چيزهايي كه در نوشته هاي 
شما ديدم، مربوط به مسأله »هويت« نيست، بلكه سردرگمي هايي مربوط 
بايد  كار  روحاني چه  و  عنوان طلبه  به  اينكه  مثاًل  است.  آموزش  به حوزه 
مشكالت  بلكه  نيست،  »هويت«  بحث  اينها   ... چيست؟  آيندة مان  بكنيم؟ 

نظام آموزش و پژوهش و عدم برنامه ريزي است.

انديشه ها و هويت و  باطلي در  اگر يک نكته  نداريم که  اين دغدغه را  ما 
و چون  نباشیم،  آن  و تصحیح  تغییر  دنبال  به  نسل گذشته وجود داشت 

مربوط به سنت هاست، همین خوب است.

حوزه نظامي دارد كه بعضاً اختالالت آموزشي و پژوهشي در آن وجود 
در  باشيم،  داشته  قوي  خيلي  پژوهشي  آموزشي  نظام  مي توانيم  ما  دارد. 
حالي كه افراد تحت اين نظام، افراد بي هويتي باشند. از طرف ديگر مي توان 
آدم هايي با هويت قوي يافت كه تحت نظر يک نظام آموزشي و پژوهشي 

بسيار ضعيف قرار گرفته اند و سرگردان هستند.
وجود  فرض  در   – »هويت«  مسأله  اصاًل  كه  است  اين  بحث  دومين 
است  اين  جامعه شناختي  عمده  متغير؟ سؤال  يا  است  ثابت  مقولة  يک   –
كه »هويت« معطوف به تداوم و استمرار است يا تغيير و تحول؟ اگر گفتيم 
ثابت است و تداوم دارد، اتخاذ اين مبنا ما را به شاخصه هاي جامعة سنتي 
برمي گرداند. ولي اگر بر اين باور بوديم كه خوبِي »هويت« به پويايي، تحرك، 
و شايد  تغيير مي كند،  اين حرفها  از  بسياري  است،  آن  روزآمدي  و  تغيير 

»بي هويتي«، ديگر معناي دقيقي نداشته باشد... .
اينكه  باور  و  هويت  وجود  پذيرش  مبناي  بر  كه  اين  نكته  سومين 
في الجمله، هويت امر ثابتي است، بحث عمده ديگري پيش مي آيد كه اگر 
هويت ثابت است، تمام عناصر آن نيز ثابت است يا بخشي از عناصر آن؟ 
چه بخشي از عناصر هويت ثابت و چه بخشي متغير است و تا كي و تا كجا 

مي تواند متحول شود؟
خشت اول: اگر وقتش رسیده باشد اجازه دهید سؤال کنم که تمايل 

شما به کدام مبنا بیشتر است؟

اجماالً  را  ثباتش  مي پذيرم،  را  هويت  يعني  دارم.  قبول  را  سوم  نظر   
مي پذيرم، ولي نه در همة جنبه ها، بلكه بخشهايي از آن قابل تغيير است. 
و بخشهايي از آن ثابت. اگر فرصتي پيش آمد بايد اين مبنا مستدل شود و 

اين تفصيل تبيين گردد.
خشت اول: پس بر مبناي شما بايد تداخل هويت ها در اجتماع معنا 
داشته باشد. چون هويت به طور مطلق مقوله اي مستمر و ثابت نیست، لذا 
از  بعضي  و در  دارند  متعددي در بخشهاي مختلف هم پوشاني  هويت هاي 

موارد احتماالً تنافي دارند.
براي  باشند.  داشته  متعدد  هويت هاي  مي توانند  آدم ها  كلي  طور  به   
مثال منافاتي ندارد، كسي طلبه باشد و هويت طلبگي داشته باشد و پزشک، 
... هم باشد. اين مسأله تا جايي كه تعارضي به وجود نيايد،  مهندس و يا 
مشكلي ايجاد نمي كند، ولي گاهي بين اين هويتها تعارض ايجاد مي شود، 
آنجا بايد چه كنيم؟ اين مسأله تحت عنوان »تعارض هويتي« مطرح مي شود 
و يک بحث روانشناسي يا به طور دقيق تر، »روانشناسي اجتماعي« مي طلبد، 

كه در هنگام تعارض هويتها چه بايد كرد.
در حالت كلي هويتها هم به صورت طولي و هم به صورت عرضي قابل 
جمع هستند. ما هويت انساني، هويت ايراني، هويت شهري يا فرهنگ قومي 
خاصي داريم. هويت طلبگي، كارمندي، پزشكي، روانشناسي و ... داريم. كه 

بعضي مي توانند در طول و بعضي در عرض با يكديگر جمع شوند.
چهارمين نكته اي كه مي خواهم خدمتتان عرض كنم اين است كه آيا 
هويت يک بحث اكتشافي است كه بايد كشفش كنيم،  يا يک بحث ايجادي 
است،  گفتيد كشف  اگر  دارد.  ماهيت سومي  و  تحليل  يک  اينكه  يا  است 

دست و پازدن ممنوع مي شود.
اگر هويت را ايجادي بدانيد، يعني مي خواهيد خط و جهت به آن بدهيد، 
برجسته اش كنيد و آن را كنترل كنيد. در حاليكه اگر مبناي شما كشف 
بود اصاًل اين مطلب معني و مفهوم پيدا نمي كرد. اگر الگوي سّومي بود علي 

القاعده بايد ببينيم كه الگوي ما چه اقتضائي دارد.
تأمل پنجم اين است كه مسألة »هويت طالب« دغدغه چه كسي است؟ 
سياسي؟  دولتمردان  يا  حوزه،  فضالء  و  علماء  يا  است  دغدغة خود طالب 
من در همايش »هويت و نسل جوان« طي يک مقاله به طور مفصل به اين 

مسأله پرداخته ام و تفاوت هر رويكرد را بيان كرده ام.
نگاه  مسأله  به  گونه اي  به  باشد،  داشته  را  دغدغه  اين  اگر خود جوان 
مي شود و اگر دغدغة علماء و فضالء باشد، طوري ديگر و اگر مسألة حاكمان 
باشد، به گونه اي ديگر. اين مهم است كه اين مسأله از كجا به ذهن شما 

آمده؟
خشت اول: آشفتگي هايي که در بین طالب جوان ديده ايم، ما را به 
سوي اين بحث کشانده است. و به نظر ما اين مسأله در درجة اول مسأله 

طلبة جوان است.
 پس زمينه اي براي شما وجود داشته، اما اين زمينه از كجا آمده؟ اكثر 
مسؤولين كشوري وقتي مي خواهند براي طالب حرف بزنند، بر اين مسأله 
متمركز مي شوند. شايد اين مطلب اين زمينه ها را در شما ايجاد كرده باشد. 
اين احتمال را نمي دهيد؟ برخي معتقدند علت اين تأكيد مربوط به ارتباط 
قدرت و دانش است. به هر حال اين كه مسأله »هويت« دغدغة چه كسي 
تا  از منظر خاص خودش به مسأله نگاه شود  بايد  است، مهم است، چون 

مفيد باشد.
نكته بعدي اين است كه اگر باور كرديم هويت وجود دارد و بخشي از 
آن ثابت است، گاهي بايد به تغيير آن به سوي تعالي كمک كنيم. يكي از 

كارهاي تمام انبياء)ع(، تغيير »هويت جوان« در مسير تعالي بوده است.
ما اين دغدغه را نداريم كه اگر يک نكته باطلي در انديشه ها و هويت 
بلكه  باشيم،  آن  تصحيح  و  تغيير  دنبال  به  داشت  وجود  گذشته  نسل  و 
مي گوييم چون مربوط به سنت هاست، همين خوب است. اين اصرار به نحو 
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كلي چه لزومي دارد؟ يكي از كارهاي هر دين، البته دين هايي كه پويايي و 
تحرك خود را حفظ كرده اند، ايجاد تغييراتي به منظور نيل به وضعيت بهتر 
و صنفهايي مشكل ساز  براي گروهها  تغييرها  اين  است  البته ممكن  است. 
باشد و بخواهند هويت ثابت باشد و تغيير نكند. بايد هر كاري كه الزم است 
تا طلبه بتواند وظيفه اش را خوب انجام دهد ولو اينكه هويت او در ظاهر 

تغيير كند انجام دهيم.

در ساختار جوامع سنتي واژه  يا مفهومي به عنوان »جوان« نداريم. پديدة 
»جوان« يا »جواني« يک پديدة مدرن است. يعني اين واژه در دنیايي معنا 

دارد که امروزه براي ما درست کرده اند. 

نكته بعد مطلبي درباره »هويت طالب جوان« است. تعريف و تأمالت در 
مورد »طالب« را به خود شما واگذار مي كنم. درباره »هويت« بحثي اجمالي 
داشتيم، اما اجازه دهيد درباره مفهوم »جوان« كمي بيشتر صحبت كنيم. 
جوامع  ساختار  در  مي شود.  زيادي  تأمالت  امروزه  »جوان«  مفهوم  درباره 
سنتي واژه  يا مفهومي به عنوان »جوان« نداريم. پديدة »جوان« يا »جواني« 
يک پديدة مدرن است. يعني اين واژه در دنيايي معنا دارد كه امروزه براي 
كنار  در  كه  مدتي  از  پس  فرد  هر  سنتي  جوامع  در  كرده اند.  درست  ما 
خانواده خود زندگي مي كرد در دو مورد استقالل پيدا مي كرد، يكي استقالل 
اقتصادي و ديگري استقالل زيستي. منظور از استقالل زيستي، بحث پيدا 
كردن شخصيت، بروز نيروي جنسي و بعد هم تشكيل خانواده است. و همراه 
همين استقالل زيستي با يكي دو سال دير و زود، استقالل مالي و اقتصادي 
هم پيدا مي كردند. و به سراغ زندگي مي رفتند. بنابراين مشكلي با عنوان 

پديده يا دوران »جواني« وجود نداشت.
در دوران مدرن يا اكنون كه در آستانة دوران پست مدرن هستيم، بين 
استقالل زيستي و استقالل مالي به تناسب جوامع مختلف يک دوره فاصله 
زماني ايجاد مي شود. در ايران سن استقالل مالي حدوداً 25 الي 27 سال 
اين دو  ايران حدود 30 سال است. پس دورة ما بين  از  است و در خارج 
استقالل را به عنوان دورة »جواني« مي شناسيم كه ويژگي هاي خاص خود 
را دارد. اين سردرگمي ها، بي هويتي ها و چه كنم چه كنم ها، همه مربوط 
به اين دوره است. اكثر جوانهايي كه شغل پيدا مي كنند و ازدواج مي كنند، 

ديگر اين دغدغه ها از ذهنشان خارج مي شود.
خشت اول: يعني ديگر مشكلي ندارند؟

 نه. در چرخة زندگي مي افتند. اگر مشكلي هم هست، در چرخة زندگي 
خوب  بودن  ايراني  كنم؟  كار  چه  بايد  من  اينكه  مانند  دغدغه هايي  است. 
است يا نه؟ اين هويت خاص را داشته باشم يا نه؟ به سنتها و هنجارها و 
قواعد آباء و اجدادم پايبند باشم يا نه؟ همة اين سؤالها برمي گردد به اين 
دوراني كه گفتم. ولي بعد از آن مي بينيد كه همين جوان، آدمي مي شود 
كه دوست دارد بچه هايش هم طبق همين آداب و رسوم و ارزشهاي نسل 
خودش رفتار كنند. همة آدمهايي كه در چرخة زندگي مي افتند، نسبت به 
ارزشها، هنجارها و هويت محافظه كار مي شوند. در صورتي كه ممكن است 
خود اين فرد در دوران جواني به شدت راديكال بوده است. يعني مي خواسته 
وضع موجود را تغيير دهد. ولي اكنون محافظه كار شده است. لذا مي توان 
بر اين باور بود كه همة نسل هاي ميانسال نسبت به سنتها و ارزشها محافظه 

كار هستند.

استقالل  بین  سابقًا  حوزه،  طالب  مورد  در  الظاهر  علي  اول:  خشت 
کارکردي و توانايي نقش آفريني از يک طرف و مقدار حضور آنها در حوزه 
تناسب  به  مي گرفتند  درس  که  چه  هر  يعني  است.  نبوده  زيادي  فاصله 
توجه  با  را  مفیدي  کار  مي کردندمي توانند  حس  داشتند.  هم  کارکرد  آن 
بین مدت  به دالئلي  اما هم اکنون  انجام دهند.  تعلیم حوزوي  و  تربیت  به 
و  يک  افتاده  فاصله  او  کارکردي  استقالل  و  حضور طلبه جوان در حوزه 
الفراغ ممكن است احساس  خالءي حس مي شود. بنابراين در اين منطقة 

رهاشدگي براي طلبه جوان، نگراني هايي را به وجود آورد.
 اين دغدغه فقط براي جوانهاي حوزه نيست بلكه كليت روحانيت دچار 

اين دغدغه هستند.
توجه  قابل  توانايي  يک  به  جوان  طلبه  که  زماني  تا  اول:  خشت 
دست يابد اين دغدغه ها وجود دارد و تا وقتي که نقش هايي را به تناسب 
اين  آيا شما  دارد.  را  چنین حسي  نیافته،  خود  استعدادهاي  و  ظرفیت ها 

مطلب را قبول داريد؟
 البته داوري دقيق اين مسأله به مبناي شما در بودن يا نبودن »هويت« 
برمي گردد ولي كليت آن را في الجمله قبول دارم. در گذشته طلبه در بين 
مردم كه مي رفت، انتظاراتي كه مردم و جامعه داشتند برآورده مي نمود. ولي 
اكنون تصور مي شود كه اين انتظارات برآورده نمي شود. و بين انتظارات و 
واقعيات فاصله هايي ايجاد شده است. اما قضاوت نهايي در اين مورد نياز به 

كار كارشناسي بيشتري دارد.

حوزه هاي ما هم در اين روند تغییر و تحول جهاني يا »دوران گذار« واقع 
هستند. بخشي از اين دغدغه هاي ما به خاطر اين است که هنوز نمي دانیم 
موقعیت جهاني ما چیست و در جهان چه اتفاقي مي افتد؟ تغییراتي که در 
با کل تغییراتي که در  20 سال گذشته، در جهان رخ داده، مساوي است 
با مسأله  بايد رابطه دوران گذار را  طول تاريخ بشر بوجود آمده است. ما 

هويت طالب جوان پیدا کنیم.

كه  است  اين  بحث  است.  پديدة جديدي  جواني،  پديدة  هر جهت  به 
آيا ما مي توانيم مثل اين يا متناظر با اين پديده كه در دنيا مطرح است در 
حوزه ها هم مصداقي پيدا كنيم. مثاًل بگوييم ما از لحاظ جامعه شناسي يک 
دوراني را پيدا كرده ايم كه اين دوران سبب سردرگمي طالب جوان مي شود 
ولي از آن زمان به بعد قسمتي از اين سردرگمي ها حل مي شود و طلبه در 

روند و سير طبيعي خودش مي افتد.
اما تأمل ديگر اينكه ما در يک روند جهاني قرار گرفته ايم و آن روند تغيير 
و تحوالت سريع جهاني است كه اين روند جهاني را تحت عنوان »دوران 
گذار« تعريف مي كنند. ضعف هاي موجود در جامعه ما نمي توانند به دور از 
اين تغيير و تحوالت تحليل شود. الجرم حوزه هاي ما هم در اين روند تغيير 
و تحول جهاني يا »دوران گذار« واقع هستند. بخشي از اين دغدغه هاي ما 
به خاطر اين است كه هنوز نمي دانيم موقعيت جهاني ما چيست و در جهان 
چه اتفاقي مي افتد؟ تغييراتي كه در 20 سال گذشته، در جهان رخ داده، 
مساوي است با كل تغييراتي كه در طول تاريخ بشر بوجود آمده است. ما 

بايد رابطه دوران گذار را با مسأله هويت طالب جوان پيدا كنيم.
از اين قضيه نمي شود غافل بود و در حوزه كنوني ما درها بسته نيست. 
اكنون بيشترين مصرف اينترنت در قم است. جالب اين است كه بيشتر اين 

  معلم
مشكل آن جاست كه عقل شايد بتواند مجهوالت ما را مبّدل به معلومات كند، اما نمي تواند به ما مجهوالتمان را نشان بدهد؛ عقل وسيله ي كسب 

معلوم است و نه ادراك مجهول.
اين روزها عناصر سازنده ي دستگاه معرفتي رايج، عالم است و معلوم و علم؛ احساس مي كنم كه سخت محتاج معلم هستيم...

نگاره 6
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مصرف در بين طالب است. در مورد خوبي و 
بدي آن نمي خواهم بحث كنم، شما نمي توانيد 
به اين پديده بي توجه باشيد. طالب سايت كفر 
را هم مي خوانند و بعد مي بيند اين چيزهايي 
او  نيازهاي  جوابگوي  مي خوانند  حوزه  در  كه 
مورد  در  كه  نمي دهد  اجازه  او  به  و  نيست 
مسائل مختلف جهاني فكر كند. به نظر مي رسد 
جهاني شدن را بايد در كنار بحث هويت ديد. 
بحث تغييرات و جهاني شدن و اينكه ما تا كجا 
و  برويم  پيش  شدن  جهاني  روند  با  مي توانيم 
بحث هاي  از  يكي  كنيم  مقاومت  بايد  كجا 

اساسي است.

خشت اول: پرداختن به اين تأمالتي که 
آنها  و توجیه  تبیین  و  حضرت عالي فرموديد 
مجال بیشتري مي خواهد که اگر موافق باشید 
در فرصتهاي بعدي دربارة آن گفتگو خواهیم 
کرد. به نظر حضرت عالي چه عواملي در شكل 

دهي هويت طالب نقش دارند؟
 همان طور كه گفتيد مسأله مهم ديگري 
عوامل  شود  گفتگو  آن  روي  است  الزم  كه 
هويت دهنده طالب جوان است، اوالً بايد بحث 

شود كه ما به چه چيزهايي مي گوييم عوامل هويت دهنده، آنگاه عوامل را 
بشماريم. من فقط در اين فرصت براي اين عوامل چند مثال مي زنم. بيشتر 
مثالهايي را ذكر مي كنم كه در حوزه در مورد آنها كار نشده است. تعريف 

عوامل هويت دهنده نيز در خالل آنها بدست مي آيد.
يكي از عناصر و عوامل هويت بخش طالب اشتغال و كار است. ما به 
طلبه ها اجازة كار و فعاليت نمي دهيم، گاهي اوقات حتي كار متناسب با شأن 
طلبه ها. طالبي كه كاري متناسب با فضاي طلبگي دارند، شخصيت مبّرز و 
ساخته شده تري نسبت به طلبه هاي ديگر پيدا مي كنند. مثاًل از بين طلبه ها 
آن درصدي كه مثاًل تدريس مي كنند، شاداب تر هستند و معلوم است كه 

مقوله كار و فعاليت مي تواند در هويت طلبگي تأثير زيادي بگذارد.

يكي از عناصر و عوامل هويت بخش طالب اشتغال و کار است. ما به طلبه ها 
اجازة کار و فعالیت نمي دهیم، حتي کار متناسب با شأن طلبه ها. طالبي که 
با فضاي طلبگي دارند، شخصیت مبّرز و ساخته شده تري  کاري متناسب 
درصدي  آن  طلبه ها  بین  از  مثاًل  مي کنند.  پیدا  ديگر  طلبه هاي  به  نسبت 
که مثاًل تدريس مي کنند، شاداب تر هستند و معلوم است که مقوله کار و 

فعالیت مي تواند در هويت طلبگي تأثیر زيادي بگذارد.

خشت اول: بُعد اقتصادي آن که مدنظر شما نیست؟
 نه. منظورم فقط بُعد اقتصادي اين ماجرا نيست. حتي اگر در مدارس 
به صورت غير انتفاعي كاري كنيم كه طالب از ابتدا به نحوي در فعاليت هاي 
فوق برنامه متناسب مشاركت كنند، نتايج ارزنده اي بدست مي آيد. در دانشگاه 
كه مي رويد اقسام و انواع گروهها با كاركردهاي مختلف را مي بينيد. انجمن، 
بسيج، ... بولتن درست مي كنند، بيانيه صادر مي كنند و به نحوي دانشجو را 
به عرصه فوق برنامه هاي مؤثر در شكل دهي و رشد شخصيتي اش مي كشانند 

و حساسيت هاي اجتماعي و سياسي خودجوشي او را برمي انگيزند و ... .

خشت اول: يعني به نحوي تمرين مشارکت اجتماعي مي کنند.
 بله. مثاًل ورزش هاي دست جمعي دارند، جشنهاي دست جمعي دارند. 

رخوت  و  لَْختي  يک  مي آييد  كه  حوزه ها  در 
براي خودش مشغول  و هر كسي  دارد  وجود 
اين  به  را  حوزه  زيبايي  اصاًل  بعضي  است. 
كناره گير  و  گوشه نشين  طلبه ها  كه  مي دانند 
باشند. در اين فضا اگر طلبه اي ارتباطات خوبي 
فقط با يكي دو تا از هم حجره اي هايش داشته 

باشد، خيلي موفق ارزيابي مي شود.

حیطه  در  که  مي شناسم  را  فاضلي  طلبة 
حوزه  براي  و  علمیه  حوزه  در  جامعه شناسي 
علمیه روزي 15-16ساعت کار علمي مي کند. 
او مي گفت اگر درس خارج فقه نروم، مي گويند 
نمي تواني شهريه بگیري. گويي تنها تعريف و 
فقه  که طلبه کالس  است  اين  هويت طلبگي 
برود و مباحثه فقه بكند. حاال براي مثال هر 
چه اين طلبه فاضل دربارة مسأله »جوان« در 
اين مملكت کار ديني و مطالعات ديني انجام 
دهد، اصاًل احساس نیاز نمي شود در حالي که 
جامعه علمي، پشتیباني علمي اين مسائل را 
مي دهم،  مقاله  مي گفت  دارد.  انتظار  حوزه  از 
مطالعه مي کنم، مي نويسم، تدريس مي کنم. اما 

حوزه کاري به اين خدمات ديني من ندارد.

خشت اول: به نظر شما اين مسأله چه اتفاقاتي را پديد مي آورد؟
 اين مطلب باعث سرگرداني طالب در حوزه ها مي شود. بايد در مقاطع 
مختلف براي طالب فعاليت هايي كه به افزايش مهارت هاي اجتماعي و تمرين 
كارهاي جمعي مي تواند كمک كند تعريف شود. با اين كار مي توانيم در هر 
مقطعي، هدف هويتي خاصي را كه از آنها انتظار داريم به آنها ببخشيم. البته 

باز پيش فرض اين مطلب اين است كه هويت يک بحث ايجادي باشد.
يكي از فعاليت هاي متناسب با طالب، بحث »نوشتن« است. مي توانيم 
يک سري بولتن ها و مجالت داخلي تعريف كنيم و طلبه ها را تشويق كنيم 
حوزه  در  طلبه ها  همه  اين  چرا  شوند.  قلم  اهل  و  بزنند  قلم  آن  براي  كه 
فعاليت مي كنند، اّما آنهايي كه اهل قلم مي شوند خيلي كم هستند. شايد به 
خاطر اينكه معموالً فقط اجتهاد را به عنوان تنها خروجي رسمي و مشروع و 
ارزشمند حوزه در نظر مي گيريم. و مقاصدي مانند نوشتن را جزئي و فرعي 
مي دانيم و به طور يک دغدغه و ضرورت اصلي براي ما معنا ندارد وگرنه 

تاكنون تعداد زيادي از ژورناليستهاي جامعه بودند.
بايد اين محيط رشد را براي آنها فراهم كرد. البته در مقاطع مختلف 
مي شود كارهاي مختلفي تعريف كرد. اين كار مي تواند بسيار تأثيرگذار باشد. 
كارهاي دسته جمعي، اردو، ... كارهايي كه در دنيا تجربه شده و نقش آفرين 
بوده اند، در اين زمينه تنها چيزي كه در حوزه وجود دارد؛ البته براي خود 
حوزه هم نيست و از جامعه گرفتيم؛ بحث عزاداري هاي دسته جمعي است 
و چيز خاص ديگري نداريم. چه بسا اين طلبه اگر در مسجد محلةشان هم 
بود همين گونه فعاليت ها را داشت. يعني اين مجال و موقعيت را حوزه به 
او نداده است بلكه از فرهنگ جامعه بدست آورده است. حوزه در اين مورد 
بار  اجتماعي  را  تعبيري حوزه طالب  به  نمي دهد.  انجام  توجه  قابل  كاري 

نمي آورد.
تعريف مي كنيد؟  با چه چيزي  را  براي مثال شما خودتان و هويتتان 
اگر كسي به شما بگويد چه كاره هستيد چه مي گوييد؟ اولين مؤلفه اي كه 
براي تعريف خودتان مي گوييد، شغلتان است. در جامعة امروز اگر از بين 
بخش اندكي كه در جامعه شما را به عنوان طلبه مي پذيرند بيرون برويد 

36خشت اول    پیش شماره دوم و سوم



شايد خجالت بكشيد كه بگوييد »من طلبه هستم«. اين واقعيت تلخ است 
ولي به هر حال وجود دارد. ولي به محض اينكه حتي پائين ترين سطح حوزه 
مدرس  مي گوييد  بگوييد،  را  المقدمات  جامع  مثاًل  يعني  بدهيد،  درس  را 
حوزه هستم و حتي اگر برود ضعيف ترين درسهاي معارف دانشگاه را بگوييد 
مي گوييد من استاد دانشگاه هستم. چون اين مطلب براي او هويت ايجاد 

مي كند.
او مي پرسند چه كاره اي؟  از  ببينيد وقتي  را كه  اكثر چت هاي طلبه ها 
نمي گويد من طلبه ام. چون اخيراً من دربارة مسأله جامعه شناسي چت در 
ولي  هستم.  طلبه  من  نمي گويد  كه  بودم  شاهد  خودم  مي كنم  كار  ايران 
اگر جامع المقدمات را بگويد، مي گويد من مدرس حوزه هستم يا مدرس 
دانشگاه هستم. مي گويد من نويسنده ام. حاال چه مي نويسد؟ ممكن است 
در يک بولتن كوچک داخلي بنويسد، ولي خود اين مطلب براي او هويت 
مي آورد. به هر صورت بايد راهكارهايي پيدا كنيم كه براي طلبه ايجاد هويت 
كند. منظور كار خالف شأن حوزه نيست، بلكه در همان حيطه وظايف و 
رسالت هاي حوزه هاي ديني، هويت هاي جديد سازگار با دنياي مدرن. بخش 

عمدة اين رسالت به عهده متوليان و نخبگان حوزه است.

به نظر مي رسد آنچه که مد نظر ما در اين بحث است، در حوزه روانشناسي 
به عنوان »شخصیت«  از آن ياد مي شود و در حوزه جامعه شناسي به آن 
هويت  نه  طلبگي  شخصیت  يعني  طلبگي  زي  مي گويند.  منزلت  و  نقش 

طلبگي.

فكر  چگونه  مورد  اين  در  حوزه  متولیان  شما  نظر  به  اول:  خشت 
مي کنند؟

 ممكن است حتي اين حرفها را بعضي از بزرگان حوزه از شما نپذيرند، 
حيطه  در  كه  مي شناسم  را  فاضلي  طلبة  است.  واقعيت  حال  هر  به  ولي 
جامعه شناسي در حوزه علميه و براي حوزه علميه روزي 15-16ساعت كار 
نروم، مي گويند نمي تواني  فقه  اگر درس خارج  او مي گفت  علمي مي كند. 
شهريه بگيري. گويي تنها تعريف و هويت طلبگي اين است كه طلبه كالس 
فقه رود و مباحثه فقه كند. حاال براي مثال هر چه اين طلبه فاضل دربارة 
دهد،  انجام  ديني  مطالعات  و  ديني  كار  مملكت  اين  در  »جوان«  مسأله 
علمي  پشتيباني  علمي،  جامعه  كه  حالي  در  نمي شود  نياز  احساس  اصاًل 
اين مسائل را از حوزه انتظار دارد. مي گفت مقاله مي دهم، مطالعه مي كنم، 
مي نويسم، تدريس مي كنم. اما حوزه كاري به اين خدمات ديني من ندارد. 
انتظار  امروز،  اما  نبود،  حوزه  از  انتظاراتي  چنين  گذشته  در  است  ممكن 
هست. امروز طالب در تمام سطوح ساختاري جامعه دست گذاشته اند - كه 
من با اين مخالف هستم -  وقتي در جايي باشيد ايجاد انتظار مي كنيد و 
بايد جوابگو باشيد. شما از نيروهاي انتظامي و ارتش و سپاه و ... بگيريد تا 
در بحث دانشگاهها، آموزش و پرورش و اكثر وزارتخانه ها، طالب به عنوان 
متوليان فرهنگي، ديني مي روند،گاهي تخصص هم ندارند. ادعاها هم گاهي 
باال است، بعضي چهار سال مي روند سرخورده مي شوند و برمي گردند. به هر 
حال اين مباحث تبعات وضعي خود را خواهد داشت براي آن بايد تدبيرهاي 

عملي انديشيد.
بين هويت طالب و هويت  تمايزي  اين است كه چه وجه  نكتة ديگر 
ديگران وجود دارد. اين هم جزو آن سؤاالتي است كه مي شود دربارة آن 
ديگر  جوانان  هويت  از  غير  و  خارج  چيزي  طالب  هويت  آيا  كرد.  تأمل 
هويت  مفهوم  كه  دارند،  باور  مطلب  اين  به  كارشناسان  از  بسياري  است. 
در جامعه شناسي در بحث شناخت قوميت ها مطرح است. يعني ما »هويت 
قومي« داريم ولي »هويت گروهي« نداريم. در جامعه شناسي گروهي بحث 

از هويت نيست بلكه بحث از »منزلت و نقش« وجود دارد.

جامعة امروز مثل کالفي است که چند سر نخ دارد، و هر کسي مي آيد، يكي 
از اين سرنخ ها را مي کشد و مي رود. بعد از اينكه يكي کشیده شد، تا جايي 
ديگر  و  کور مي شود  گره  ما  قول  به  و  گره مي خورد  دوباره  بعد  و  مي رود 
به تخصص هاي  نیاز  امروز،  تدبیر جامعة  و  تحلیل  نمي شود.  باز  راحتي  به 

مختلف دارد. فرهنگي، سیاسي، پژوهشي، آموزشي.

بنابراين بايد بحث كنيم آيا اصاًل تعريف هويت براي »گروه« معني دارد 
آيا اصاًل مي توانيم بگوييم هويت گروه رانندگان، هويت گروه  يا نه؟ يعني 
براي »قوم« است،  اينكه هويت مفهومي  يا  پزشكان، هويت گروه طلبه ها. 

مثل هويت ايراني، هويت ُكرد.
به نظر مي رسد آنچه كه مد نظر ما در اين بحث است، در حوزه روانشناسي 
به عنوان »شخصيت«  از آن ياد مي شود و در حوزه جامعه شناسي به آن 
هويت  نه  طلبگي  شخصيت  يعني  طلبگي  زي  مي گويند.  منزلت  و  نقش 
طلبگي. بعيد به نظر مي رسد كه بتوانيم از لحاظ علمي. بحث هويت را در 
بين يک گروه مطرح كنيم. البته مي توان اين عبارت را مسامحتاً مطرح كرد، 

چرا كه ما دردمان را مي دانيم و عناوين براي ما مشير هستند. 
وقتي بحث از »هويت« به ميان مي آيد، بحث دربارة مسألة قوم و مذهب 
است. مثاًل مي گويند هويت ديني يا هويت ملي، هويت ايراني، هويت آسيايي 
و معموالً در يک سطح كالن از هويت بحث مي شود. وقتي از آن سطح كالن 
پايين تر مي آيند ديگر بحث »هويت« مطرح نيست. چون هويت چيزي است 
كه عناصر و شاكلة خاصي دارد و اين عناصر در همة افرادي كه در ايران 
زندگي مي كنند يا مسلمانان هستند، وجود دارد و خاص طلبه ها يا گروه 

خاص ديگري نيست.
خاصي  ارزشهاي  و  هنجارها  و  انتظارات  سري  يک  طلبه ها،  گروه  در 
طلبه  نام  به  افرادي  به  خاصي  ويژگي هاي  شاخصه ها،  اين  كه  دارد  وجود 
مي دهد و به هر حال آنها را از بقيه جدا مي كند. ولي اين ويژگي ها لزوماً 
هويت ساز نيستند. وگرنه هويت طالب همان هويت مسلمان يا هويت ايراني 

است.
مثاًل اينكه در بحث هويت بحث گسست نسل ها مطرح مي شد، به اين 
معناست كه هويت ايراني زير سؤال مي رود يعني بعضي به فرهنگ غربي و 

جهاني شدن عالقمند شده اند.
خشت اول: لطفًا دربارة اصطالح نقش و منزلت توضیحاتي بیشتري 

بدهید.
 »نقش« يعني همان هنجارها و رفتارهايي كه ديگران از فردي انتظار 
دارند تا انجام دهند و »منزلت« يعني آن پايگاهي كه آن فرد بايد آن نقش 

را در آن پايگاه اجراء كند.
مثاًل شما وقتي به خانه مي رويد يا فرزند هستيد يا پدر. يعني يا فرزند 
هستيد و نقش فرزندي را بازي مي كنيد، مثاًل از پدرتان پول مي خواهيد. يا 
پدر هستيد و نقش پدري را بازي مي كنيد و به فرزندتان پول مي دهيد. شما 

در جايگاه و منزلت پدر بودن نقش هاي خاصي را به عهده مي گيريد.
»منزلت« پايگاهي است كه شما نقش هايتان را در آن انجام مي دهيد. 
سردبير مجله مي شويد، اين پايگاه شماست. اين پايگاه ربطي به شخص شما 
ندارد بلكه اگر شما نباشيد، شخص ديگري سردبير مجله مي شود. سردبيري 
يک پايگاه است. حاال شما در اين سردبيري نقش هايي را بايد انجام دهيد. 
يعني به شما نقش هايي محول مي شود. اينكه چقدر بتوانيد آنها را محَقق 

كنيد، بحث ديگري است.
در مورد حوزه هم، همين گونه است و مي توانيم بگوييم كه حوزه يكسري 
پايگاه دارد و اين پايگاه ها متعدد است. پايگاه مرجعيت، تدريس، تبليغ، امام 
جماعت، نماز جمعه اي، امام جمعه اي و... . بعد از انقالب اين پايگاهها زياد 
هم شده است. من در اين پايگاهها باشم يا نباشم مهم نيست. به هر حال 
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اين پايگاهها در حوزه وجود دارد. گاهي فردي الف در اين پايگاهها مي آيد 
و نقش ايفا مي كند و گاهي فرد ب مي آيد قرار مي گيرد. اينكه چه كسي 
صالحيت دارد اين نقش ها و پايگاهها را براي حوزه تعيين كند خود بحث 

بسيار مهمي است.

حتي ساختار شهري نیز در اين بحث نقش دارد. شكل گیري ساختار شهر 
فكر  هیچ  ساکن هستند.  کجا  طلبه ها  است.  گذار  تأثیر  مورد  اين  در  قم 
کرده ايد علماء چرا بايد فقط اطراف حرم مطهر باشند. علما در محله هاي 
شده اند.  متمرکز  جايي  در  فضالء  و  علماء  همة  نیستند.  شهر  حاشیه اي 
گاهي اوقات همین مطلب به ظاهر ساده مشكالت عديده اي ايجاد مي کند. 

پرسش اساسي اين است که چه کساني بايد به اين مسائل بیانديشند؟

تنوع طلبي  بايد بحث شود، بحث  و  است  تأمل  قابل  نكتة ديگري كه 
جوان است. جوان ماهيتاً تنوع طلب است و به نظر مي رسد اين تنوع طلبي 
يک هويت متنوعي را هم به دنبال مي آورد. يعني شما هيچ گاه نمي توانيد 
همة طلبه ها را يک جور تربيت كنيد. مثاًل وقتي 000/30 طلبة جوان داريد. 
اگر نگوييم 000/30 هويت مستقل داريم الاقل مي بايست اصل تكثر و تعدد 
تنوع  واقعي  مسأله  چگونه  كه  است  اين  مهم  بحث  اينجا  در  پذيرفت.  را 
طلبي طالب را با هويت حوزه سازگار كنيم. اين تنوع طلبي مشكل زيادي 
را ايجاد مي كند و در مسائل مختلف مي تواند وجود داشته باشد. آن چيزي 
كه به طور واضح ايجاد تنوع مي كند، تنوعات سياسي است. اكنون در بين 
طلبه ها هواداران سياسي مختلفي وجود دارد كه اين تنوع در حوزه سياسي 

و در تمامي حوزه ها تبعاتي و بايد آنها را شناخت.
يكي از مشكالتي كه در جامعة ما از اول انقالب تا بحال كمابيش وجود 
جامعه ها،  امروزه  مي كنيم.  نگاه  بعدي  تک  قضايا  به  كه  است  اين  داشته، 
جامعه هاي تک بعدي نيستند. مثاًل در ايران دوره اي مي آيند بحث اقتصاد 
را اصل مي دانند، دوره اي ديگر بحث فرهنگ را دوره اي ديگر بحث سياست 
به  بعدي  تک  هميشه  خورده ايم  قسم  انگار   .  ... بحث  ديگر  دوره اي  و  را 
مسائل نگاه كنيم. جامعة امروز مثل كالفي است كه چند سر نخ دارد، و هر 
كسي مي آيد، يكي از اين سرنخ ها را مي كشد و مي رود. بعد از اينكه يكي 
كشيده شد، تا جايي مي رود و بعد دوباره گره مي خورد و به قول ما گره 
باز نمي شود. تحليل و تدبير جامعة امروز،  كور مي شود و ديگر به راحتي 
نياز به تخصص هاي مختلف دارد. تخصص هاي فرهنگي، سياسي، پژوهشي، 

آموزشي.
حوزه  مسائل  يعني  نيستند.  بحث  اين  از  دور  به  امروزه  هم  حوزه ها 
حل نمي شود، مگر اينكه يک نگاه كالن و جامع وجود داشته باشد. مسأله 
آموزش، معيشت، پژوهش، فرهنگ، مشكالت در اجرائيات و ... همة اينها 
با هم تأثير مجموعه اي دارند. متأسفانه در فرهنگ ما ايراني ها جامع نگري 
و كار دسته جمعي كم است. در بحث هويت حوزه هم بايد وجوه متعدد 
به  آن  از  بخشي  برمي گردد،  اقتصادي  بحث هاي  به  آن  از  بخشي  ديد،  را 
بحث هاي روانشناسي بخشي ديگر به مسائل فرهنگي و اجتماعي، بخشي 
دارد.  نقش  بحث  اين  در  نيز  شهري  ساختار  حتي   .  ... و  سياسي  ديگر 
كجا  طلبه ها  است.  گذار  تأثير  مورد  اين  در  قم  شهر  ساختار  شكل گيري 
اطراف حرم مطهر  فقط  بايد  علماء چرا  فكر كرده ايد  ساكن هستند. هيچ 
باشند. علما در محله هاي حاشيه اي شهر نيستند و به دو از مردمند. همة 
علماء و فضالء در جايي متمركز شده اند. گاهي اوقات همين مطلب به ظاهر 
است كه چه  اين  اساسي  ايجاد مي كند. پرسش  ساده مشكالت عديده اي 

كساني بايد به اين مسائل بيانديشند؟
به  نیاز  بنیادين  مسائل  برخي  به  انديشیدن  مسلمًا  اول:  خشت 
زمینه سازي و گذر زمان دارد. البته اگر بتوان از اين گذر زمان به نفع اين 

مسائل کمک گرفت.

 يكي از چيزهايي كه به نظر من هويت ساز است، مقوله ارتباطات است. 
ارتباط علماء با مردم است. ارتباطات طلبه ها معموالً ضعيف است. من در 
شهركي زندگي مي كنم كه همه طلبه هستند. امسال سال سوم است كه 
در اين محله زندگي مي كنم. در اين مدت نه من به يكي از اين همسايه 
گفته ام اسم شما چيست، نه يكي آمده از من پرسيده است تو كي هستي 
و چه كاره اي؟ يعني ارتباطات بسيار پائين است. لذا وقتي طلبه ها با اين 
گاهي  ارتباطي  همين ضعف  مي شوند،  وارد  جامعه  در  ارتباطات  از  سطح 
اثرات نامطلوبي دارد و گاهي موارد زننده اي ديده مي شود كه به شدت به 

پايگاه روحانيت لطمه مي زند.
بايد درس  تعريف كنيم كه طلبه فقط  اينگونه  ممكن است در حوزه 
بخواند و فارغ از اين مسائل باشند، حتي روزنامه نخواند، تلويزيون نبيند، 
چت نكند، اين كار را، آن كار را نكند، خانة همسايه نرود، مهماني نرود، 

عيدهاي غير مذهبي مانند عيد نوروز نبايد شركت كنند و ... .
اين گونه  باالخره  و   ... دارد  حريم  درسي  شب  كه  است  درست 
محدوديت هاي خاص در برقراري ارتباطات يک شخصيت و هويت خاصي را 
ايجاد مي كند و طلبه ناگهان مي بيند كه جامعه از او انتظارات ديگري دارد 

كه او در مورد هيچ يک آمادگي الزم را ندارد.

به نظر مي رسد بحث جهاني شدن را بايد در کنار بحث هويت ديد. در حوزة 
کنوني ما درها بسته نیست. اکنون بیشترين مصرف اينترنت در قم است. 
جالب اين است که بیشتر اين مصرف در بین طالب است. شما نمي توانید 
به اين بحث بي توجه باشید. طالب، مطالب »سايِت کفر« را مي خوانند و بعد 
مي بینند که اين چیزهايي که در حوزه مي خوانند جوابگوي نیاز او نیست.

بررسي  و  مناسبي جهت مطالعه  الگوي  دارد  امكان  اگر  اول:  خشت 
مسأله هويت طالب را در اختیار مخاطبان ما قرار دهید.

 الگويي كه من براي مطالعه اين مسأله ارائه مي دهم يک الگوي چهار 
طور  به  را  هويت  لفظ  من  دادم  توضيح  آنچه  بنابر  البته  است.  مرحله اي 

تسامحي بكار مي برم:
مرحلة اول كشف ويژگي هايي است كه سبب هويت سازي مي شود. به 
اين عناصر هويت ساز طالب  ايا  عبارت ديگر عناصر هويت چه هستند؟ و 
با عناصر هويت ساز در ديگران متفاوت هست يا نه؟ اين يک مرحله از كار 

است كه نياز به كار ميداني دارد.
مرحلة دوم آسيب شناسي هويت طالب و اين كه چه آسيب هايي اين 

هويت را رنج مي دهد.
اين آسيب ها است، يعني دنبال شناسايي  بررسي عوامل  مرحلة سّوم 

عوامل باشيم.
و مرحلة چهارم ايجاد راهكار و الگوسازي براي شكل دادن يک هويت 

خاص براي طلبه ها كه مطلوب و مورد انتظار جامعه ديني ما باشد.
خشت اول: از وقتي که در اختیار ما قرار داديد متشكريم.

 من هم متشكرم.
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اشاره:
حوزة علميه نهادي است كه بايد در سطح بين المللي، انتظارات مختلف 
باشد و همچنين نقش هاي جامعه پردازي و  را پاسخگو  از مذهب شيعه 

تمدن سازي خويش را درك كرده و براي انجام آنها برنامه ريزي نمايد.
آنها و  اين منظر، مي تواند سبب خودباوري  با  آشنايي طالب جوان 
و  بزرگان  راهبري  همراه  به  آشنايي  اين  شود.  نيازها  گسترة  به  وقوف 
نخبگان مي تواند باعث ارتقاي نشاط و انگيزة طالب جوان شود و گوهري 

است كه حوزه به آن نياز دارد.
از  احمدي  المسلمين  و  به سراغ حجت االسالم  تأمالت،  اين  در پي 
معاونت  اديان  و  فرق  گروه  مسئول  و  اهل بيت  جهاني  مجمع  مسئوالن 
تبليغ حوزه رفتيم. ايشان در حوزة مسائل كالن تبليغي خارج از كشور 
تجربيات و اطالعات فراواني دارد. مطالعة گفت وگوي ما با ايشان دربارة 
براي  خوبي  تأمل  محل  مي تواند  حوزه  آسيب هاي  و  انتظارات  نيازها، 

دوستان جوان باشد.

در شناخت  تأثیري  اجتماعي چه  و  علمي  کالن نگري  اول:  خشت 
اين شناخت چگونه حاصل مي شود و چگونه  هويت طالب جوان دارد؟ 

بايد آن را به طالب جوان و متولیان انتقال داد؟
 جاي باحثي كه گفتيد، در حوزه خالي است. طلبه با انرژي جواني 
وارد حوزه مي شود و در ابتدا مدتي سردرگم است. بعد از مدتي هم كه 
فهميد چه كار بايد كند، ديگر انرژي برايش نمانده، مگر اين كه به صورت 
فردي كار كند. برخي از اين افراد كه در جواني فهميدند چه كار كنند، 
كارهاي خوبي انجام دادند: الميزان، يک كار فردي است. آقابزرگ تهراني، 
عالمه جعفري، شهيد مطهري و... از جمله اين افرادند. در آن موقع، كار 
گروهي هنوز در حوزه رايج نبود. البته اكنون هم خيلي فرق نكرده است. 
به جز عده اي محدود از طلبه ها كه به طور فردي كارهايي كرده اند، مابقي 
درمانده مي شوند و دائم خود را سرزنش مي كنند كه چرا خود را آماده 

نكردم؟ من كه اين همه درس خوانده ام و....
نقايص به متوليان  اين  اين سرزنش اشتباه است. عمدة  به نظر من 
حوزه برمي گردد كه بر اساس نياز، طلبه را آماده نكرده اند. ببينيد طلبه 
مثل يک توپ چي است كه بايد به او گرا داده شود تا او بتواند هدف گيري 

كند؛ وگرنه من نقاط كور را مي زند؛ چه بسا خودي را بزند.
طلبه اي كه با همان ذهنيت دبيرستان و منطقه و محل و شهر خود 

نیازهاي جهاني، نقش هاي جهاني
گفت وگو دربارة مطالبات کالن از حوزه و طالب جوان
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با فضاي بومي، علمي و معنوي  وارد حوزه شده و بعد از ورود به درستي 
حوزه مأنوس نشده، حاال بعد از ده سال بر اساس همان نياز و ذهنيت هايي 
كه در ذهنش هست، پشت توپ نشسته و خودي را مي زند. دقت كنيد كه 
را مي زند! شايد هم مي داند، ولي غافل  او خود هم نمي داند كه خودي ها 

است.

به نظرم بايد يک بخش »مشاوره بین الملل« تشكیل شود. تعدادي از طالب 
گزينش شوند و براي آنها مشاوره هاي مفید گذاشته شود. از افراد با تجربه 
اساس  بر  بايد  بدهیم.  آمار  معرفي کنیم.  را  نیازها  برخي  و  دعوت کنیم 
نیازهاي جامعه شیعي، يک استراتژي تعريف کنیم، اگر طلبه بداند که در 
سردرگم  ديگر  دارد،  توانايي هايي  چه  و  است  ايستاده  جهان  اين  کجاي 
نمي شود. وقتي کارکرد خوبي از خود ارائه کرد و پاسخگوي نیازهاي جهاني 

شیعه شد، هويت او هم رشد مي کند و تكمیل مي شود.

ورزشكار  ما مثل يک  ادامه مي دهم. طلبة  را  مثال ديگر بحث  با يک 
مبتدي است كه به او گفته ايم خودت را براي مبارزه با حريف آماده كن، ولي 
بلكه  نه تنها هدف را روشن نكرده ايم،  او تعريف نكرده ايم.  براي  را  حريف 
روش تمرين و آماده سازي را هم به صورت سربسته به او گفته ايم؛ او بعد از 
ده سال مي گويد: ميدان مبارزه كجاست؟ كدام دانشگاه، كدام شهر و... ؟ 
مي رود و وارد ميدان مي شود و با چهار سؤال از پاي درمي آيد و خود را به 
باد انتقاد مي گيرد. ولي انصاف اين است كه متوليان غافل بوده اند، زيرا به او 

تمرين صحيحي نداده اند.
اين گرا دادن و تمرين دادن، همان نيازسنجي است. كتاب ها و متون 
درسي بايد متناسب با نياز باشند. آيا كتابهايي كه اكنون تدريس مي شود، 
پاسخگوي مسائل اعتقادي هست؟ در سيرة بزرگان ما اين گونه بوده كه ائمه 
و بزرگان، بر اساس نياِز زمانه برنامه ريزي مي كردند. همين نابساماني باعث 
مي شود كه برخي طالب جذب مؤسسات و مراكز غيرحوزوي شوند، يا درس 

را رها كنند و....
گاهي ما با حوزة قم و نجف و ايران و سوريه كار داريم، گاهي هم حوزة 
شيعه را به طور كالن مي بينيم. به عبارتي يک وقت نگاِه منطقه اي و محلي 
حوزة  بحث  بخواهيم  اگر  منطقه اي.  فرا  و  جهاني  نگاه  وقت  يک  و  داريم 
شيعه را بررسي كنيم، بايد فرامنطقه اي به موضوع نگاه كنيم. با نگاه حوزة 
قم نمي شود به حوزة نجف و پاكستان و سوريه پرداخت. اكنون بيش از صد 
مدرسة علميه در پاكستان داريم. بايد زاوية ديد وسيعي داشت و منفعت 
عامي را در نظر داشت. براي تشكيل نظام فراگير شيعي، حوزة شيعه، به 
دو نوع طلبه نياز دارد: مبلغ عام و مبلغ خاص. هر يک از اين ها، دو شاخه 

مي شود: درون كشور و بيرون كشور.
زبان هاي مطرح جهان است، ولي  اسپانيولي جزء  زبان  اكنون در دنيا 
ما براي مسلمانان اسپانيولي زبان، چند طلبه تربيت كرده ايم؟ در بنگالدش 
147 هزار مسلمان زندگي مي كنند. پاكستان 160 ميليون مسلمان دارد، 
همة  داريد.  مسلمان  ميليون   175 اندونزي  شيعه اند.  آنها  ميليون   40 كه 
نيازها  اين  اساس  بر  دارند.  نياز  دين  عالِم  به  شيعيان  و  مسلمانان  اين 
بايد برنامه ريزي كرد. طلبه هاي مستعد را بايد براي اين ميدان ها آماده كرد. 
گرم سير،  كشورهاي  به  بايد  سيستاني  و  بوشهري  خوزستاني،  طلبه هاي 
به  آذري  طلبه هاي  و  ميانه،  آسياي  كشورهاي  به  مشهدي  طلبه هاي  و 
آذربايجان و تركيه اعزام شوند. البته طبيعي است كه اين كار بايد با دقت 
و احتياط و رعايت مسائل امنيتي و ديپلماسي، و با هماهنگي سازمان هاي 
مربوط انجام گيرد، وگرنه نتيجه عكس مي شود و طلبه به جاي تأثيرگذاري، 

خودش اثر مي پذيرد!
جوان  طلبة  براي  متولیان،  اگر  مي فرمايید  عبارتي  به  اول:  خشت 
چشم اندازي وسیع تر از سطح حوزه هاي داخل کشور را ارائه کنند و جايگاه 

و هويت  روحانیت  به جاي سازمان محدود  و  ببینند  را جهاني  او  و هويت 
محدود روحاني، سازمان جهاني شیعه و تشّكل شیعه را مد نظر قرار دهند، 
يقینًا هدف طلبه، کالن و انگیزه اش قوي تر مي شود. يعني تا زماني که طلبه 
در محدودة حجره و مدرسه و قم مي انديشد، نقش ها و مأموريت هاي فرامّلي 
و جهاني به ذهنش خطور نمي کند؛ ولي اگر غايت و هدف او تمدن سازي و 
جامعه پردازي شد، نگاه او به تبلیغ، تدريس، پژوهش و همة شئوناتي که به 
طلبه مربوط است، متحول خواهدشد. اگر طلبه بداند که از سوي سازمان 
جهاني شیعه، پاسخ به يک نیاز بین المللي به او سپرده شده است، بدون 
شک، خواندن فقه و اصول را طوري تنظیم مي کند که به آن هدف و آن 

نیاز نزديک تر باشد.
برنامه ريزي  قله اي  به  صعود  براي  كوهنوردي  تيم  يک  وقتي  ببينيد   
مي كند، يكي از مسئوليت هاي مدير تيم، آن است كه اطالعات الزم از جمله 
را جمع آوري كرده  و...  قله، ميزان دما، فشار هوا  ارتفاع  شناسايي منطقه، 
باشد. حال اگر اين جمع آوري اطالعات انجام نشود، يا به درستي به اعضاي 
مي شوند  خسته  و  برمي دارند  زيادي  بار  يا  آن ها  نشود،  اطالع رساني  تيم، 
نمي رسند.  به مقصد  و  برمي دارند  بار كم  اين كه  يا  و  راه مي بُرند،  و وسط 
نازل و محدود وارد  با ديدي  وضعيت طلبه جوان، همين گونه است. طلبه 
حوزه مي شود. شايد او ديده است در محل زندگي شان، عالِمي نبوده كه به 
مردم غسل و نماز و طهارت ياد بدهد، پس تصميم مي گيرد كه عالِم شود و 
به جامعة شيعي خود خدمت كند. مانعي ندارد، اين مي شود همان مبلغ عام، 
بايد داراي آن كالن نگري  اما همين مبلغ عام هم  آن هم در داخل كشور. 
ارتقا  فرهنگي  و  فكري  لحاظ  از  را  اطرافيان خود  بتواند  تا  باشد  اجتماعي 

دهد.
بايد  کسي  چه  بشناسد؟  را  نیازها  اين  بايد  کسي  چه  اول:  خشت 

اطالعات الزم را به طلبه بدهد تا دامنة ديد او وسیع تر شود؟
 بايد وارد صحنه شد و نيازها را شناخت. مثاًل اكنون در يكي از مناطق 
به غارت مي برند و تصاحب مي كنند. يک  را  پاكستان، زمين هاي شيعيان 
حقوق دان مسلط به زبان منطقه نداريم كه بفرستيم تا از حقوق آنها دفاع 
كند. حال شما قضاوت كنيد كه آيا اين حيطه از نقش هاي يک طلبه هست 
يا نه؟ مگر طلبه حافظ كيان شيعه و دين و ديانت شيعه نيست؟ سازمان هاي 
مربوط بيايند و لجنه هايي تشكيل دهند از ده طلبة آفريقايي و چند ايراني، 
اروپايي، هندي و... تا با فرهنگ يكديگر آشنا شوند و از يكديگر تأثير مثبت 

بپذيرند. اگر نيازها خوب شناخته شود، خيلي كارها مي توان كرد.

بورسیه  جهان  و  کشور  ديني  و  علمي  نیازهاي  با  متناسب  را  طلبه  بايد 
کنیم. امروز در دنیا، يک نفر را از کودکستان تحت تربیت قرار مي دهند 
تا به هدف خود برسند. مدرسة فوتبال تیم منچستر، نوجوان آفريقايي را 
جذب مي کند و تحت تربیت مربیان خود قرار مي دهد تا براي 10 سال آينده 
آماده شود. اين يک مثال عیني است. چه عیبي دارد حوزه هم چنین کارها 

و فكرهايي را داشته باشد.

خشت اول: به فرض که اين نیازها شناخته شد؛ اطالع رساني به طلبه 
را چه کسي بايد انجام دهد؟

 اول مسئوالن حوزه، دوم خود طلبه ها. طلبه ها هم بايد حركت كنند و 
نيازها را بررسي كنند، نمي شود نشست و منتظر بود.

حوزة  در  و  نيست،  شاگرد  اما  استاد هست  قم  در  مي گفتند  قديم  از 
اساتيد  از  كثيري  عدة  قم  در  نيست.  استاد  و  هست  شاگرد  شهرستان ها 
در علوم مختلف داريم، ولي همه شرايط تدريس را ندارند. يكي از بزرگان 
كشور سودان آمده بود ايران، التماس مي كرد تا يک طلبه كه بتواند به زبان 
عربي المنطِق مرحوم مظفر را تدريس كند به ما بدهيد، تمام امكانات را در 
اختيارش قرار مي دهيم و براي او كرسي شيعه شناسي راه مي اندازيم. ببينيد، 
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طلبه ما كه المنطق را خوب بگويد مي تواند برود سودان و استاد دانشگاه 
بشود! اوج نياز تشيع را حس مي كنيد؟

براي شيعه شناسي  و حسابي  دنيا چون يک كرسي درست  در  اكنون 
وجود ندارد، دانشجويان مسيحي و يهودي براي تحقيقات خود به منابع و 
استادان بهايي رجوع مي كنند. در صربستان چقدر تالش كردند كه كرسي 
هم  رهبري  معظم  مقام  بيندازند.  راه  فارسي  زبان  كرسي  و  شيعه شناسي 
بين  قوي  رابطة  آن،  داليل  از  يكي  و  دارد  تأكيد  فارسي شناسي  بر  خيلي 

تشيع و زبان فارسي است.

بتواند  او  تا  داده شود  گرا  او  به  بايد  که  است  توپ چي  يک  مثل  طلبه 
هدف گیري کند. مِن طلبه نشسته ام پشت توپ، بايد يكي به من گرا بدهد، 

وگرنه من نقاط کور را مي زنم، چه بسا خودي را بزنم.

خشت اول: به نظر شما در کدام حوزه هاي علوم ديني بايد وارد شد؟
شيعه،  اعتقادات  اصول  دارند.  جا  كاركردن  براي  مختلف،  حوزه هاي   
عرفان شيعي، سياسِت شيعه. مثاًل يكي از اصول اعتقادي ما شيعيان، اعتقاد 
به مهدويت است و اين كه در آخر الزمان، حضرت ولي عصر)عج( ظهور مي كند 
و احكام اسالم را اجرا مي كند. اگر اعتقاد داريم كه سرانجاِم جهان، از آِن 
متديّنان است، پس بايد قله هاي علمي جهان را فتح كنيم تا جايگاهي براي 

سخن گفتن داشته باشيم.
از كشور،  خارج  و  داخل  در  اكنون  است.  اسالمي  عرفان  ديگر،  نمونة 
به  با توصيه  بيداد مي كند، عرفان هاي بي اساس.  عرفان هاي بدون شريعت 
ذكر و نسخه پيچي براي افراد، دكاِن عرفان، باز كرده اند. اين موضوع هم در 
داخل كشور،  حتي درون حوزه، هست؛ و هم در كشورهاي ديگر. چرا؟ چون 
عرفان ناب اسالمي معرفي نشده است. اگر آن عرفاني كه امام)ره( مي فرمود 
بيان شود، عرفاني كه در آن انسان ديگر عزلت نشين و دور از جامعه نيست، 

ديگر كسي سراغ اين عرفان هاي غلط نمي رود.
كشور  يک  از  شيعه نشين  منطقة  يک  در  كه  مي آيد  پيش  وفور  به 
سني مذهب، ما حتي يک روحاني شيعه نداريم كه نماز ميت يک شيعه را 
بخواند. دست آخر يک سّني، نماز ميت يک شيعه را مي خواند. ببينيد تا چه 
حّد خأل داريم. در كشور خودمان در برخي مناطق، استاد سّني به دانشجوِي 
كارش شده  تنها  ما  طلبة  قم  در  حال  مي گويد!  اعتقادات  اصول  ما  شيعة 
اين كه هر روز به مدت بيست سال مسير خانه تا درس را برود و برگردد. 

آخر هم....

اکنون در دنیا زبان اسپانیولي دومین زبان مطرح جهان است، ولي ما براي 
 147 بنگالدش  در  کرده ايم؟  تربیت  طلبه  چند  اسپانیولي زبان،  مسلمانان 
هزار مسلمان داريم. در پاکستان 160 میلیون مسلمان داريم، که 40 میلیون 
آن شیعه اند. در اندونزي 175 میلیون مسلمان داريم. همة اين مسلمانان و 

شیعیان به عالِم دين نیاز دارند. بر اساس اين نیازها بايد برنامه ريزي کرد.

خشت اول: پیشنهاد شما چیست؟
 به نظرم بايد يک بخش »مشاوره بين الملل« تشكيل شود. تعدادي از 
طالب گزينش شوند و براي آنها مشاوره هاي مفيد گذاشته شود. از افراد با 
اين  براي  و  بدهيم  آمار  معرفي كنيم.  را  نيازها  برخي  و  تجربه دعوت كنيم 
اين ميدان  بتواند وارد  از چند سال  طلبه مسيري را طّراحي كنيم كه بعد 
كنيم،  تعريف  استراتژي  يک  شيعي،  جامعة  نيازهاي  اساس  بر  بايد  شود. 
همچنين برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت. اگر طلبه بداند كه در كجاي 
اين جهان ايستاده است و چه توانايي هايي دارد، ديگر سردرگم نمي شود. 
وقتي كاركرد خوبي از خود ارائه كرد و پاسخگوي نيازهاي جهاني شيعه شد، 

هويت او هم رشد مي كند و تكميل مي شود.
متأسفانه جايگاه مشاوره در كشور و به خصوص در حوزه روشن نيست. 
كسي به طور جدي به نيازسنجي نمي پردازد. اكنون اعضاي محترم شوراي 
عالي حوزه بايد براي ده سال آيندة طالب برنامه ريزي كنند و بر اساس آن 
خدمت  جامعه  به  طلبه  است  قرار  اگر  البته  تدوين كنند؛  آموزشي  برنامة 
كند؛ اگر هم قرار نيست آن چه را آموخته به جامعه ارائه كند كه هيچ؛ مثل 
كاسب هاي قديم تهران و قم كه طلبه هم نبودند ولي تا حد زيادي متاجر و 
مكاسب بلد بودند و مي رفتند پاي درس استاد، ولي كاري به مردم نداشتند 
و براي خودشان بود. ولي طلبه اي كه لباس مي پوشد، يونيُفرِم خدمت به 
جامعه شيعه را مي پوشد، بايد به فكر نياز جامعه باشد. بايد به او آموزش 

متناسب با نياز جامعه را داده باشند تا بتواند خدمت كند.

طلبه با يک ديدي نازل و محدود وارد حوزه مي شود. شايد او ديده است در 
محل زندگي شان، عالِمي نبوده که به مردم غسل و نماز و طهارت ياد بدهد، 

پس تصمیم مي گیرد که عالِم شود و به جامعة شیعي خود خدمت کند.

يک وقت مي خواهيم يک پزشک به منطقه اي اعزام كنيم، شايد خيلي 
فرق نداشته باشد كه مسيحي باشد يا مسلمان. ولي اينجا بحث پزشک و 
مهندس نيست، نمي شود يک روحاني مسيحي را براي منطقه مسلمان نشين 

فرستاد تا امور ديني آنها را سامان دهي كند!
خشت اول: در واقع چون نیازشناسي نیست، نیروسازي هم نیست.

 بله، دقيقاً همين طور است. بايد يک مركز منسجم، نيازها را شناسايي 
كند و آنها را همواره بازگو كند. اگر اين اطالع رساني مقطعي باشد، فراموش 
مي شود. ما كار زياد كرده ايم، ولي به جرئت نمي توان گفت همة اين كارها 
بر اساس نياز بوده است. اكنون بعد از سي سال كه از انقالب مي گذرد، يک 
نفر نيامده است سازمان شيعه، حوزه قم و يا حوزة نجف با سابقه اي چند 
-IRAN ايرانيكا  المعارف  دايرة  به  شما  وقتي  معرفي كند.  را  ساله  )صد 
شيعه  عليه  چقدر  كه  مي بينيد  شيعه  مدخل  در  مي كنيد،  مراجعه   )CA
مطالب نوشته شده است. دو سه سال است كه به نقد اين دايرة المعارف 

اقدام شده است، آن هم يک كار فردي بوده است.

 خانه
پرسيد: مامان مي گه، كي مي آيي؟ به نظرم جمعه. و شنبه با خود او بازمي گشتم. يعني چه جمعه؛ مي دوني آخرين دفعه كي آمدي خانه؟ و دقيق 

يادم نبود، اما هنوز پنج ماه نشده بود. مامان گفت من قيافه اش يادم رفته، فردا مي آيي خانه، خوب!
به نظرم فردا بايد به خانه بروم، و فكر مي كنم كه خانواده ي زنم هم حق داشتند جوابم كنند، هرچند كه در آن بعدازظهر باراني، به پدرش گفتم 

كه من نياز به يک همسر چريک دارم... .
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اين  از  براي برخي  البته  انجام شود،  بايد كار ميداني  نيازسنجي  براي 
كشورها مثل پاكستان، كار ميداني شروع شده است. بعد از اين نيازسنجي ها 
بايد اين نيازها را تبيين كرد و نتيجة اين نيازسنجي ها را به طالب و مسئولين 

منتقل كرد. خود اين تبيين هم هنر مي خواهد.

به  او  نگاه  شد؛  جامعه پردازي  و  تمدن سازي  طلبه  هدف  و  غايت  اگر 
تبلیغ، تدريس، پژوهش و همة شئوناتي که به طلبه مربوط است متحول 

خواهد شد.

به  نزديک  از  را  فضا  اين  كه  است  اين  خوب  تبيين  راههاي  از  يكي 
طالب نشان دهيم، بياييم طلبه را به قلب نيازها ببريم. اردوهاي خارج از 
كشور برگزاركنيم. طلبه ها بروند در كشورهاي  آفريقايي، پاكستاني، و حتي 
اروپايي و از نزديک نيازها را ببينند. يا حداقل فيلم هاي مستند مخصوصي 
با اين هدف ساخته شود. اگر طلبه اي ببيند كه مثاًل چقدر نياز است همين 
آن وقت  شود،  ارائه  منطقه  اين  زبان  به  اخالق  و  اعتقادات  اصول  و  احكام 

احساس نشاط و انرژي مي كند تا اين كار را انجام دهد.
خشت اول: در واقع به نظر شما نیازهاي خارج از کشور، يک حوزة 

ويژه اي از نیازهاست و با اين نیازهاي رايج متفاوت است؟
منطقه اي  در  شيعه،  هزار  پنجاه  مثاًل  ديني  اقليت  يک  وقتي  بله.   
دورافتاده از يک كشور چند ميليوني، زندگي مي كنند و به سختي از عقيدة 
خود دفاع مي كنند؛ حال اگر طلبه اي وارد اين منطقه شد، با تمام وجود و 
دلسوزي به ياري هم دين و هم ملک خود مي رود، از اين كار خود لذت مي برد 

و كاركرد خود را مي شناسد.
حدود ده سال قبل يک خانم جوان مجرد به عنوان يک نيروي فرهنگي، 
از طرف يكي از مؤسسات مسيحي انگلستان، به شمال پاكستان رفت و آنجا 
با معلمه هاي شيعه همراه شد و گفت: »اگر روش هاي آموزشي مي خواهيد، 
نداشت.  حجابي  تقريباً  بود،  روسري  با  هم  خودش  مي دهم.«  يادتان  من 
اين  به  شروع كرد  هم  او  مي آمد،  برايش  انگليس  از  پول  َمبلغي  ماهيانه 
خانم هاي شيعه، امكانات دادن و كمک كردن. ظاهراً دو سه ماه آنجا بود. در 
بعضي از مدارس نفوذ كرد و نتيجه اش اين بود كه حجاب چادر را به مانتو و 
مقنعه تبديل كرد.... آن خانم براي جامعه مسيحيت اين گونه سرمايه گذاري 
مي كند و از همه چيز مي گذرد، چرا؟ دليلش اين است كه اگر اين شيعيان 
در اين جا قدرت بگيرند، در يک نوار مرزي از اين سمت به كشمير وصل 
مي شوند و براي استكبار خطر دارد. در خيلي از مكان ها، شيعياني داريم كه 

در دفاع از اعتقادات خودشان دچار مشكل هستند.

اکنون در دنیا چون يک کرسي درست و حسابي براي شیعه شناسي وجود 
ندارد، دانشجويان مسیحي و يهودي براي تحقیقات خود به منابع و اساتید 

بهايي رجوع مي کنند.

به عنوان مثال در يكي از مناظرات علمي دربارة وهابيت و شيعه، كه 
انجام مي گيرد،  وهابي  علماي  از  الخميص،  و عثمان  عالم شيعي  بين يک 
آقاي عثمان الخميص با يک هيئت 71 نفره كارشناس كه در هتل مجاور 
ارتباط دارند، پشتيباني  ايشان  با  از طريق كامپيوتر  سازماندهي شده اند و 

مي شود. به نظر شما نتيجه چه مي شود و چه كسي مسئول است؟!

آشنا شود.  اجتماعي  در مسائل  با مشكالت خاص شيعيان  بايد  طلبه 
وقتي يک روحاني با تجربه براي تبليغ مي رود، چند طلبه پايين تر را با خود 
به تبليغ ببرد تا در آن محيط قرار بگيرند و زاويه ديد آنها رشد كند. همين ها 

باعث ايجاد جرقه در روح و ذهن طلبه مي شود.
خشت اول: به نظر مي رسد در امر نیازسنجي نبايد به نیازهاي فعلي 
و موجود اکتفا کرد. بايد بتوان نیازها و مسائل بیست سال آينده را تخمین 

زد و بر اساس آن برنامه ريزي کرد.
 بله. اگر ما براي چند سال آينده، در نزد طالب، فهرستي از نيازها را 
ترسيم كنيم، يقيناً او نيز طوري برنامه ريزي خواهد كرد كه براي آن ايام با 

استخوان بندي محكم خود را آماده سازد.
بايد طلبه را متناسب با نيازهاي علمي و ديني كشور و جهان بورسيه 
كنيم. امروز در دنيا، يک نفر را از كودكستان تحت تربيت قرار مي دهند تا به 
هدف خود برسند. مدرسة فوتبال تيم منچستر، نوجوان آفريقايي را جذب 
مي كند و تحت تربيت مربيان خود قرار مي دهد تا براي ده سال آينده آماده 
اين يک مثال عيني است. چه عيبي دارد حوزه هم چنين كارها و  شود. 
فكرهايي را داشته باشد. مركز جهاني با مركز مديريت، برنامه ريزي كنند و 
بگويند ما در سال، براي فالن كشور آفريقايي به ده طلبه نياز داريم. براي 
چند سال هم طلبه را پشتيباني مالي و علمي كنند تا او زباِن آن منطقه را 
فرا بگيرد و جا افتاده شود. ان شاءاهلل بعد از ده سال مي بينيم كه در آفريقا، 

اقيانوسيه، اروپا و … داراي كرسي شيعه شناسي هستيم.
خشت اول: يعني شما مي فرمايید کارگزاراني که در معرض اين نیازها 
بايد  هستند،  بیرون  با  حوزه ها  ارتباط  رده  در  که  آنهايي  يعني  هستند، 
نیازهايشان را تبیین کنند و اين نیازها را به تشكیالت حوزه سرريز کنند و 
بگويند ما امكانات را مي دهیم و شما نیرو بدهید، مانند ارگان ها و نهادهاي 

مختلف ديگر که افراد را بورسیه مي کنند.
 چه بسا ممكن است شما بگوييد نيازي نيست ما طلبة ايراني را آموزش 
زبان بدهيم؛ مي رويم طلبة آفريقايي را مي آوريم، آموزش مي دهيم؛ اين هم 
عيبي ندارد. مهم اين است كه پس از آموزش، محيط كاري براي شخص 
تعريف شود تا مخاطب خود را پيدا كند. بايد حداقل يكي دو سال اول، هر 
ماه پنجاه دالر به او داده شود تا بتواند مخاطب خود را پيداكند و خودكفا 

شود.
پس ببينيد يک موضوع نيروسازي داريم و يک موضوع استفاده از نيرو. 
يک موقع است ما نيروسازي مي كنيم، ولي نيرو را وسط راه رها مي كنيم و 
او هم فرار مي كند و به مراكزي كه او را تحويل مي گيرند، جذب مي شود. 
ما اكنون در دنيا، پزشكان بدون مرز داريم. آيا ُمبلغان شيعة بدون مرز هم 
داريم؟ جمعي از بچه هاي طالب جواِن خوش ذوق بيايند و يک تشكلي را 
به  بيفتند،  راه  هم بدون مرز  واقعاً  بين الملل.  با عنوان مبلغان  ايجاد كنند 
هر جا كه احساس نياز كردند بروند و مثاًل مجمع جهاني هم موظف باشد 

تأمين شان كند.
كه  چرا  مرز.  بدون  آن هم  مي خواهيم،  اهل بيت)ع(  پيرو  ما حقوق دان 
در هر نقطه اي از دنيا غائله اي به پا مي شود و حق شيعه پايمال مي شود و 
كسي هم نيست از حق آنها دفاع كند. فكر مي كنيد چرا ما هنوز مشكل 
ايجاد  انگلستان به محض  امثال اين ها را داريم. اكنون در  بابري و  مسجد 
مشكل برون مرزي، فالن تشكيالِت بدون مرز بلند مي شود و با كلي تبليغات 

رسانه اي به آن منطقه مي رود و مشكل را حل مي كند.

شنيده بودم، آن روزها در نجف، طلبه ها همه ي نامه هايي كه در طول سال برايشان مي آمد را، آخر سال باز مي كردند ... .
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يكي از مشكالتي که داريم، نگاه مردم و توقع آنها از طلبه است. از طلبه 
طلبه اي  که  ندارد  اشكال  دارند.  را  منقول  و  معقول  جامِع  فرِد  يک  توقع 

باشیم، با مسئولیت محدود.

و  بنشينند  كشور  چند  يا  دو  بين  مشترك  لجنه هاي  بايد  نظرم  به 
تشكل هاي  و  بنشينند  پاكستاني  و  ايراني  طالب  لجنة  كنند.  برنامه ريزي 

فرهنگي-تبليغي راه اندازي كنند. نيازها را بشناسند، و خود را آماده كنند.
يكي از مشكالت موجود نگاه مردم و توقع آنها از طلبه است. از طلبه 
را  طلبه  اگر  كه  حالي  در  دارند.  را  منقول  و  معقول  جامِع  فرِد  يک  توقع 
به صورت موضوعي پرورش دهيم، خيلي بهتر است. اشكال ندارد كه طلبه اي 
»مسئوليت  عبارت  شركت ها  از  بسياري  مثل  محدود؛  مسئوليت  با  باشيم، 
محدود« توقع ها را هم محدود مي كند. اكنون از من طلبه سؤال مي كنند و 
توقع دارند سؤالشان در هر زمينه اي بود، پاسخگو باشم. در صنف هاي ديگر 
اين گونه نيست. در فني و مهندسي و پزشكي همة گرايشها تخصصي است. 
اين مطلب منافاتي با سعي و تالش كافي طلبه ندارد، بله اگر كسي شبهه 
كالمي دارد، طلبه بايد سعي كند تا حّدي كه در شأن يک طلبه هست، آن 
را بداند؛ در غير اين صورت يا بايد متخصص و اهل فن را معرفي كند، يا كتاب 
و مرجع. البته يک بي همتي هم در طلبه ها مشاهده مي شود كه انصافاً اين 
ديگر مربوط به مسئولين حوزه نيست؛ در همين مبحث پاسخ به شبهات، 
مسئولين زحمات خوبي كشيده اند، ولي در همين دارالشفا و فيضيه، از اين 
طلبه ها بپرسيد كه من فالن شبهة قرآني يا كالمي را دارم، به كجا مراجعه 
كنم؟ خيلي از طلبه ها از زحمات مسئولين و تشكيل مراكز پاسخ به شبهات 

بي اطالع اند. ضعف در اطالع رساني هم وجود دارد.

اين  مي شود،  مشاهده  طالب  عمومي  سطح  در  که  اشكاالتي  از  يكي 
است که طلبه تصور مي کند که بايد بعد از ورود به نظام طلبگي با جامعه و 

اطرافیان خود قطع رابطه کند

در نمايشگاه بين المللي كتاب، كتاب ها و سايت هاي مسيحيت، ترويج و 
تبليغ مي شود. ما يک نفر هم نداريم كه حتي با يک كاغذ كوچک دربارة 

مراكز پاسخ به شبهات، اطالع رساني و معرفي كند.
حوزه ما يک مديريت كالن نياز دارد. البته به عينه شاهد هستيم كه 
حل  نفر  چند  و  نفر  يک  با  كار  اين  اما  مشغول اند.  وجود  تمام  با  بزرگان 
نمي شود. نگاه كالن و آينده نگر و نظام مند وجود ندارد. در اين راه بايد طالب 

جوان به كارگرفته شوند.
اين  مي شود،  مشاهده  طالب  عمومي  سطح  در  كه  اشكاالتي  از  يكي 
است كه طلبه تصور مي كند كه بايد بعد از ورود به نظام طلبگي با جامعه و 
اطرافيان خود قطع رابطه كند و تمام فضاي ذهني خود را از ارتباطات قبلي 
و مسائل جامعه، خالي كرده و دور همه چيز را خط بكشد؛ مثاًل به اين دليل 
كه شأن او باالتر از جامعه است! اين كار درست نيست و آفات زيادي دارد. 
اين طلبه بايد به اين ارتباطات، رنگ و بوي معنوي بدهد و نبايد خودش را 
از جامعه دور كند. او با اين كار در واقع صورت مسئله را پاك مي كند. قبل 
ارتباط داشته است؛  اهالي محل، كاسب محل، جوانان محل،  با  از طلبگي 
يک دفعه اين ارتباط را بريده است، مردم هم مي گويند: »آقا طلبه شده، ديگر 

سراغ ما نمي آيد!«
عرفي  مسائل  از  و  عوض مي شود  هم  ديدش  زاويه  به تدريج  طلبه،  اين 
جامعه بي اطالع مي شود. ارتباطش با جوانان و دوستاِن جوانش قطع مي شود. 

حتي گاهي ارتباط فاميلي را هم قطع مي كند.
خالصه عرايض بنده اين شد كه بايد به جاي سازمان محدود روحانيت، 
اين كالن نگري، نقش ها و كاركردهاي  بينديشيم.  به سازمان جهاني شيعه 

جهاني و بين المللي را خلق و طلبة جوان را مشتاق و پرنشاط مي كند. بر 
اساس نيازها بايد برنامه ريزي كنيم تا ان شاء ا... آن تئوري اصيل اسالم ناب 

محمدي و علوي در عالَم فراگير شود.
خشت اول: از وقتي که در اختیار ما قرار داديد متشكريم.

 از زحمات شما نيز تشكر مي كنم.
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o يكي دو ماه از شروع سال تحصيلي جديد مي گذرد و من هنوز برنامه درسي خود را نبسته ام. سال گذشته هم تا اواسط سال همين 
وضعيت را داشتم. مشكل اين جاست كه هنوز نتوانسته ام اولويّت بندي كنم، نمي دانم به كدام درس و چرا، بايد اهميت بيشتري بدهم؟، از 
پارسال كه مكاسب را شروع كردم دچار اين احساس شدم، مكاسب را دوست دارم، رسائل هم مفيد است، هر دو را با عالقه مي خوانم. رجال 
و تفسير هم برايم شيرين است، از تفسير لّذت مي برم. چندي پيش به واسطه يكي از دوستانم اشارات شيخ را شروع كرديم. از خواندن 

معقول هم خرسندم... .
n تزلزل در تصميم گيري، امروز اين انتخاب و فردا دل زدگي و انتخابي نو، امروز اين درس و فردا درسي ديگر، امروز مدرسه فقهي و 

فردا مؤسسه و شايد ديگر روز مركز تخّصصي و شايد هم دانشگاه ... .
ترديد، سردرگمي، شتاب زدگي در تصميم گيري، نداشتن هدف محكم قابل دفاع براي قانع كردن خود؛ در نتيجه بوجود آمدن فشارهاي 

روحي و رواني و به هم خوردن آرامش و ثبات طالب كه در حوزه، حياتي است... .
o ماه رمضان سال گذشته براي تبليغ به يكي از خوابگاه هاي دانشجويي رفتم. آنچه خوانده بودم با آنچه مي خواستند خيلي فاصله 
داشت. بقول شيخ اعظم: »ما وجد لم يقصد و ما قصد لم يوجد« چه سعادتي، همان چيزي كه شهيد مطهري بعد از رفتن به تهران به آن 

رسيده بود، من هم به آن رسيده ام.
جالب است هنوز قّصه همان قّصه است كما كان بدون راه چاره بيشتر از 30 سال ... .

از تضاّدها و  بار عظيمي  قاعده رفتار نكند و در درون خود  نياورد و خالف  به زبان  n ممكن است چنين طلبه اي در ظاهر چيزي 
تناقض هاي حّل نشده را تحّمل كند و شايد بعد از مدتي بشكند و پشيمان شود و احساس كند عمرش تلف شده است. البته هنوز همان 

صفا و اخالص و فداكاري را هم داشته باشد و تنها به دليل يک رو در بايستي مقّدس مسيرش را طي كند ... .
o باالخره مانده اّم نه براي درس مي توانم برنامه ريزي كنم و نه براي فعاليت هاي فرهنگي و عقيدتي )كه آن را هم از وظايف اصلي خود 
مي دانم(. گاهي احساس مي كنم دارم وقت تلف مي كنم، البته مي دانم اين طور نيست، اين را دلم مي گويد، به دلم خيلي مطمئن هستم زيرا 

روز اّول هم مي دانستم كه گام در يک مسير مقّدس گذاشته ام ولي اآلن خيلي نگرانم، مي ترسم كه خوب نتوانم برنامه ريزي كنم.
n طلبه ها بايد در ابتداي ورودشان به حوزه و در ادامه مسيرشان تصوير و تعريف واضح و شفافي از حوزه و كاركردهايش داشته باشند تا 
با اين مالك بتوانند به خوبي ارزيابي كنند كه آيا موفق بوده اند يا نه؟ آيا درست آمده اند يا نه؟ و اين مهم، تعارف بردار نيست. همه طلبه ها 

بيش تر از بسياري از مسائل خود، بايد به هويت طلبگي و جايگاه خود فكر كنند و دربارة آن پرس و جو كنند ... .

يک رو در بايستي مقّدس...

کالمی درحاشیه  ... 4 
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اشاره:

دربارة مطلب اصلي اين شماره يعني »هويت روحاني« 
و مؤلفه هاي آن، در بين متون بزرگان و نخبگان حوزه، 
رهنمودهايي كارگشا پيدا كرديم. ضمن ارائه گزيده اي 
از اين مطالب، مي توانيد فهرست كامل كتب و مقاالت 
مربوطه را نيز مالحظه نمائيد. ضمناً مقاالت مذكور در 
دفتر طالب جوان و كتاب ها نيز در كتابخانه مؤسسه 

امام خميني)ره( موجود است.

هويت روحاني

بود چه خوش  شنيدن  دوست  زبان  از  حال 
دوست زبان  از  شنيد  آنكه  زبان  از  يا 

گزيده نمايه ها
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هويت و وظايف

و  تالوت  و  تعليم  و  تزكيه  راه  در  كه  است  ديني  عالم  يک  روحاني 
فراخواندن آيات خدا بر مردم مي كوشد و در حقيقت كار پيامبران را ادامه 
مي دهد. »هو الذي بعث في االميين رسوالً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم 
و يعلمهم الكتاب و الحكمه«. روحاني مسؤوليت تالوت آيات خدا بر مردم، 
تزكيه مردم، دادن آموزش اسالمي به مردم و نشان دادن راه زندگي سالم و 

سعادت آفرين به مردم را برپايه تعاليم خدا بر عهده گرفته است.
 ايفاي اين مسؤوليت خطير و سازنده به وسيلة روحاني ايجاب مي كند 
كه روحاني خودش اهل علم باشد، خودش دربارة قرآن و اسالم درس بخواند، 
مطالعاتي داشته باشد، كتاب و سنت را بفهمد و چون مي خواهد ديگران را 
تزكيه كند، اول بايد خودش را تزكيه كند، در راه تقوي باشد، خود را بسازد، 

عادل و با تقوي و خدا ترس و داراي مكارم اخالق باشد.
به اسالم،  آگاهي  بر  به مردم عالوه  ياد دادن  و  و چون ساختن مردم 
قرآن، سنت و سيره پيغمبر و عترت سالم اهلل عليهم اجمعين نياز دارد به 
اينكه آدم خود مردم و زمان خودش را هم درك كند، ما تا زمان خودمان 
را نشناسيم، تا محيط خودمان را نشناسيم، تا مردم خودمان را نشناسيم، 
نمي توانيم مردم را در راه اسالم دعوت كنيم و آموزش بدهيم و بسازيم. پس 

بايد محيط و زمانش را هم درك كنيم. 
آيت اهلل شهيد بهشتي

*    *    *

هدف از آمدن به حوزه مدرس شدن، عالم شدن، سخنران و مبلغ شدن، 
مقاه نوشتن و امثال آن نيست. اينها حرفه است كه همه ما كم و بيش واجد 
آن هستيم. هدف اصلي انذار است. چون عالم دين وارث پيامبري است كه 
هدفش انذار بود. و البته انذار و ترساندن مردم از جهنم كار آساني نيست. 
نه هر كسي را مي توان ترساند و نه سخن هر كس در مردم مؤثر است. اگر 
كسي از درون نترسد نمي تواند ديگران را انذار نمايد. چنين كسي سخنران 
و نويسنده است نه منذر و وارث انبياء. تنها علماء از خدا مي ترسند. »انما 
يخشي اهلل من عباده العلماء« ... براي اين منظور طهارت روحي الزم است.
مقاله جايگاه و رسالت حوزه – آيت اهلل جوادي آملي

*    *    *

برخي معتقدند كه روحانيت در جامعه الزم نيست؛ چون برخي كارها 
نيز برمي آيد. ولي نمي دانند  از ديگران  مثل نماز جماعت و عزا و عروسي 
بايد آن را بشناسد و  كه روحاني وظيفه بزرگ حفظ اسالم را دارد. يعني 
بشناساند. چون اگر كسي متكفل اين فضا نباشد، كم كم اسالم از جامعه 

رخت برمي بندد... .
اگر روحاني بخواهد در جامعه مسؤوليت خود را درست انجام دهد، بايد 

شرايط زير را داشته باشد:
الف( شناخت كافي از اسالم

ب( صالحيت اخالقي و تقوي
ج( آشنايي با وضع زمان و نيازهاي جامعه و عوامل مخّربي كه در داخل 

و خارج از جامعه بر ضد اسالم فعاليت مي كنند.
كتاب مباحثي دربارة حوزه – آيت اهلل مصباح يزدي

*    *    *

علماء و طالب، ورثة انبياء هستند و سه وظيفه انبياء بر گردن آنها نيز 
هست كه عبارتند از:

فهم عميق دين و دريافت پيام وحي از منابع ديني
ابالغ پيام دين به مردم

تالش براي اجراء و تحقق پيام دين
قواعد  با  آشنايي  است،  دين  منابع  زبان  كه  عرب  ادبيات  تحصيل 
مفاهمه عرفي در علم اصول فقه، علوم قرآني، علوم حديث، تفسير، بررسي 
 ... و  خاص  موضوعي  در  دين  نظر  كشف  هدف  به  پژوهش  روايي،  منابع 
 ... همه تالش هايي است كه در راستاي فهم عميق دين صورت مي گيرد. 
نرم افزارهاي  توليد  ديني،  متون  ترجمه  كتاب،  تأليف  تدريس،  سخنراني، 
كاربردي و فيلم، تشكيل مراكز فرهنگي و ... تالش هايي است كه در جهت 

هدف دوم )تبليغ دين( صورت مي گيرد.
طراحي  شرعي،  حدود  اجراي  دادرسي،  و  قضاوت  اجتماعي،  واليت 
و  الهي  احكام  اجراي  براي  سازي  بستر  انساني،  علوم  در  ديني  مدل هاي 
... تالش هايي است كه در دايره وظيفه سوم قرار  تحقيق اهداف مكتب و 

دارد. 
كتاب طلبه و راه و رسم طلبگي – نوري عالم زاده

*    *    *
طلبگي يعني كسب علوم و معارف قرآني و شناخت فرهنگ اسالم و 
ابعاد آن در نظام سراسر كوشش حوزه اي، توأم با عمل و اخالص و زهد، در 
رابطه با تعهد و رسالت. حال بايد روحاني نماها شناسايي شوند و از گردونه 

خارج شوند تا موجب گمراهي ديگران و هتک حرمت روحانيت نشوند.
كتاب هويت صنفي روحاني – محمد رضا حكيمي  

*    *    *

زمان شناسي و مردم شناسي
هم  حوزه  براي  بدعت ها  از  شدن  جدا  و  سنت ها  با  حوزه  گرفتن  خو 
از  نگه داشت، و هم بدي داشت كه  آفات دور  از  را  آنها  خوبي داشت كه 
تعامل علمي با جهان معاصر بازداشت و حوزه دچار روزمرگي شد ... حوزه 
بايد قدر لحظه ها را درك كرده و در لحظه، نيازهاي آن را و نيازهاي آينده 
را برطرف كند كه اين مرد زمان بودن، شجاعت مي خواهد. حوزه بايد در 

لحظه ها كارآمد باشد.
... با توجه به اينكه بعد از ساليان دراز مبارزات مختلف در طول تاريخ 
اين قدرت به دست اسالم و دين افتاده، بايد حوزه كه به دليل شتاب اتفاقات 
جامانده بود، با تالش خود را برساند. بايد مطالعات خود را از حالت سنتي 
بيرون آورد و براي رفع نيازهاي به روز نظام بكوشد اين فرصت به دست 

آمده را نبايد به رايگان از دست داد. 
كتاب حوزه و روحانيت از ديدگاه مقام معظم رهبري

*    *    *

حوزه بايد در متن حوادث علمي باشد. امروز شما بدانيد و در جريان 
باشيد كه مثاًل در مقوله جامعه شناسي در دنيا چه نظرات و چه ايده هايي 
هست و چه فكرهايي مي جوشد. گاهي در اين فكرها عناصر مطلوبي هست 
بيايد، دفاع  از آن كه  نامطلوبي هست، قبل  كه آن را جذب كنيد. عناصر 

مناسبش را آماده كنيد و ذهنيت جامعه را واكسينه كنيد.
كتاب حوزه و روحانيت از ديدگاه مقام معظم رهبري

*    *    *
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جوابگوي  شده  درست  قبلي  فضاي  در  استفاده  براي  كه  سيستمي 
وضعيت موجود نيست. بايد در اين سيستم تغييراتي متناسب با زمان انجام 

شود. 
كتاب مباحثي دربارة حوزه – آيت اهلل مصباح يزدي

*    *    *

طالب و روحانيون بايد از مسائل روز آگاه باشند و زبان دشمنان و راه 
دفاع از اسالم را بشناسند. شما نمي توانيد در فضاي بسته درس بخوانيد، اما 
در فضاي باز رسالت خود را انجام دهيد. زيرا طلبه مدار بسته، مدار بسته 

هم زندگي خواهد كرد. 
آيت اهلل جوادي آملي

*    *    *

بايد در همه مرزهاي فكري و اعتقادي عصر خود و جامعه  عالم دين 
خود حضور داشته باشد تا هر جا رخنه اي افتاد، خللي واقع شد، دشمني 
در  كه  زماني  از  كسان  برخي   ... برخيزد  مقابله  و  جبران  به  كرد،  جمله 
با  كسان  گونه  اين  و  ندارند  حضور  آن  در  و  غايبند  مي كنند  زندگي  آن 
كمال تأسف بسيارند بويژه در ميان تحصيل كردگان حوزه اي و فقه و اصول 

خواندگان دوره اي.
... باري، اگر روحانيت مدعي مرزباني فكري و شعوري است بايد نخست 
اين مرزها را بشناسد، مسائل جهان نو را بفهمد و سپس نقاط كور مرزهاي 
فرهنگي و اجتماعي را به وسيله كتابهاي قوي و غني مذهبي با سبكي متين 

و نثري جذاب روشن كند.
كتاب هويت صنفی روحانی- محمد رضا حكيمي

*    *    *
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اشاره:
اين گزارش برگرفته از يک سلسله گفتگو با جمعي از طالب جوان است که با هدف نظرخواهي پیرامون »گرايش هاي تخصصي« انجام شده است. 
نحوة انتخاب مسیر علمي، حداقل زمان دورة عمومي، ورود به مراکز تخصصي و مؤسسات و ... از جمله مواردي است که در اين گفتگوها مورد بحث قرار 
گرفته است. پیش از انجام اين گفتگوها بر اين باور بوديم که حل و تنقیح مسئله تخّصصي شدن و انتخاب گرايش تحصیلي، در گرو روشن شدن هويت 
حوزه به طور عام و هويت علمي طالب به طور خاص مي باشد. نتايج حاصل از اين گفتگو ها و آشنا شدن با نگرش ها و دغدغه هاي طالب جوان، اين باور و 

فرض ما را تا حد قابل قبولي تأيید کرد.
در مورد انتخاب روش گفتگو بايد توضیح دهیم که از نظر محققان علوم اجتماعي در بین روشهاي جمع آوري اطالعات )مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه 
و ...( روش مصاحبه علیرغم مشكالت و دشواريهايي که دارد يكي از مطمئن ترين و بهترين شیوة جمع آوري اطالعات مي باشد. ارتباط مستقیم، آزادي 
عمل براي مصاحبه شونده و ... از محاسن اين روش مي باشد. اضافه بر اين که در موضوعاتي که به نوعي جنبه عاطفي و ديني نیز دارند، استفاده از روش 
مصاحبه مناسب تر به نظر مي رسد. در انجام اين نظر خواهي از شیوة گفتگو استفاده کرديم. تمامي اسناد اين مجموعه مصاحبه ها در معاونت پژوهشي 

موجود است. از همین رو، ما نیز در آيندة نزديک ادامة اين بحث را طي يک تحقیق دقیق آماري پیگیري خواهیم کرد. انشاءاهلل.

چراغي فرا راه طلبه نیست
گرايش هاي تحصیلي در گفتگو با جمعي از طالب

کالم طالب
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بهر حال خواندن نظرات و دغدغه هاي اين دوستان براي ما كه خيلي 
مفيد بود... .

- » آقا، بايد تا قبل از تموم شدن سطح دو، تكليف خودت را مشخص 
كرده باشي «.

- » همه كه نبايد مبلغ بشن. ما محقق هم مي خواهيم «.
- » امروز ديگه جامع معقول و منقول معني نداره. اون مال وقتي بود 

كه 16 سالگي مجتهد مي شدند «.
- » مي دوني اگه همين روش اجتهادي كه توي باب طهارت و صالة 
انجام شده، به علوم انساني هم بره چي مي شه؟ ُخب چه كسي بايد اين كار 

رو بكنه؟ دانشگاه؟! «
... -

احتماالً  و  شنيده  را  اين صحبت ها  نظير  بارها  و  بارها  ما  از  كدام  هر 
به  هم  هنوز  شايد  و  كرده  تغيير  نظرمان  بار  هر  انديشيده ايم.  ساعت ها 
گرايش هاي   « بحث  كه  است  اين  حقيقت  باشيم.  نرسيده  جمع بندي 
تخصصي « از مدت ها پيش مطرح بوده و امروزه ظاهراً شكل جدي تري به 
خود گرفته است. براي بررسي اين موضوع يک تيم از طالب جوان، نگرش 
دانش پژوهان حوزه را نسبت به گسترة فعاليت هاي حوزه و انتخاب گرايش 
تحصيلي مورد مداّقه قرار داده اند. اين تيم پس از انجام يكسري مطالعات 
كتابخانه اي و تحقيق در پيشينة موضوع، سؤاالتي را تنظيم كردند كه به 
انجام مصاحبه هايي با يک گروه از طالب جوان انجاميد. مصاحبه شوندگان 
از سه سطح علمي مختلف و طيف هاي گوناگون انتخاب شده بودند. نتايج 
حاصل از اين گفت وگوها كه بالغ بر 100 ساعت بود، افق هاي جديدي را 
پيش روي ما مي گشايد. اين مسأله در ميان طالب پايه هاي 6 تا 10 بيش 
از هر زمان ديگر خودنمايي مي كند. و البته سيل تبليغات مؤسسات و مراكز 
تخصصي نيز بي تأثير نيست. هر چند برخي از مصاحبه شوندگان معتقدند: 
»ذهن طالب به طور عميق با اين بحث درگير نيست يا اينكه ديرتر از زمان 
الزم با اين بحث مواجه مي شوند« و البته اكثر ايشان، ميزان دغدغه طالب 
را كافي نمي دانند. جالب اينكه از نظر يكي از طالب، »ورودي نسبتاً زياد و 

ثمردهي كم، نشانه ضرورت باالي اين بحث است«.
*        *       *    

اگر پاي صحبت برخي علماي قديمي و بزرگان با سابقه نشسته باشيد، 
تا  است  خورده  گوشتان  به  حوزوي  تحصيل  سنتي  روش  بر  ايشان  تكيه 
جايي كه حتي خروج از مسير مشخص آموزش در حوزه را انحراف از مسير 
طلبگي مي دانند. از نگاه اين بزرگان، طلبه فاضل كسي است كه بيست الي 
سي سال، شبانه روز در تحصيل فقه و اصول و شايد فلسفه )به روش رايج( 
تالش كند و آنگاه خود را براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه معرفي نمايد. 
بعيد نيست كه نام بردن از مؤسسات جنبي و رشته هاي تخصصي در محضر 
اين بزرگان با بي رغبتي و بعضاً عتابهاي دلسوزانه نيز همراه باشد. از سوي 
ديگر جمع قابل توجهي از فضالي حوزه و برخي علماء و بزرگان با تجربه، 
البته  و  مي كنند  پيشنهاد  حوزه  در  تحصيل  براي  را  جديدتري  روش هاي 
همه آنها به حداقل هايي از مشتركات طلبگي قائل هستند. ماحصل اين قدر 
مشترك، فهم مباني دين و قوه استنباط از متون را شامل مي شود. تأكيد بر 

اخالق و معنويات هم كه هميشه جايگاه خودش را داشته و دارد.

باشید،  نشسته  سابقه  با  بزرگان  و  قديمي  علماي  برخي  صحبت  پاي  اگر 
تا  است  خورده  گوشتان  به  حوزوي  تحصیل  سنتي  روش  بر  ايشان  تكیه 
جايي که حتي خروج از مسیر مشخص آموزش در حوزه را انحراف از مسیر 
بیست  که  است  فاضل کسي  طلبه  بزرگان،  اين  نگاه  از  مي دانند.  طلبگي 
الي سي سال، شبانه روز در تحصیل فقه و اصول و شايد فلسفه )به روش 
رايج( تالش کند و آنگاه خود را براي پاسخگويي به نیازهاي جامعه معرفي 

نمايد.

معمول مصاحبه شوندگان از نگاه طيف دوم حمايت كرده اند: »ابتدا بايد 
دين را همانگونه كه از لسان معصومين)ع( صادر شده فهميد و بعد كه به 
اجتهاد رسيديم، علوم جديد را بررسي كنيم و گزاره هاي آن را مورد قضاوت 
براي بررسي مشكالت، مگر كسي كه  تا تجّزي  اجتهاد  قرار دهيم«، »قوه 
به لحاظ استعداد توانايي اش را نداشته باشد چراكه طلبه بدون قوه اجتهاد 
بي معناست، سپس تخصص به صورت لجنه هايي كه مشكالت را با استفاده 
از منابع، مرتفع سازند«، »در حد آشنايي با فقه و اصول با علوم اسالمي آشنا 
شوند و بعد بر اساس اليه اي كه براي ارتباط با اجتماع مشخص مي كنند، به 

غور در سؤاالت با توجه به منابع و سرمايه هاي ديني بپردازند«، ... .

وضع  به  نسبت  مساعدي  نظر  شوندگان،  مصاحبه  اتفاق  به  قريب  اکثر   
مؤسسات  وجود  اصل  آنها،  از  بعضي  که  چند  هر  ندارند  مؤسسات  فعلي 
را ضروري مي دانند. از جمله علل اين نگاه منفی شیوة پرداختن به علوم 

جديد است.

و ماحصل اين صحبت ها همان چيزي است كه به دو دورة عمومي و 
از آن نيز به طور آزمايشي در  تخصصي مشهور شده و مدل هاي كوچكي 
حال اجراست. البته اين كه دوره عمومي، چه دروسي را تا چه حدي شامل 
باشد، خيلي مورد وفاق نيست. حتي يكي از دوستان، عالوه بر خارج فقه 
و كفايه االصول، چند واحد روان شناسي، چند واحد جامعه شناسي، عرفان 
نظري در حد آشنايي پايه اي را هم جزو دروس دوره عمومي الزم مي داند. 
همچنين شيوة رسيدن از دروس عمومي به گرايش تخصصي، نقطه عطفي 
است كه در برخي مصاحبه ها مورد اشاره قرار گرفته است. اما آيا با توجه به 

مسير ارائه شده، مؤسسات كنوني در حد انتظارند؟
اتفاق مصاحبه شوندگان، نظر مساعدي نسبت به وضع  اكثر قريب به 
مؤسسات  وجود  اصل  آنها،  از  بعضي  كه  چند  هر  ندارند  مؤسسات  فعلي 
از جمله شيوة  است؛  منفي چند چيز  نگاه  اين  علت  را ضروري مي دانند. 
پرداختن به علوم جديد: » در اين مؤسسات به جاي اينكه نظام هاي ديني 
مؤيد  غربيان  نظام هاي  براي  دين  از  بياورند،  در  انساني  علوم  مورد  در  را 
مي آروند«، »بيشتر به تئوري هاي غربي و بدون نقد و بررسي و آن هم به 
شكل ناقص يعني ضعيف تر از دانشگاه مي پردازند«، »علوم انساني را بدون 
اجتهاد مطرح مي كنند. عموماً علوم انساني غربي را صرفاً با شواهدي از دين 
مطرح مي كنند بدون اينكه نظام ديني را استخراج كنند « و در نهايت يكي 
از طالب مي گويد: »بسياري از مؤسسات با اين رويكرد، ضررشان بيش از 

سودشان است«!
دليل ديگري كه نظرات منتقد مطرح مي كنند، عقيم ماندن شناخت 
دين و حداقل هاي طلبگي است: »مجموعه هايي كه از پايه 6 مي گيرند، با 
»قابليت  مي آيند«،  بار  سطحي  اشخاص،  و  نيستند  سازگار  حوزه  رسالت 
جمع بين مؤسسات و دروس متداول حوزه نيست. لذا همين باعث مي شود 
كه يكي را انتخاب كنند«، »به حقيقت اسالم شناس پرورش نمي دهند«، » 
معموالً در رشته هاي علوم انساني ضعيف تر از دانشگاه اند و در مباني ديني، 
ضعيف تر از دوره هاي عادي طلبگي«. و البته داليل ديگري هم گفته شده از 
جمله اينكه: »شخص محوري در مؤسسات جلوي پيشرفت را گرفته. رأس 

مؤسسات معموالً حد نهايت رشد مؤسسات است«.
براي طالب  پيشنهاد  مقام  در  است كه  تا جايي  به مؤسسات  بدبيني 
تقويت  براي  و  مي دانند  مفيدتر  را  مؤسسه  از  بيرون  مطالعات  مستعدتر، 
مؤسسات نيز پيشنهاد تشكيل لجنه هاي تخصصي براي تحقيق در شاخه هاي 

علمي مختلف و تعيين سرفصل ها و متون آموزشي آنها ارائه شده است.
كلي  توضيح  همراه  به  فعلي  مؤسسات  جامع  معرفي  مي رسد  نظر  به 
پيرامون رشته ها و اساتيد آنها، انتخاب طالب را تسهيل مي كند. اين مطلب 
از سوي يكي از مصاحبه شوندگان نيز مطرح شد: »گروه هايي علمي براي 
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كار روي مؤسسات و رشته ها تشكيل شود و نتايج آنها پس از محک در بين 
اساتيد فن، به طالب ارائه شود«.

*        *       *    
اما در رابطه با بحث گرايش هاي تخصصي، مشكالت و ناهنجاري هاي 
نظرات  تا  گرفته  حوزوي  دروس  پيرامون  مسائل  از  دارد.  وجود  مختلفي 

متشتت بزرگان تا مضيقه هاي معيشتي تا ... .

 متأسفانه مشاوره هاي موجود در اين زمینه کافي و جامع به نظر نمي رسد. 
گروهي با تعصب خاص، بر همان دروس سابق بدون توجه به علوم جديد 
تأکید دارند و گروهي گويا با اساس فقه و اصول مشكل پیدا کرده اند! اينكه 
چه ارتباط منطقي بین اجتهاد در دروس حوزوي و پرداختن به رشته هاي 
علوم جديد وجوددارد، به درستي تعیین نشده و همین باعث عجله برخي 
علوم جديد  در کالس هاي  و حضور  موجود  دروس  از  فرار  براي  از طالب 

شده است.

»غرق شدن در دروس و جدا شدن از فكر براي آينده منجر به بحران 
شخصي در طلبه مي شود«، »طالب، اهداف دروس را نمي فهمند«، »طالب 
فكر مي كنند در ده سال اول حوزه با دين آشنا مي شوند حال آنكه صرفاً 
روش هايي را مي يابند تا آنها را در غور دين پژوهي مانند فلسفه و كالم به كار 
گيرند. حتي كسي كه صرفاً مطالعات جنبي مانند كتب شهيد مطهري دارد، 
از اين افراد، دين شناس تر است«، »بعضي راهشان را در همين فقه و اصول 
سنتي مي دانند«، ... ، اينها همه صحبت هايي است كه حاكي از بي عالقگي 
طالب به متون و دروس حوزوي است. هرچند در مقابل، »عجله كردن به 
خصوص در نظام آموزشي« و » بي اطالعي از نقش علوم حوزوي« به عنوان 
به  بي عالقگي  از علل تشديد  آسيب شناسي مسأله طرح شده كه مي تواند 
دروس باشد. متأسفانه مشاوره هاي موجود در اين زمينه كافي و جامع به 
نظر نمي رسد. گروهي با تعصب خاص، بر همان دروس سابق بدون توجه 
به علوم جديد تأكيد دارند و گروهي گويا با اساس فقه و اصول مشكل پيدا 
كرده اند! اينكه چه ارتباط منطقي بين اجتهاد در دروس حوزي و پرداختن 
به رشته هاي علوم جديد وجوددارد، به درستي تعيين نشده و همين باعث 
عجله برخي از طالب براي فرار از دروس موجود و حضور در كالس هاي علوم 
جديد است. شايد بخش مهمي از ايرادات وارده از سوي مصاحبه شوندگان 

به مؤسسات، به همينجا برمي گردد.
بعضاً  مشورت هاي  و  بزرگان  نظرات  بين  موجود  تشتت  حال  هر  در 
مطمئن،  انتخاب  در  را  آنها  و  كرده  افزون تر  را  طالب  سردرگمي  متضاد، 
از طلبه ها چشم  از دوستان: »بعضي  به قول يكي  ناموفق مي گذارد. حتي 

بسته، جاهاي مختلف مي روند«.
معرفي  و  حوزه  در  فكري  مختلف  تيپ هاي  شناخت  مي رسد  نظر  به 
مشخصه هاي آنها، طالب جوان را در يافتن شخصيت هاي مشاور كمک كند 
و هر يک را به سمت مشاوراني كه با كليت ايده آل ها و اهداف آنها همراه 
»بزرگان  مي گويد:  مصاحبه شوندگان  از  يكي  هرچند  دهد.  سوق  هستند، 
حوزه كمتر به طالب براي مشورت هاي سرنوشت ساز، فرصت مي دهند«. 
اين موضوع موجب مراجعه آنها به مشاوران دسته دوم و سوم شده كه بعاً با 
اصل مسأله آشنايي دقيقي ندارند: »چراغي جلوي راه طلبه نيست«، »بچه ها 
تا پايه 6 سراغ مديران و اساتيد مدارس مي روند و جواب هايي گير مي آورند 

كه راهگشا نيست«.
از ديگر مشكالت مطرح، نظام آموزشي حوزه است كه به جاي محقق 
پروري، مانند دبيرستان درس مي دهد و آفت نظام نمره اي هم بر آن افزوده 
براي نظام آموزشي پژوهش محور، چه ملزومات و  اينكه  شده است. حال 
شرايطي الزم است و چه افق هايي را بايد پيمود، خود بحث مفصلي است كه 

از موضوع اين تحقيق، خارج بوده است.

مشكالت ديگري نيز عنوان شده كه فهرست وار از اين قرارند: »به جاي 
افراد رهبر و فعال، افراد ضعيف وارد حوزه مي شوند )ضعف پذيرش(«، »افت 
نمي شود«، »مشكالت  تعريف  و كاركرد طلبه درست  بار معنوي«، »حوزه 
معيشتي طالب باعث مي شود كه درست وقت نگذارند«، »خيز سكوالريسم 
در طلبه ها و بي تفاوتي نسبت به خيلي از گزاره ها«، ... كه البته هر يک از 

اينها مي تواند موضوع ويژه يک يا چند شماره از خشت اول باشد.
*        *       *    

»چه بايد كرد؟« سؤالي كه معموالً پس از روشن شدن مسأله مطرح 
مي شود. هر چند نبايد غافل بود كه در چنين مسائلي نمي توان براي همه 
طلبه ها، نسخه واحدي پيچيد. اين نسخه با توجه به استعدادها و عالقه ها 
و اهداف، تغيير خواهد كرد. اما براي حّل كليت مسأله و بسترسازي جهت 
انتخاب صحيح و مطمئن، پيشنهادات مختلفي ارائه گرديد كه بخش مهمي 
از آنها ضمن مباحث سابق مطرح شد و برخي ديگر عبارتند از: »الگويي از 
مدرسه مطلوب ايجاد شود. شايد الزم باشد در ابتدا با چراغ خاموش، الگويي 
از  »گروه هايي  نمود«،  معرفي  حوزه  مديريت  به  را  آن  بعد  و  كرد  درست 
طالب در اختيار اساتيد پخته و فاضل قرار گيرند و همه جنبه هاي اين گروه 
20 - 25 نفره، كنترل شود«، »كساني كه به ثمردهي مطلوب رسيده اند را 
تشويق و به جامعه طالب معرفي كنيم تا الگوهاي زنده در اختيار آنها قرار 
گيرد«، »بايد براي جذب استعدادها از قبل از حوزه شروع كرد تا انتخاب 
حوزه در كنار دانشگاه براي نخبگان مطرح باشد«، »به جاي كثرت در توليد، 

افراد موج افكن آفريد«، ... .
*        *       *    

جاي  به  که  است  حوزه  آموزشي  نظام  مطرح،  مشكالت  ديگر  از   
محقق پروري،  مانند دبیرستان درس مي دهد و آفت نظام نمره اي هم بر آن 

افزوده شده است.

آيا در شرايطي كه مجموعه متوليان و كارگزاران حوزه، دست به گريبان 
مسائل روزمره شده اند خود طالب جوان نمي توانند پيرامون برخي مسائل 

بنيادين كه به آينده آنها مربوط مي شود، بينديشند و تصميم بگيرند؟
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يكي از نقش هاي مسلمي كه بر عهده حوزه و حوزويان است 
نقش علمي و پژوهشي است. باالتبع ايفاء بهتر اين نقش در آينده 
ملزومات و وظايفي را حداقل به عنوان مقدمه واجب بر عهده طالب 
بنابراين در بررسي هويت  جوان و متوليان حوزه قرار خواهد داد. 
روحانيت به طور عام بررسي هويت علمي و پژوهشي حوزه و طالب 

به طور خاص حائز اهميت خواهد بود.
بديهي است در هر نظام آموزشي، پرورش پژوهشگر، مقوله اي 
از سر صدفه نيست؛ تولّد يک پژوهشگر و رشد آن نيازمند وجود 

مجموعه عوامل آموزشي، انگيزشي، مهارتي و ... است.
تقويت اين عوامل موجب رشد كّمي و كيفي مقوله پژوهشگري، 
و مغفول ماندن آن ها باعث اتالف فرصت ها و هدر رفتن استعدادها 
بازشناسي و  خواهد شد. چنانچه اين عوامل به خوبي و به هنگام 
مديريت نشوند ظرفيت هاي به بار نشسته دين پژوهي، در آينده ي 
حوزه از حد مطلوب، فاصله زيادي خواهند گرفت. خوشبختانه اين 
مهم چندي است كه آرام آرام در اليه هاي نخبگان حوزه مطرح و به 
خصوص در مجموعه معاونت پژوهشي حوزه به عنوان ستاد اصلي 

متولّي امر پژوهش در دستور كاري قرار گرفته است.
به صورت  را  بحث  اين  تا ضرورت  است  آن  بر  اّول«  »خشت 
مسأله اي جدي براي متولّيان و نخبگان علمي حوزه برجسته كند و 
با رسالت واسطه گري هوشمندانه بين جامعه طاّلب و بزرگان حوزه 
و مطالبه گري هاي منطقي خود، زمينه هاي الزم را براي ارتقاء نشاط 
طالب  ظرفيت هاي  باوراندن  و  تحقيق  روحيه  گسترش  و  علمي 
جوان، به عنوان تنها ظرفيت هاي بالقّوه پژوهشگري در آينده حوزه، 

فراهم آورد.
در اين شماره با اين دغدغه، خشت اّولي ها به سراغ چند تن 
اين  در  را  آنها  نظرات  و  رفته اند  در حوزه  پژوهش  امر  متولّيان  از 
خصوص جويا شدند. عالوه بر آن، سعي كردند برخي از دغدغه هاي 
اساسي اين بحث را نيز به صورت متن هاي كوتاه البه الي اظهار نظر 

مسؤولين مطرح كنند.
نكته قابل تأمل اين است كه تمامي بزرگان به »فقدان ارتباط 
نظام آموزش و پژوهش« اذعان داشتند و به خوبي ضرورت برقراري 
ارتباط سامان مند و پاره اي از مسائل اين ارتباط را مطرح نمودند، 
اما همچنان سؤال اساسي خشت اّولي ها باقي است: براي جبران اين 

نقيصه از كجا و چگونه بايد شروع كرد؟
با ساير  به خدا،  اميد  با  نيز  را در شماره هاي آتي  اين دغدغه 

نخبگان علمي و شما دوستان گرامي پي خواهيم گرفت.
»خشت اّول« بر اين باور است كه:

تحّوالت ماندگار به آرامي اتفاق مي افتند ... .

درآمدي بر وضعیت هويت علمي و پژوهشي طالب جوان
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سلیمان  المسلمین  و  االسالم  حّجت  با  گفتگو  از  گزيده هايي 
پژوهشگران  امور  ساماندهي  و  هماهنگي  دفتر  مسؤول  خاکبان، 

معاونت پژوهشي حوزه

* نكتة اّول: » چشم طاّلب بايد مسأله ياب شود«
شناخت  ضرورت  شود،  آشنا  آن  با  بايد  جوان  طلبه  كه  گامي  اولين 
مسائل جامعه است و گام دوم نظم منطقي دادن به اين مطالب؛ تا ذهن از 

اول، مسأله محور، بار بيايد.
نظام تعليم و تربيت ما چه در حوزه و چه در دانشگاه متأسفانه مسأله 
محور نيست، اطالعات محور است. اطالعات را به ذهن طلبه وارد مي كند، 
بدون طرح مسأله و بررسي اين نكته كه اين اطالعات قرار است چه مشكلي 

از مشكالت فرد يا جامعه را حل كند.

 طلبه مي تواند از همان ابتداي تحصیل و درس خواندن، اين نگاه را در خود 
تقويت کند و با مطالبه از اساتید، ذهن خود را مسأله محور، بار بیاورد.

به عبارت بهتر و كامل تر مي توانيم به جاي مسأله محور بودن، بگوييم: 
نظام تعليم و تعلّم بايد نياز محور باشد. چرا كه در حديث مي خوانيم: »الّلهّم 
إنّي أعوذ بک من علٍم ال ينفع«. يعني علم بايد نياز محور باشد. علمي كه 
رافع نياز ما نباشد به درد ما نمي خورد و علم مفيدي نيست. وقتي مي گوييم 
حوزه ي  در  تخّصصي  مسأله  معناي  به  مسأله  منظورمان  محوري،  مسأله 
پژوهش نيست. مسأله مي تواند مشكل يا نياز عامي باشد كه يک انسان، يک 

خانواده، يک جامعه يا يک تمّدن ممكن است داشته باشد.
پس قبل از اينكه پاسخ را به طلبه بدهيم، چه پاسخ هاي آموزشي و چه 
پاسخ هاي پژوهشي، بايد ذهن او را با مسأله درگير كنيم و به او بياموزيم كه 
بيشتر از آنكه دنبال اطالعات باشد، دنبال شناخت مسأله باشد. طلبه جوان 

مديريت، سامان دهي، دسته بندي  را  مسائل خود  بياموزد چگونه  بايستي 
و اولويّت بندي كند تا به هندسه مسائل برسد. وقتي يک طلبه به هندسه 

مسائل رسيد، ذهنش نظام و سامان پيدا مي  كند.

* نكته دوم: » از استاد اين نگاه را مطالبه کند«
طالب محترم توجه كنند كه هر علمي كه مي خوانند در ابتدا اين سؤال 
را در ذهن داشته باشند كه اين آموزه پاسخ چه مسأله اي از مسائل بشريت 

است. زماني كه اين را بفهمند، يک گام اساسي به جلو برداشته اند.
براي مثال طلبه در كالس درس اصول، اول بايد بداند كه اين آموزه ي 
اصولي قرار است چه مسأله اي از مسائل فقهي را حّل كند. وقتي اين را 
فهميد درسش را دقيق تر درك مي كند و كاربرد آن را بهتر متوجه مي شود. 
در حال حاضر به دليل اينكه مسأله محور بودن از نظام تعليم و تربيت ما 
فقه يک دانش  فقه ديده مي شود. اصول  اين مشكل در اصول  رفته،  كنار 
تخّصصي و فوق تخّصصي شده كه ربط منطقي آن با حوزه ي كاربردش قطع 
شده است، در حالي كه دانش اصول در دامن دانش فقه توليد شده و بوجود 
آمده ولي رابطه اين فرزند با مادرش قطع شده است. به همين علّت است كه 
شما دانش اصول را ياد مي گيريد و ممكن است استاد درس اصول بشويد 
و حتي خارج اصول هم بگوييد، اما فقيه خوبي نمي شويد. چرا؟ چون ما 
اصولي، تربيت كرده ايم ولي اين عالم علم اصول را با مسائل جامعه درگير 

نكرده ايم. اين مشكل ريشه در نظام ناقص تعليم و تربيت ما دارد.

* نكتة سوم: » و دورة آموزش را به خوبي طي کند«
كسي مي تواند پژوهشگر حقيقي باشد كه دوره ي آموزش را به خوبي 
اساساً  باشد،  نكرده  را خوب طي  تا مراحل آموزش  باشد. طلبه  طي كرده 
نمي تواند مسائل مستحدث و جديد را درك كند. چون طلبه مسأله اي را 
مستحدث مي بيند اما در واقع مستحدث نيست. چون با سابقه و تاريخچه 
اين مسائل آشنا نيست، تصّور مي كند كه مستحدث است . ممكن است 
مقداري شكل و شمايل مسأله عوض شود، ولي هسته مركزي مسأله همان 
مسأله قديمي است و به آن پاسخ داده شده و اصاًل نيازي به پژوهش جديد 

ندارد.
 در واقع با داشتن چشم مسأله ياب، شما مسائل جديد را شناسايي 
است  اين مسأله، جديد  موقع مي توانید تشخیص دهید  اما چه  مي کنید، 
به آن  احاطه علمي  براي آن داده نشده است؟ زماني که  و پاسخ درخور 
پرسش ها در شاخه علمي مورد نظر داشته باشید؛ و به عبارت بهتر دوره ي 

آموزش را به خوبي طي کرده باشید.

* تا ... 
اّول حركت  تا خشت  به طلبه كمک مي كند  قبل،  نكته  به سه  توجه 
از هندسه ي  كلّي  به يک شناخت  و  پايه گذاري شود  او  پژوهشي  و  علمي 
مسائل جامعه دست يابد. در واقع نقطه آغازين، شناخت هندسه ي مسائل 

يک جامعه است.
وقتي به چنين چارچوبي رسيديم، آن جاست كه بايد نرم افزارهايي كه 
در طول تاريخ توليد شده، براي حّل مسائل، شناسايي شوند. )توجه كنيد 
كه اين شناسايي ديگر كار پژوهشي نيست، بلكه كار آموزشي و فراگيري 
است؛ مرز پژوهش با يادگيري همين است. چرا كه در پژوهش شما با مسائل 
مستحدث يا غير مستحدث كه تا امروز به آن پاسخ نداده اند مواجه هستيد.( 
گام ديگر اين است كه  ببينيم اين پاسخ ها آيا كارآمد و اثربخش هستند 
يا خير. اگر اثربخشند ديگر نيازي به توليد نرم افزار جديد براي حّل مسأله 
نيست. حال ممكن است اثر بخش باشند اما هزينة زيادي داشته باشند كه 

در اينجا زمينه براي امر پژوهش و توليد علم باز مي شود.

شناخت هندسه ي مسائل جامعه؛

وظیفه ي يک طلبه
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حجت االسالم والمسلمین  طرقي پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و استاد روش تحقیق

خشت اول: آيا همة طالب با کارکردهاي مختلفي که فرارويشان قرار دارد، بايد با پژوهش و اصول و قواعد آن آشنا شوند؟
 طلبه اي كه وارد حوزه مي شود، اگر خواهان ورود در عرصة تبليغ، تدريس و يا عرصه هاي ديگر، حتي فعاليت هاي اجتماعي باشد، بايد 
پژوهشگر شود. يعني اين كه بتواند با روش و شيوة درستي به پرسش ها و مشكالتي كه با آن ها مواجه مي شود، پاسخ دهد. چرا كه پاسخ صحيح 
و نظام مند اگر قرار باشد از ارزش و اعتبار الزم برخوردار باشد، نيازمند آشنايي با پژوهش است. عالم كسي نيست كه فقط خزينة دانش هاي 
توليد شدة موجود باشد؛ عالم كسي است كه مجتهد باشد. )البته مجتهد به مراتب خودش( كسي است كه قدرت تفقه و كند و كاو در دين را 
دارد. كسي است كه مي تواند به مسائل خود و ديگران پاسخ دهد، از روش پاسخگويي مسائل آگاه باشد و پاسخ او از اعتبار الزم علمي برخوردار 
است. و كسي به مرحلة اجتهاد و فقاهت مي رسد كه توانمندي ها و مهارتهاي الزم براي پاسخگويي صحيح و معتبر مسائل ديني را در عرصه هاي 

ضرورت بازسازي آموزش از درون

جان کالم  10
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بر  را  مسئله هاي جديد  خود  فقاهت  عرصة  در  فقيه  باشد.  داشته  مختلف 
منابع و متون عرضه مي كند و با مهارتها و دانشهايي كه كسب كرده، پاسخ 
وارد  اين مسير  در  تمام كساني كه  بگويم  استخراج مي كند. مي خواهم  را 

مي شوند، بايد تا حدي واجد اين صفت بشوند.

 معلم در کالسهاي پژوهش محور همانند ماهیگیري نیست که صرفًا ماهي 
به فراگیر بدهد، بلكه تالش مي کند ماهیگیري را هم به او بیاموزد.

خشت اول: چگونه بايد برنامه ريزي کرد تا طالب، به عنوان محصول 
توانمندي هاي  سري  يک  واجد  سال،  چندين  از  بعد  آموزش،  سیستم 

پژوهشي شوند؟
 اگر مي خواهيم در اين زمينه برنامه ريزي كنيم، بايد به سمت آموزِش 
پژوهش  آموزش  در  مي توان  كه  پارامتري  مهم ترين  برويم.  پژوهش محور 
انتقال  محور مطرح كرد، اين است كه به جاي اين كه معلم يا استاد صرفاً 
دهندة دانش باشد و شخص فراگير هم صرفاً در مقابل استاد يک منفعل 
محض و يادگيرنده باشد، نقشش عوض مي شود و در كنار انتقال دهندگي، 
روش كسب محصول را هم به فراگيران مي آموزد. به عبارت ديگر معلم در 
كالسهاي پژوهش محور صرفاً همانند ماهيگيري نيست كه ماهي به فراگير 
بدهد، بلكه تالش مي كند ماهيگيري را هم به او ياد بدهد. در نظامي كه روند 
يا شيوة آن آموزش پژوهش محور باشد، به زودي فراگيران در كنار يادگيري 
علم، روش توليد آن علم را هم مي آموزند. با اين روش، فراگير به تدريج وارد 
عرصة توليد علم خواهد شد. البته در كنار اين بحث بايد توجه داشته باشيم 
كه استاد در كالس، خواه ناخواه بسياري از مسائل و يا آموزش ها را نمي تواند 
انتقال دهد و فراگيران خودشان بايد از طريق انجام يک سري پژوهش هاي 

تمريني، روشهاي توليد دانش را بتدريج كسب كنند.
طلبه اي كه در دوران تحصيل، به عنوان مثال پنجاه پژوهش تمريني 
انجام دهد، خواه ناخواه اين مهارت را كسب مي كند و در اين فرايند، واجد 

مهارتهاي الزم براي پژوهشگري و ورود به عرصة توليد علم خواهد شد.
از اين رو تصوِر استاد از نقش خود در مسير آموزش پژوهش محور بايد 
قلمداد  خويش  مسئوليت  عنوان  به  را  جديد  آموزش  شيوة  و  شود  عوض 
كند. بايد به جاي اين كه از بيرون وارد آموزش شويم، آموزش را از درون 
بازسازي كنيم. برنامه ريزي ها بايد منعطف به اساتيد شود تا روشهاي خود 

را بازسازي كنند.

تالش  و  بردارند  گام  راستا  اين  در  مي خواهند  که  عالقه مندي  طالب  آن 
با  هم بحث  چند  بروند.  تمريني  پژوهشهاي  انجام  سمت  به  بايد  کنند، 
هم  مسئله هايي  و  کنند  انتخاب  راهنما  استاد  يک  شوند،  همراه  يكديگر 

براي خودشان تعريف کرده  و پژوهش کنند.

وقتي طلبه وارد حوزه مي شود، از همان سالهاي اول بايد روش كسب 
علم به او آموخته شود. اگر ادبيات به او آموزش مي دهيم؛ او را با منابع و 
علمي  رشتة  منابع  و  ماهيت  با  كه  طلبه اي  كنيم.  آشنا  رشته اش  ماهيت 
فهميد  و  گرفت  ياد  نيز  را  متون  از  برداشت  روش هاي  و  شد  آشنا  خود 

يا فلسفي نيست، بلكه منبع كسب  كه اين رشته، تجربي، عقلي محض و 
دانش در رشته او منابع و متون ديني هستند و همچنين خود او هم در 
فرايند يادگيري، تمرين و ممارست كرد و پژوهش هاي تمريني انجام داد، به 
زودي شاهد خواهيم بود كه او هم مانند يک دانشجوي شيمي كه مرتب به 
آزمايشگاه مي رود تا با فرايند توليد علم در شيمي آشنا شود، او هم با فرايند 
توليد علم در رشتة خودش آشنا مي شود؛ و اگر دانشجو با رفتن متعدد به 
پژوهشگر  ما هم يک  پژوهشگر علم شيمي مي شود، طلبة  آزمايشگاه يک 

علوم ديني مي شود.
خشت اول: آيا سیستم آموزشي موجود، پاسخگوي ايجاد يک نظام 

آموزش پژوهش محور هست؟
 براي ايجاد يک نظام آموزش پژوهش محور به لوازم و زيرساخت هاي 
آن هم بايد توجه كرد. اگر ماهيت دانش موردنظر، وابسته به منابع و متون 
باشد، يعني وابسته به تحليل و تفكر است. نمي توانيم بگوييم مدرسه داريم 
با  كه  نداريم  طالب  براي  آن  كنار  در  مفصل  كتابخانة  يک  كه  حالي  در 
پژهش ها و مجالت علمي آشنا بشوند. چرا كه در اين نظام؛ طالب تنها به 
متون آموزشي موجود بسنده نمي كنند بلكه در كنار توجه به منابع و متون 
درسي، موضوع محوري بيشتر در دستور كار يک معلم قرار مي گيرد و طالب 
و فراگيران هم با منابع و متون آشنا مي شوند و  هم با ممارستهاي متعدد 
و انجام تمرين هاي پژوهشي كه استاد به طلبه وامي گذارد، مهارتهاي الزم 

براي پژوهشگري را كسب مي كنند.
خشت اول: براي طالبي که در حال حاضر در سیستم آموزشي موجود 
تحصیل مي کنند و عالقه مند يادگیري پژوهش و اصول و فنون آن هستند 

چه راهنمايي و توصیه اي داريد؟
 اگر بپذيريم كه نظام آموزشي موجود، پژوهش محور نيست؛ آن طالب 
عالقه مندي كه مي خواهند در اين راستا گام بردارند و تالش كنند، بايد به 
سمت انجام پژوهشهاي تمريني بروند. چند هم بحث با يكديگر همراه شوند، 
تعريف  خودشان  براي  هم  مسئله هايي  و  كنند  انتخاب  راهنما  استاد  يک 
كنند و پژوهش كنند. انجام اين عمل كاستي برنامه هاي موجود را جبران 
مي كند. كار را به جايي نمي رساند كه ما بعد از يک دوره آموزش ناگهان 
بفهميم كه روش علمي اين رشته را هنوز كسب نكرده ايم. يک طلبه بعد 
از سالها تالش علمي وقتي به خود و آموخته هايش مي نگرد، مي بيند تنها 
تفاوتي كه با قبل از دورة آموزش بر او ايجاد شده، اين است كه واجد يک 
سري دانش شده، اما در او توانمندي توليد كنندگي و پژوهش وجود ندارد. 
طلبه براي پژوهشگر شدن، همان اندازه كه به علم و دانش نياز دارد، نيازمند 
يادگيري مهارتهاي پژوهش هم هست. و اين مهارتها و روشها جز از طريق 
انجام عمل و انجام دادن يک سري پژوهش هاي تمريني متعدد راه ديگري 
براي يادگيري ندارد. ديگران نمي توانند در ما مهارت ايجاد كنند، بلكه تنها 

قادرند زمينه سازي كنند.
خشت اول: مسئولیت توجه به عوامل و موانع انگیزشِي طالب را که 
گاهي موجب مي شود، طلبه در پله هاي نخستین پژوهش باقي بماند، چه 

فرد يا قسمتي از نظام آموزش عهده دار است؟
 مهم ترين كسي كه مي تواند به جد در ايجاد انگيزه و از سوي ديگر در 
مواجهه با كمبودهاي انگيزشي فعاليت جدي داشته باشد و فعاليت او نيز 
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نقطه شروع براي انجام يک پژوهش چيست؟ زمان مناسب 
پژوهش چه موقعي  و  مقوله تحقيق  با  براي درگير شدن طلبه 

است؟
تفاوتي  چه  فردي،   پراكنده  و  روزمره  مطالعات  با  تحقيق 
چه  پژوهشي،   برنامه  است؟  پژوهش  اي،   مطالعه  هر  آيا  دارد؟ 
ويژگي هايي دارد كه آن را از ساير مطالعات و شبه پژوهش ها 

متمايز مي كند؟
غفلت از اين نكته ي بسيار مهم يعني عدم تمايز دقيق ميان 
پژوهش حقيقي و شبه پژوهش، يكي از علل اصلي عقب ماندگي 
علمي كشورهايي است كه علي رغم داشتن پژوهشگران بسيار و 
نهادهاي پژوهشي متعدد و حتي توليدات فراوان پژوهشي، هنوز 
مصرف كننده علم اند نه توليد كننده آن؛ زيرا نه فعاليت پژوهشي 
اينگونه افراد و نهادها، و نه توليدات به اصطالح پژوهشي آن ها،  
در بسياري از موارد مصداق پژوهش حقيقي نيست، بلكه نوعي 

شبه پژوهش است.

البته درست است كه مديريت هاي آموزشي،  استاد است.  باشد،  تأثيرگذار 
داشته  توجه  عوامل  اين  به همة  بايد  آموزشي  نظام  و  آموزشي  برنامه هاي 
زمينه  كه  كنند  فراهم  گونه اي  به  را  زمينه ها  تمام  كنند  سعي  و  باشند 
اين  برطرف شود، ولي  موانع زيرساختي و محيطي  و  باشد  يادگيري مهيا 
استاد است كه مي تواند به عنوان فردي كه در صف آموزش و در خط مقدم 
آموزش و يادگيري قرار دارد، اين نقش را به صورت كامل ايفا كند. استاد 
رواني  و  روحي  و  آسيب هاي جسمي  و  دهد  تشخيص  را  مشكل  مي تواند 
به  را  مشكل  اين  مي تواند  كه  اوست  هم  و  كند  بررسي  را  خود  فراگيران 

ديگران انتقال دهد و از ديگران بخواهد مشكل او را حل كنند.
امروزه كالسها، منفعل است؛ قدرت تشخيص در آن نيست تا بفهميم 
چه كسي، چه كمبود و نيازي دارد؟ اما در نظام هاي آموزش سنتي كه تا حد 
زيادي استاد محور بوده و استاد خود را در مقابل تک تک طالب و فراگيران 
راهنما  يک  عنوان  به  استاد  و  نداشتيم  را  اين مشكل  ما  مي ديده  مسئول 

علمي و عملي و مشاور خوب نقش خود را ايفا مي نمود.

يادگیري  نیازمند  دارد،  نیاز  دانش  و  علم  به  که  اندازه  همان  به  طلبه 
مهارت هاي پژوهش هم مي باشد. و اين مهارتها و روشها جز از طريق انجام 
عمل و انجام دادن يک سري پژوهش هاي تمريني متعدده راه ديگري براي 

يادگیري ندارد.

از اين رو بزرگاني كه مي خواهند در اين زمينه برنامه ريزي كنند، بايد 
توجه داشته باشند كه در زمينة تربيت استاد، توجه و رسيدگي به استاد، 
انجام  را  الزم  سرمايه گذاري  بايد  استاد  آموزشي  تداوم  و  استاد  پيشرفت 

دهند.
براي  آموزش  گواهينامه  مسئله  دنيا  در  مطرح  و  جدي  بحث  امروزه 
ديده  آموزش  مقداري  تنها  كه  نيست  معلم كسي  يا  استاد  است.  استادان 
باشد و واجد علوم يا دانشهايي باشد، بلكه نيازمند مهارت ها و صالحيتهاي 
زيادي است. اين گونه نباشد كه شخص پنج يا ده سال درس بخواند سپس 

تدريس را بدون مقدمه شروع كند.
مقداري از مشكالت محيط هاي آموزشي از لحاظ كمبودهاي انگيزشي 
در سطوح  كه  استاداني  استادان، مخصوصاً  از  بعضي  اين كه  به  برمي گردد 
مهارتهاي  و  شايستگي ها  و  صالحيت ها  مي كنند،  تدريس  آموزشي  پايين 

الزم را براي تدريس ندارند.
خشت اول: آيا بین نظام آموزش پژوهش محور با نظام هاي آموزشي 

ديگر از لحاظ ايجاد انگیزه در بین طالب تفاوتي وجود دارد؟
يكي از مزيت هاي كالس هاي آموزشي پژوهش محور نسبت به آموزشهاي 
منفعل و غير پژوهش محور اين است كه روند آموزش به گونه اي است كه 
پژوهش محور  آموزشهاي  مثال،  عنوان  به  مي كند.  ايجاد  انگيزش  فرد  در 
مبتني بر مسئله محوري و سؤال محوري هستند و همان طور كه مي دانيم، 
اگر سؤال، سؤال خوبي باشد و زمينه هاي آن فراهم شود و استاد در كالس 
راهنمايي كند، يكي از بهترين ابزارها براي ايجاد انگيزه و جست وجو براي 
سؤال  فرد  كه  مي افتد  اتفاق  زماني  يادگيري  بهترين  مي باشد.  يادگيري 
براي  و آن مشكل  باشد  با مشكلي درگير  اگر  باشد. چرا كه ذهن،  داشته 
وي مهم تلقي شود، طبعاً به سراغ يادگيري مي رود. و همان گونه كه گفتيم، 
در نظام آموزش پژوهش محور نقش كليدي و مهم در اين زمينه بر عهدة 

استاد است.

استاد مي تواند مشكل را تشخیص بدهد و آسیب هاي جسمي و روحي و 
رواني فراگیران خود را بررسي کند و هم اوست که مي تواند اين مشكل را 

به ديگران انتقال دهد و از ديگران بخواهد مشكل او را حل کنند.

امروزه با اين ترميم ها و بازسازي هايي كه در نظام آموزشي به وجود آمده، 
عماًل منجر به كنار گذاشتن استاد محوري شده ايم. در نتيجه خودبه خود 
اين مسئوليت ها از اساتيد گرفته شده است. طرحي كه در حوزه هاي قديم 
هم  و  بود،  مشاور  هم  بود،  مسئول  هم  استاد  كه  بود  اين  داشت،  وجود 
سرپرست. به نظر مي رسد اگر مي خواهيم امروز يک نظام آموزشي مطلوب 
داشته باشيم، بسياري از تجارب مفيد گذشته را دوباره بايد زنده كنيم، مثاًل 
مسئوليت راهنمايي و هدايت و سرپرستي هر بيست يا سي طلبه اي را كه 
در يک كالس هستند، به يک استاد بدهيم؛ يعني اساتيد راهنما و مشاور 

را دوباره زنده كنيم.

با تشكر
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حّجت االسالم و المسلمین جواد 
و  ريزي  برنامه  مرکز  رفیعي مسؤول 
سردبیر  حوزه،  درسی  متون  تدوين 
پیام حوزه - ارگان شوراي حوزه  و 
و  نرم افزاري  نهضت  دبیرخانه  دبیر 

تولید علم حوزه:

آن حلقه مفقوده ...
o يكي از حلقه هاي مفقوده در نظام 
نظام  ارتباط  نبودن  حوزه،  رايج  آموزِش 

مند و برنامه ريزي شده ميان آموزش و پژوهش است. يک نظام آموزشي 
وقتي به مرحلة پويايي و رشد مي رسد كه برآيند آن مجموعه، پژوهشگراني 
باشند كه بتوانند با توجه به آموخته هاي خود، در عرصه نوآوري و پژوهش 
در حوزه هاي مختلف مورد نياز جامعه و رشته هاي علمي، قدم بگذارند و 
پشتوانه علمي مناسبي براي آن نظام آموزشي باشند و تحّوالت مثبتي را در 

روند آموزش و رسيدن به اهداف گوناگون مورد نظر ايجاد نمايند.
*    *    *

اين سالیان دراز حضور در دروس خارج ...
ديني  علوم  هاي  عرصه  در  نوآوري  و  دانش  رشد  كه  بپذيريم  اگر   o
است، طبيعي  آموزشي حوزه  نظام  هاي  آرمان  و  ها  رسالت  از  و حوزوي، 
آموزش  بدنه  با  آن  ارتباط  و  پژوهش  امر  به  نسبت  رويكردمان  كه  است 
حوزه، بايد متناسب با چنين هدفي باشد. از اين رو به نظر مي رسد توجه 
جدي به كارورزي پژوهش، از ضرورتهاي نظام آموزش حوزه است تا به اين 
وسيله آموخته هاي طلبه، در عرصه كارورزي هاي پژوهش استحكام يافته و 
محک بخورد، و دانش آموخته ي حوزوي، آشنايي الزم را با اسلوب و روشهاي 
پژوهش، قبل از ورود به درس خارج، كه در حقيقت مرحلة جدي پژوهش 
در علوم حوزوي است، كسب كند. اين مسأله وقتي جنبه حياتي تري پيدا 
مي كند كه توّجه كنيم طلبه امروز فرصت چنداني را در اختيار ندارد تا با 
حضور ساليان دراز در دروس خارج با استفاده از روش آموزش غير مستقيم 

به صالحيتهاي الزم براي پژوهش دست يابد.
مي توان آهنگري را در كنار يک آهنگر كه با فنون و مهارت زايد الوصفي 
آهن سخت را با گداختن در كوره و با پتک تجربه و سندان تالش شكل 
مي دهد آموخت. اما اين كار زماني به درازاي عمر مي طلبد و همتي و عشقي 
با آموختن دقيق اصول و معيارها و روش هاي  و فراغتي. و مي توان آن را 

كارورزي  و  سخت  آهن  به  شكل دهي 
با  عمل  عرصة  در  آموخته ها  همزمان 
اشراف و هدايت استاد در زماني كمتر 
و با نتيجه و بازده بيشتر فرا گرفت اما 
با بهره جستن از فن و مهارت آموزش 
مي توان  چنانچه  هدفدار.  و  روشمند 
در  اتومبيل  با  مي شود  كه  را  مسيري 
به  ديگر  وسيله اي  با  پيمود  ساعت  ده 

مراتب سريعتر پيمود.

طلبه امروز فرصت چنداني را در اختیار ندارد تا با حضور سالیان دراز در 
دروس خارج با استفاده از روش آموزش غیر مستقیم به صالحیت هاي الزم 

براي پژوهش دست يابد.

وجود نیازهاي جدي طالب جوان ...
o به نظر مي رسد طلبه هاي جوان هم در جنبة ضرورت پرداختن به 
امر پژوهش و هم در بعد آشنايي با اصول و فنون پژوهش نيازهاي جدي اي 
براي  اي  شايسته  قدم  تواند  مي  زمينه  اين  در  تالش  گونه  هر  كه  دارند 

رسيدن به مطلوب باشد.
*    *    *

پس چه بايد کرد ...
o ذهن جوانان جوياي دانش در حوزه بايد به صورتي جدي با مقوله 
پژوهش و مباحث پيراموني آن درگير شود و عرصه آموزش در حوزه، بيش 
از پيش با محوريت تحقيق و ژرف انديشي سامان يابد؛ به گونه اي كه فارغ 
التحصيل سطح با آمادگي الزم براي پژوهش، وارد حوزه درس خارج گردد 
تا بتواند از فرصت هاي ارزشمند حضور در محضر استادان برجسته حوزه، 
بهره هاي الزم را برده و در كوتاهترين زمان ممكن و ميسور، به درجه خود 

اتكايي در اكثر زمينه هاي تحقيق دست يابد.
*    *    *

و اما حرف آخر ...
o رسيدن به چنين وضعيتي از يک سو برنامه ريزي، ايجاد ساختارهاي 
الزم، مديريت شايسته، هماهنگي، هدايت و حمايت همه جانبه را و از سوي 
ديگر فرهنگ سازي و اطالع رساني و ايجاد فضاي علمي، تعامل و تضارب 

آراي انديشه هاي نخبگان، استادان و طالب جوان را اقتضا مي كند.
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هاي  آموزش  مرکز  پژوهش  و  آموزش  مدير  زهیري،  علیرضا 
همايش  دبیرخانه  مسؤول  و  السالم(  )علیه  باقرالعلوم  تخصصي 

سراسري کتاب سال حوزه:
خشت اول: با توجه به ارتباط شما با مقوله پژوهش طالب به نظر شما 

در حال حاضر امر پژوهش در حوزه علمیه چه وضعیتي دارد؟
l بررسي مسأله پژوهش در حوزه علميه، داراي پيچيدگي هاي خاصي 
فردي  بر خالقيت هاي  مبتني  عمده  طور  به  پژوهش  امر  حوزه،  در  است؛ 
استاد محور و سپس  آموزشي  از روش هاي  ناشي  اين مساله  است. شايد 
متن محور باشد. در حوزه تكيه زيادي به منبع داده ها يعني استاد وجود 
دارد. در اغلب موارد چنانچه طلبه اي داراي خالقيت و نبوغ شخصي باشد، 

مي تواند ظرفيت هاي پژوهشي را در خود ايجاد مي كند.

است.  فردي  خالقیت هاي  بر  مبتني  عمده  طور  به  پژوهش  امر  حوزه،  در 
متن  و سپس  محور  استاد  آموزشي  هاي  روش  از  ناشي  مساله  اين  شايد 
محور باشد. در حوزه تكیه زيادي به منبع داده ها يعني استاد وجود دارد.

که  پژوهش هاي طالبي  در  هايي  و ضعف  ها  کاستي  اول: چه  خشت 
تحقیق مي کنند ديده مي شود؟

امر پژوهش عالقه مند هستند،  از طالبي كه به  l متأسفانه بسياري 
اغلب به سمت گرد آوري و پژوهش توصيفي تمايل پيدا مي كنند. اينان 

كمتر به پژوهش هاي تبييني روي مي آورند .
خشت اول: چه عواملي رخوت و سستي طالب جوان را در امر پژوهش 

مرتفع مي کند؟
l بي شک گام نخست در اين باره ضرورت فراگيري تجربه نسل هاي 
پيشين مي باشد. دستيابي به تجربيات گذشتگان اين امكان را فراهم مي 
سازد تا آدمي در پويش مستمر و تكاملي ، نقطه آغازين فعاليت هاي خود را 
چند گام به جلو ببرد. در كنار تجربه ، خالقيت و نبوغ، به طور فزاينده اي 

در امر پژوهش تاثير گذار است.
اما به نظر من در حالي كه بهره وري از تجربه، خالقيت و يا نبوغ بخشي 
از توانايي هاي پژوهشي را فراهم مي سازد مسأله مهم تر توجه به امر آموزش 
در اين زمينه است. بدون آن كه بخواهيم به آمارهاي بيشماري كه در اين 
زياد جوامع  اشتياق و تالش هاي  اشاره كنيم،  باشد  باره در دسترس مي 
است.  قابل مشاهده  آموزش  از طريق  پژوهش  ارتقاي سطح  براي  مختلف 
بايد بررسي شود آيا راهي وجود دارد كه بتوان در بين طالب جوان اين دو 

مرود را ارتقاء داد يا كشف كرد؟
جهت  بسترهايي  ساختن  فراهم  نيازمند  پژوهش،  روح  تقويت  يعني 

يادگيري روشمند و افزايش توانايي هاي پژوهشي است.

باشد،  شخصي  نبوغ  و  خالقیت  داراي  اي  طلبه  چنانچه  موارد  اغلب  در   
مي تواند ظرفیت هاي پژوهشي را در خود ايجاد مي کند.

خشت اول: آموزش در تقويت فرايند پژوهش چه نقشي دارد؟
مي  ايجاد  پژوهش  امر  در  را  زيادي  هاي  ظرفيت  آموزش،  مساله   l
نمايد و نقش مهم در اين باره دارد. اصوالً در رويكرد آموزش پژوهش محور، 
سيستم آموزشي به گونه اي طراحي مي شود كه آموزش ها به سمت تربيت 
پژوهشگر حركت مي كند. در يک نگاه كلي، آموزش در خدمت پژوهشگر 
قرار مي گيرد. با توجه به اين كه در اغلب سيستم هاي آموزشي فعلي در 
حوزه و دانشگاه، اصالت با آموزش است، امر پژوهش همچنان دچار اختالل 

است .
خشت اول: تاکنون چه گام هايي جهت ترويج نظام پژوهشي در حوزه 

برداشته شده است؟
l در حال حاضر رشد فزاينده مراكز آموزشي به همراه تأسيس مراكز 
اندازي شده  راه  قم  علميه  مديريت حوزه  نظارت  و  مجوز  با  كه  تخصصي 
همچنان  اما  است.  حوزه  پژوهش  نظام  ترويج  در  ارزشمندي  گام  است، 
پژوهش در نظام آموزشي حوزه، جانبي و حاشيه اي تلقي مي شود و هنوز 

جايگاه درخور خود را نيافته است.
خشت اول: پس مي توان براي حل اين مشكل پژوهش محور کردن 
آموزش هاي حوزه يا حداقل آموزش پژوهش را به عنوان اهداف بلند مدت 
و زمانبر در نظر گرفت، به نظر شما اتخاذ چه راهكارهايي در کوتاه مدت 

مي تواند راهگشا باشد؟
 ، پژوهش  ارتقاي سطح  جهت  فوري  اقدام  چند  رسد  مي  نظر  به   l

ضروري است :
اهتمام جدي به آموزش هاي روش تحقيق در مدارس علميه و مراكز 

تخصصي ؛
تربيت اساتيد مجرب و آشنا به فن تحقيق ؛

توجه فزاينده به امر پايان نامه نويسي در حوزه ؛
راه اندازي دوره هاي كارورزي تحقيقاتي در حين آموزش ؛

راه اندازي كارگاه هاي آموزش تحقيق.
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اشاره:
در سال تحصیلي جاري با اهتمام مدير مدرسة علمیه معصومیه)س(، و 
با هم فكري جمعي از استادان و پژوهشگران حوزه، جهت احیاي امر پژوهش 
و گسترش روحیه تحقیق در مدارس، دفتر پژوهشي مدرسه معصومیه)س( 
امر آغاز حرکتي پرثمر جهت احیاء و نشر روحیه  اين  افتتاح شده است. 
پژوهشي عالمان و فرزانگان حوزه هاي علمیه، با توجه به مقتضیات عصر 

جديد در مدارس علمیه مي باشد.
»خشت اول« ضمن تبريک اين آغاز به طالب مدرسه معصومیه)س( و 
عرض خسته نباشید به متولیان و مسئوالن مدرسه به منظور اطالع رساني 
از چند و چون اين طرح، مصاحبه اي با حجت االسالم زارعي، مسئول دفتر 

پژوهشي مدرسه انجام داده است که در ادامه خالصه  آن را مي خوانید:

دفتر  تأسیس  به  را  شما  نیازي  احساس  و  ضرورت  چه  اول:  خشت 
پژوهشي در مدرسه معصومیه ترغیب نمود؟

l هر كسي كه كمترين ارتباط را با مدارس دارد، مي تواند مشكالت 
منكر  البته  كند.  درك  آنها  در  را  پژوهشي  برنامه ريزي  خالء  و  پژوهشي 
محاسن مدارس و وجود استادان قوي و طالب شايسته و فعال در مدارس 
نيستيم، اما به عنوان مثال چند نكته را دربارة خالءهاي جدي در مدارس 

مطرح مي كنيم:
نكتة اول كمبود روحية پژوهش و تحقيق در ميان طالب است. طالبي 
كه تحقيق و پژوهش مي كنند، بسيار كم هستند و اين جّو، جّو غالب نيست. 
تعداد استاداني هم كه در كنار تدريس سعي مي كنند روحيه پژوهش را در 

طالب به وجود آورند و آنان را در اين جهت تربيت كنند كم است.
مواجه  مطلبي  با  طلبه اي  اگر  كه  است  اين  پژوهش  روحيه  از  منظور 
شد، به راحتي از آن نگذرد، پيگيري و تحقيق داشته باشد تا چرايي و علت 
آن را بدست آورد. كار علمي بايد كاماًل موشكافي و مباني آن دانسته شود. 

اصل اين صفت و روحيه اگر در كسي وجود داشته باشد، گام بزرگي در راه 
پژوهش و تحقيق است.

نكته دوم، نداشتن يک برنامه مدّون براي تربيت طالب در امر پژوهش 
در  باشد.  شده  برنامه ريزي  و  مدّون  كارشناسي،  واقعاً  كه  برنامه اي  است. 
صورتي كه اين برنامه در مدارس ما وجود ندارد. برنامه هاي نشاط آفرين، 
متناسب با ظرفيت هاي علمي طالب در مدارس كم است مثاًل براي تربيت 
مدرس از بين طالب مدرسه، برنامه اي نيست. مدارسي كه بتواند طلبه هاي 
همان  ُمدرس  بهترين  به  شده  تعريف  برنامه اي  طبق  را،  خود  استعداد  با 
مدرسه تبديل كند، بسيار كم است و مدرسه اي كه نتواند از ميان طالب 
خود نسل آينده اي بعنوان مدرس و اركان تدريس و آموزش و پژوهش را 
تربيت كند، از لحاظ علمي ابتر است. مثاًل مسابقات و رقابت هاي علمي در 

مدارس كمتر به چشم مي خورد.
مطرح  و  خوب  استادان  كه  هستند  اين  دنبال  به  مدارس  از  بسياري 
مدارس ديگر را جذب كنند، اين مطلب خوب است ولي اصرار افراطي بر اين 
امر مانعي است براي طلبه هاي همان مدرسه براي اينكه بتوانند بعنوان يک 

استاد رشد كرده و تربيت شوند.
نكته سوم، نبود محيط كارورزي پژوهش است. فرض كنيم اگر برنامه اي 
باشد و آموزش هم به خوبي انجام شود، اما محيطي براي كارورزي طلبه 
ايجاد نكنيم، او  هيچ وقت رشد نمي كند و استعداد و آموزشهايش به بار 

نمي نشيند.
دارايي هاي  و  گرفته  فرا  زيادي  مطالب  تحصيل،  از 6 سال  طلبه پس 
علمي اش هم زياد است )البته نواقصي هم وجود دارد، اما نبايد اين تواناييها 
را ناديده گرفت.( اما متأسفانه نه در حين تحصيل در مدارس و نه بعد از آن، 
محيط كارورزي پژوهشي وجود ندارد و طلبه نمي داند كه كجا دانستني هاي 
خود را به حيطة كاربرد و عمليات بكشاند. و نتيجه اين كه بعد از مدتي 
سرگرداني جذب محيط هاي ناكارآمد برخي مؤسسات آموزشي و پژوهشي 

به منظور احیاء امر پژوهش در مدرسه علمیه معصومیه)س( انجام شد:

افتتاح اولین دفتر پژوهشي مدارس حوزه علمیه قم
گزارش ويژه
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مي شود. در حين تحصيل، محيط و مجالي يا بعد از تحصيل براي او فراهم 
نشده است تا كار پژوهشي انجام دهد.

مدارس  در  هستند  مستعد  پژوهش  امر  در  كه  طالبي  چهارم،  نكته 
كه  دارد  وجود  خوبي  بسيار  موقعيت  مدارس  در  نمي شوند.  شناسايي 
طلبه هاي با استعداد در امر پژوهش شناسايي شوند. به تبع عدم شناسايي، 
جذب كار پژوهشي نمي شوند كه ما در اين زمينه طرحي داريم كه در ادامه 

صحبت هايم به آن اشاره خواهم كرد.
اينها نمونه اي از خالءهايي است كه بايد با ديد انصاف در كنار محاسني 
كه در مدارس وجود دارد به آنها نگاه كرد. با توجه به اين مسائل و گفته ها، 
وجود يک برنامه براي شناسايي و جذب طلبه هاي مستعد كار پژوهش و 
تربيت آنها و ايجاد محيط كارورزي و ايجاد محيط كار پژوهشي براي آنها 

الزم مي شود. نبايد در زماني كه وقت ثمره دهي طلبه است او را رها كنيم.
خشت اول: براي پرداختن به اين ضرورتها، اصول موضوعه شما در 

دفتر پژوهشي مدرسه چیست؟
l دو نكته مهم به عنوان اصل موضوعه در نظر داريم: يكي اينكه امر 
پژوهش در روش سنتي تحصيل علم، يكي از اركان جدي بوده است. متون 
درسي و مطالعة روش برخورد علما با شاگردانشان در گذشته، بيانگر اين 
نكته است، ولي اكنون اين سنت ديرينه مورد غفلت قرار گرفته است. همين 

سنت هاي پژوهشي را بايد شناخت، روزآمد كرد و گسترش داد.
نكته بعدي كه بسيار هم اهميت دارد، اين است كه اگر قرار باشد روحيه 
پژوهش به طالب القا شود، تربيت و آموزش خاص به آنها داده شود و محيط 
كارورزي و محيط كار پژوهشي براي آنها ايجاد گردد، بهترين مكان براي 
اين كارها، مدارس هستند. زيرا مدارس فرهنگ ساز حوزه ها هستند و طلبه 
به خوبي طي  بگيرد، مي تواند  اگر خوب شكل  اول تحصيل  در چند سال 
مسير كند و براي جامعه مفيد واقع شود. بنابراين اگر به دنبال اين هستيم 
تا خالءهايي را كه در سطح كالن حوزه وجود دارد پوشش دهيم، بايد اين 

حركت از مدارس شروع شود.
خشت اول: براي اجرا شدن اين اصول چه فرايندي را طي کرديد؟

l بحمد اهلل حجت االسالم و المسلمين قوامي، مدير محترم مدرسه 
معصوميه)س( به انجام اين گونه كارها و فعاليت ها اعتقاد دارند و حتي طرح 
ايشان  سوي  از  طالب  پژوهش  امر  برنامه ريزي  براي  محيطي  يک  ايجاد 
كرديم  آماده  پيش نويسي  و  كرديم  مطالعه  ماه  يک  كار  شروع  براي  بود. 
اين زمينه  و در  ارتباط داشتند  آموزش  و  پژوهش  امر  افرادي كه در  با  و 
صاحب نظر بودند، كه يک جمع در حدود ده تا پانزده نفر مي شدند، مشورت 
كرديم و پيش نويس را مورد نقد و بررسي قرار داديم و نهايتاً اساس نامه اي 
تدوين شد و نتيجه گرفتيم كه اين اساس نامه را به شوراي عالي حوزه علميه 
قم ارائه دهيم تا وجاهت قانوني پيدا كند و در صورت تصويب در شورا در 
تمام مدارس اجرا شود. در مرحله بعد به دليل اينكه فكر مي كرديم معاونت 
است  ما  به طرح  بخشيدن  براي وجاهت  نهاد  نزديک ترين  پژوهشي حوزه 
در  تا  كنيم  كمک  درخواست  آنجا  از  مي توانيم  كه  است  جايي  بهترين  و 
برنامه هاي پژوهشي ما را ياري كند، طرح را به معاونت ارائه كرديم و جواب 
قابل قبولي هم براي شروع فعاليت گرفته ايم و مناسب است از مساعدت هاي 
جناب حجت االسالم و المسلمين اميني، معاون محترم پژوهشي حوزه، در 

اين خصوص تشكر و قدرداني كنم.
خشت اول: تا کنون در اين زمینه چه کارهايي صورت گرفته است؟

l در قدم اول ما به دنبال اين بوديم كه يک هيئت علمي را متشكل از 
استادان پژوهشگر و آشنا به پژوهش در مدارس تشكيل دهيم تا با كمک آنها 
به منظور تربيت محقق دو كار عمده انجام دهيم: اول ارائه محتواي آموزشي 
مهارتهاي  آموزش  دوم  و  ندارد  وجود  حوزه  رايج  برنامه هاي  در  كه  الزم 
پژوهشي. البته در واقع مهارت را نمي توان آموزش داد، اما مي توان مسائلي 
را آموزش دارد كه طلبه بر اساس آن مي تواند با تكرار و تمرين و كاروزي 

به مهارت تبديل كند. اين دو مورد مطالبي است كه اگر به آن توجه نشود، 
متداول  برنامه هاي  و  شود  پژوهشگر  تخصصي  كارهاي  در  نمي تواند  طلبه 

حوزه براي اين امر كافي نيست.
اگر كسي بخواهد برنامه هاي پژوهشي طالب را اجرا كند، بايد  قاعدتاً 
كارشناس باشد، يعني در وادي آموزشي صرفاً معلم نباشد بلكه پژوهشگر 
هم باشد و گذشته از اينكه برنامه ريز است، به طريق اولي آموزش دهنده و 
معلم همان برنامه ها هم باشد. يعني اگر طلبه ها خواستند كارهاي پژوهشي 
مشاوره  آنان  به  پژوهش  امر  در  و  باشد  كارها  ناظر  بتواند  او  دهند،  انجام 
دهد. هيئت علمي ما متشكل از چنين استاداني است. اما به هر حال به رغم 
بودجه  نداشتن  به خصوص  و  اجرايي  موانع  ضرورت تشكيل هيئت علمي 

مشخص در تشكيل هيئت علمي فعاًل دست به عصا هستيم.
كه  است  طالبي  ميان  از  علمي  انجمن هاي  تشكيل  بعد،  درجه  در 
از:  عبارت اند  انجمن ها  اين  فعاًل  دارند.  پژوهشي  كار  براي  علمي  آمادگي 
انجمن ادبيات؛ انجمن منطق؛ انجمن علمي فقه؛ انجمن اصول فقه؛ انجمن 

مديريت.
البته فقط در مورد انجمن مديريت است كه به نظر مي آيد كه قابليت 
انجام  پژوهشي  كار  نيست كه در سطح مدارس  اندازه اي  در  علمي طالب 
دهند البته دوستاني كه در انجمن مديريت هستند، افرادي اند كه تحصيالت 
دانشگاهي شان در رشته مديريت يا شاخه اي مرتبط با مديريت بوده است و 
آنها قابليت علمي در زمينه اين پژوهش ها را دارند و در اين انجمن مي توانند 

حداقل پژوهش هاي مقدماتي را به صورت تمريني انجام دهند.
خشت اول: کارکرد اصلي اين انجمن ها چیست؟

l كاركرد اصلي انجمن هاي طالب جوان مدرسه، تمرين پژوهش هاي 
خود  عهدة  بر  انجمن  مسئوالن  تعيين  و  نامه  آيين  نوشتن  است.  جمعي 
مشاركت  با  آموزشي  برنامه هاي  اما  است،  به صورت خود جوش  و  طالب 
هيئت علمي طراحي مي شود. البته بعدها كه اعضاي انجمن به طور جدي تر 
در وادي پژوهش وارد شدند به گونه پيشي بيني شده است كه هر پژوهشگر 
بتواند مشاوري داشته باشد به طور مستقل با او در ارتباط باشد. در حال 
حاضر حدود هشتاد تا نود نفر در مجموع در انجمن ها ثبت نام كرده اند. كه 

ده درصد از كل طالب مدرسه را شامل مي شود.
خشت اول: چه دشواري ها و موانعي در اجراي طرح شما وجود داشته 

است.
وجود  هم  دشواري هايي  و  كار جديد، مشكالت  يک  براي  مطمئناً   l
در  و  حوزه  عام  فضاي  در  موانع  بزرگ ترين  از  يكي  من  اعتقاد  به  دارد. 
فضاي ذهني مديران و تصميم گيران حوزه علميه و حتي شايد در فضاي 
است،  آموزش  محل  مدرسه  كه  است  فكري  شبهه  اين  معصوميه  مدرسه 
موانع  و  است  اصلي  مانع  مانع ذهني، يک  اين  نظر من  به  پژوهشكده.  نه 
ديگر، موانع طبيعي و عملي است يعني اگر اين مانع رفع شود، موانع ديگر 

خودبه خود برطرف مي شوند.
 اين طرح، طرح تربيت محقق است. ما ادعايي نداريم كه طلبه پايه اول 
مي تواند بالفعل پژوهشگر باشد؛ اما سؤال جدي اين است كه آيا نمي توانيم 
طلبه را از همان پايه اول در مسيري قرار دهيم كه در آينده بتواند تحقيق و 
پژوهش كند؟ قطعاً مي توانيم برنامه اي داشته باشيم و در همان پايه اول هم 
فرصت خوبي براي اين زمينه سازي تربيت محقق است. بخش عمده اي از 
اين طرح فرهنگ سازي است و بخشي هم بايد برنامه ريزي براي تمرين هاي 
پژوهشگري باشد. به نظر ما طلبه بايد در مسير تحقيق و پژوهشي بيفتد كه 
البته اين كار يک عزم و برنامه ريزي جدي همه جانبه مي خواهد در آينده 
خود آموزش هم بايد متحول شود، يعني به سمت يک آموزش پژوهش محور 

سوق داده شود.
اين طرح مي تواند كيفيت آموزش را باال ببرد و معيارهاي ارزش علمي 
آموزش را دگرگون كند، عالوه بر آن مي تواند في نفسه بدون در نظر گرفتن 
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از  بخشي  حال  هر  به  گيرد.  قرار  توجه  مورد  آموزش  كيفيت  ارتقاي  بُعد 
نيروهاي علمي حوزه بايد پژوهشگر شوند. و اين نياز جامعه ما است.

نمي توانند  و  دارند  اندكي  علمي  داشته هاي  طالب  كه  عقيده  اين 
پژوهشگري كنند، اساساً اشتباه است. در اين صورت ما سابقة ذهني مان را 
حاكم بر تصديقاتمان كرده ايم. اين سابقة ذهني نادرست اين است كه در 
مدارس ما امر پژوهشي نمي تواند وجود داشته باشد، اما پيشينيان و بزرگان 
ما در سابق اكثراً پژوهشگر بوده اند. البته قبول داريم كه مراتب آن متفاوت 
است. باالخره طلبه پايه اول نمي تواند كار پژوهشي سنگين انجام دهد، اما 
سؤال من اين است كه آيا طالب پايه سوم و چهارم در ادبيات هم پس از 
سه سال كه فرصت علمي طلبه، صرف ادبيات مي شود نمي توانند تحقيق 
كنند؟ مدعي هستيم طلبه اي كه در حوزه ادبيات خوانده از دانشجويي كه 
در كارشناسي ارشد رشته ادبيات تحصيل مي كند، قوي تر است در حالي كه 
اين دانشجو مي تواند تحقيق كند، ولي طلبه نمي تواند. علت اين امر چيست؟ 
در بقيه مواد درسي هم كمابيش همين وضعيت است. ما خيلي از حرمتهاي 

علمي طلبه را در اين بحثها لحاظ نمي كنيم.
يكي ديگر از مشكالت ما در اين امر، اين است كه ما هنوز براي اين كار 
رديف بودجه و تعريف قانوني نداريم. البته فعاًل با رايزني هايي كه انجام شده 
در نظر داريم از رديف هاي تعريف شدة معاونت پژوهشي حوزه در اين زمينه 
كمک هايي بگيريم قرار است به محضر علمای عاليقدر و مراجع تقليد هم 

برسيم و از آنها نيز در خواست مساعدت و راهنمايی نمائيم.
همداني  نوري  اهلل  آيت  خدمت حضرت  تابستان  در  كارمان  اوايل  در 
و  كردند  مطرح  خودشان  را  ما  دغدغه هاي  از  يكي  ايشان  بوديم.  رسيده 
فرمودند: »طالب بايد استعداد يابي شوند. همة آنها كه يكسان نيستند. به 
نظر من طلبه ها در گرفتن شهريه بايد به لحاظ كارآيي هايشان رتبه بندي 
كه  طلبه اي  با  مي دهد،  انجام  پژوهشي  كار  يک  كه  طلبه اي  بين  و  شوند 
اين چنين كاري انجام نمي دهد، بايد تفاوتي گذاشته شود.« ايشان در اين 
زمينه صحبت هاي مفصلي داشتند. اينها نكاتي است كه نشان مي دهد در 
متن تعقل و تفكر و تأمل بزرگواران حوزه، دغدغه هاي اين چنين در مورد 
پژوهش هاي طالب جوان وجود دارد و كافي است كه افرادي اين مسائل را 

به صورت برنامه مدون و منسجم و نظام مند مطرح كنند.
خشت اول: استقبال طالب در اين خصوص چگونه بوده است؟

و  نمي شوند  توجيه  زمينه  اين  در  معموالً  طلبه ها  اينكه  به رغم   l
حساسيت هاي علمي كافي به وجود نمي آيد اما به اعتقاد من اگر استادان 
اين قضيه توجيه شوند و تأمل كنند، و همراهي كنند طلبه ها  محترم در 
در  خودم  من  نداريم.  اساسي  مشكلي  ما  مورد  اين  در  و  هستند  راحت 
فرصت هاي كوتاهي كه با طالب مدرسه معصوميه)س( دربارة ضرورت كار 
پژوهشي به طور عامه و ضرورت كار پژوهشي در حوزه ادبيات و منطق و فقه 
و اصول صحبت كردم خيلي استقبال كردند، در حالي كه بسياري از طلبه ها 
و  نشستند  اين گونه  پاي صحبت هاي  نمي كنند،  شركت  ديگر  جلسات  در 
جالب اينكه عكس العمل جدي داشتند و پرسشهاي بسياري هم داشتند و 

بالفاصله بسياري هم در انجمن ها ثبت نام كردند.
از نظر آماري حدود ده درصد از كل طالب مدرسه در انجمن ها شركت 
كردند و ما هم اصراري براي كثرت افراد نداريم، بلكه برعكس يكي از اصول 
اين  در  زيرا  ندهيم؛  انجام  كّمي  كار  وجه  هيچ  به  كه  است  اين  ما  كاري 
صورت با نداشتن امكانات طبيعتاً كيفيت كار پايين مي آيد. در اين خصوص 

سخت گيري هايي نيز انجام شد تا تنها عالقه مندان بمانند.
بعضي از برنامه هاي آموزشي و مهارت افزايي را هم شروع كرده ايم. مثل 
كارگاه فيش نويسي برگزار شده كه استقبال خوبي هم شده است و بسياري 
از طالب و افراد غير طلبه هم شركت كرده اند كه جنبه آموزشي اين كارگاه 
به صورت سي دي ضبط شده است و قابل عرضه است. عالقه مندان مي توانند 

از مسئول واحد انجمن هاي علمي دفتر پژوهشي تهيه كنيد.

در معناي لغوي پژوهشگر آمده است: » پژوهشگر كسي است كه 
كوشش مي كند تا چيزي را بدست آورد «؛ اما در عرف عاّم دانشوران، 
انواع  به  تنها  بلكه  نمي شود  پژوهش گفته  معرفتي  نوع كوشش  به هر 
خاّص از كوشش هاي معرفتي پژوهش گفته مي شود؛ اما آن انواع خاّص 

كدامند؟!
گرد آوري اطالعات مربوط به يک موضوع خاّص، مطالعات تكميلي 
پس از فارغ التحصيل شدن، دايرة المعارف نويسي، شرح نويسي،  تقرير ، 
كتاب  نويسي ،   مقاله  نويسي،  نامه  پايان  متون كهن،   احياي  و  تصحيح 
نويسي،  حاشيه نويسي،  نقد و  رّد يک نظريه و ... همه و همه، گونه هاي 
مختلف از كوشش هاي معرفتي مي باشند كه اطالق برنامه پژوهش فقط 

بر تعدادي از اين گونه ها صحيح مي باشد.
و  را آموزشي  نوشتار  بايد پرسيد چه شاخصي، يک  اين اساس  بر 
ترويجي، و نوشتار ديگر را پژوهشي معرفي مي كند؟ اين مالك هر چه 

باشد، از چيستي تحقيق بدست مي آيد. 

دفتر پژوهشي مدرسه در صدد است كه در آينده مهارت هاي مختلفي 
ابتدا  كه در پژوهشگري طالب مؤثر است را آموزش دهد. قصد داريم كه 
برنامه را سبک شروع كنيم و از طلبه هايي كه به عنوان اعضاي انجمن علمي 
با انجمن  ما هستند قول گرفتيم كه در هفته حداقل چهار تا پنج ساعت 
همكاري كنند. و به هر حال اين كار با توجه به برنامه هاي سنگين مدارس 
مشكل است. سياست دفتر پژوهشي اين است كه به شيوه اي عمل شود كه 

اين برنامه ها با برنامه هاي آموزشي مدارس منافاتي نداشته باشد.
براي  توجيهي  كارگاه  تشكيل  پژوهشي  دفتر  ديگر  برنامه هاي  از  يكي 
هيئت علمي و استادان برگزيده است. قول پشتيباني اين كارگاه ها را هم از 

معاونت محترم پژوهشي حوزه گرفته ايم.
انجمن  براي هر  آموزشي  برنامه  تدوين  برنامه هاي ديگر  از  يكي ديگر 

است كه توسط هيئت علمي هر انجمن در حال پيگيري است.
يكي از برنامه هاي عمده دفتر پژوهشي مدرسه تشخيص استعدادهاي 
مدرسه  استعداد سنجي طالب  براي  ما  آنهاست.  هدايت  منظور  به  طالب 
حداقل 6 سال فرصت داريم كه بايد از اين فرصت بهترين استفاده را بكنيم. 
در اين زمينه براي مشاركت علمي و كارشناسي و انجام نشست هاي مختلف 
با انجمن روان شناسان حوزه راي زني كرده ايم كه مسئوالن انجمن در اين 

خصوص قول هاي مساعدي داده اند.
مدرسه  طالب  بين  در  علمي  نشاط  و  رقابت  محيط  ايجاد  منظور  به 
مسابقه پژوهش برتر طالب را در ماه مبارك رمضان برگزار كرديم كه در 

صدد هستيم تا از آثار برتر تقدير كنيم.
معاونت  هماهنگي  با  مدرسه  فعلي  انجمن هاي  آينده  در  داريم  قصد 
پژوهشي حوزه به عنوان شاخه جوانان انجمن هاي مرتبط علمي حوزه مطرح 

شود.
به هر حال ايده پژوهش در مدارس نوپاست كه در اين زمينه ما دست 

ياري كليه مسئوالن، نخبگان و طالب را به گرمي مي فشاريم.
گذاشتید  ما  اختیار  در  را  خود  وقت  اينكه  از  اول:  خشت 

سپاسگزاريم.
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لحظه هاي  انتظار  به  را  دقايق  نباشد كه  اين  از  بدتر  شايد هيچ چيز 
نيامده شماره كني. صبح در انتظار ظهر، ظهر چشم به راه شب،  و شب را 

طي كردن به اميد صبح.
در انتظار چه هستي؟  بدون تو هيچ اتفاقي نمي افتد! تا تو نخواهي هيچ 
چيز عوض نمي شود!  هيچ چيز درست نمي شود. دنيا همين جاست، درون 
سينه ي تو. اراده، رابطه اي است كه ميان قلب و فكر و دست هايت كشيده 
اند . اگر مي خواهي پرواز كني اين رشته ها را به هم گره بزن، باور كن بال 

در مي آوري!...
همين  رسيده،  جايي  به  كه  هر  عمل.  هم  بعد  و  عشق  بعد  فكر،  اول 
سرمشق را سال ها ديكته كرده است و حاال تو ،  منتظر هيچ كس نمان. براي 

پرنده شدن هيچ وقت دير نيست.
و  استراحت  و  ريزي مي كني. حتي ساعت هاي خواب  برنامه  حسابي 
تفريح را حساب مي كني تا لحظه اي هم به بطالت نگذرد. اما نمي داني، چه 
مي شود كه همه ي برنامه ها به هم مي خورد ؛ زمان امتحانات، اعالم نتايج ، 

آزمون ورودي مؤسسه ها،  امتحانات شفاهي،  كالس هاي جانبي و ... .
هاي  كالس   ، پايه  هاي  كالس  كرده اند؛  ريزي  برنامه  برايت  حسابي 
جانبي ، آزمون آزمايشي ، امتحانات شفاهي ، نشست هاي علمي ، درسهاي 

اخالق و ....
نمي تواني شركت كني؛ آنها بدون تو تصميم گرفته اند و تو بدون آنها.

» من حیث ال يحتسب...«
علي حسنوند

باز هم دايره، باز هم موج
باز هم شب، باز باران، باز حوض

حجم حياط مدرسه پر از طراوت شده
به نقطه اي از حوض خيره مي شوم

قطره اي از چپ، قطره اي از راست، همه پر شتاب، همه بي قرار
و هر كدام معمار موجي دايره اي )شكل(

حادثه اي بي نظير و شكوهمند
از تمام معلومات و تجربيات فيزيكي ام استفاده مي كنم تا محاسبه كنم 

برآيند اين موجها چه شكلي است
ناگهان

يک قطره باران از خارج زاويه نگاهم فرو مي آيد!
و تمام معادالتم را به هم مي زند

يک قطره باران بي هوا و يک موج جديدتر و قوي تر
... ذهنم قلقلک مي شود

مثل اينكه چيزي را مي خواهم بيادبياورم، جمله اي را ...
يک تلنگر مي خواهم، يک جرقه، نوك زبانم است اّما ...

آها! يادم آمد:
» من حيث ال يحتسب...«

»الفرصة بین العدمین«
ح - د

هيچ فرقي نمي كند مشغول چه كاري باشي، چند سالت باشد يا كجاي 
كار باشي

هميشه دلت مي خواهد اين مرحله زودتر تمام شود
هميشه منتظري، منتظر مرحله ي بعد

شايد فكر مي كني بعد از اين ديگر همه مشكالت حّل مي شود
شايد فكر مي كني كه جلوتر كه بروي راه هموارتر مي شود

و هميشه منتظر آينده هستي و خسته از حال
خسته از وجود و در انتظار عدمي كه معلوم نيست حتماً باشد

»ما فات مضي و ما سيأتيک فأين
                                 قم فاغتنم الفرصة بين العدمين«

» فرزند زمان... «
محسن عرفان

گروهي از انسان ها گاه در محدوده لحظه ها زندگي مي كنند و حاصل 
عمرشان جز همان، بيش نيست. برخي در گذشته زندگي مي كنند، گويي 
كه روزگار فردايي ندارند. عده اي هم همواره چشم انتظار فردايند، غافل از 
آن كه امروز همان فردايي است كه ديروز در انتظارش بودند.  مردمان اغلب 
اسير زمانه اند، اما انسان هايي هستند كه مالک زمانند چون زمان را مي سازند 

و زمانه را اسير وجود خود مي نمايند، اينان فرزند زمان خويشند.

آنها بدون تو و تو بدون آنها
سّید حسین ذاکر زاده

يادداشت ادبی

 طلبه در حال آموزش و يادگيري، چه نيازي به دانستن و فراگرفتن 
هندسه  در  جايگاهي  چه  روشمند  پژوهش  آموزش  و  دارد  پژوهش  روش 

نيازهاي معرفتي طلبه دارد ؟
برخي از متولّيان و اساتيد حوزه بر اين باورند كه طلبه تا وقتي كه در 
حال خواندن است، نمي تواند و نبايد خودش را با مقوله تحقيق و پژوهش 
از آموزش معتقدند  بعد  به پژوهِش  اين گروه  درگير كند. به عبارت ديگر 
و ادعا مي كنند كه اگر آموزش به صورتي صحيح و اصولي طي نشود، كار 
پژوهشي عقيم و ناقص خواهد بود! در منظر اين افراد پژوهش از نقطه اي 
آغاز مي شود كه شخص نسبت به نرم افزارهاي كهن آشنا بوده و اثر بخشي 
آن ها را  بررسي كرده باشد. سپس اگر ديد كم و كاستي اي وجود دارد و 
ضرورت دارد كه اين نرم افزار ارتقاء پيدا كند، بايد كار پژوهشي و توليدي 

خود را آغاز كند.
اما مالك كفايت آموزش براي نيل به پژوهش چيست؟

منفّک  و  به دو بخش مجزا  را  فرد عمر خود  اين است كه  آيا منظور 
تقسيم كند؛  آموزش بدون پژوهش، و پژوهش بدون آموزش .... ؟!

کالمی درحاشیه  ... 8 
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اگر چه دروس دوره سطوح به عنوان مقدمه استفاده از بحث خارج شناخته مي شود، 
اما در اين ميان برخي علومي كه براي بهره گيري از مباحث خارج فقه ضرورت دارند مورد 
بي توجهي يا كم توجهي قرار گرفته اند. علوم حديث به طور عام و علم رجال به نحو خاص 
از جمله اين دانش ها به شمار مي روند. بيشتر طالب در پايان دوره سطح از چنان آگاهي ها 
و مهارت هاي رجالي برخوردار نيستند كه به منابع روايي مراجعه كنند و يا بحث هاي رجالي 

اساتيد دروس خارج را دريابند.
تنها متن درسي كه در برنامه آموزشي حوزه گنجانده شده »كليات علم الرجال« تأليف 
آيت اهلل جعفر سبحاني است، كه در افزايش مهارتهاي عملي طالب و نيز آشنايي با آراء 
رجالي رايج چندان كارساز نيست. از سوي ديگر در بحث هاي خارج نيز مباحث رجالي به 
صورت پراكنده و غير منسجم و فراخور مسائل فقهي ارائه مي شود. از اين رو ممكن است 
پس از گذشت سال ها، طلبه درس خارج از بررسي اسناد روايات فقهي عاجز باشد. محمد 
باقر ايرواني با توجه به همين كاستي ها با تأليف كتابي، در جهت رفع آنها اهتمام ورزيده 
است. كتاب »دروس تمهيديه في القواعد الرجاليه« متني آموزشي به زبان عربي است كه با 
هدف افزايش آگاهي ها و مهارت هاي رجالي طالب دوره سطح تدوين شده است. اين كتاب 

توسط انتشارات »مكتبه الصفا« به طبع رسيده است.
كتاب در دو بخش تنظيم شده است. بخش اول براي استفاده طالب مبتدي است كه قصد آشنايي با مباحث رجالي داشته 

باشند و در بخش دوم تفصيل همان آمده است. از اين رو بررسي مباحث بخش دوم ما را از محتواي كل كتاب آگاه مي سازد.
مقدمه با بررسي آراء مطرح در حجيت اخبار، نياز فقيه را به علم رجال روشن مي سازد؛ زيرا مطابق با نظريه مختار اصوليين 
متأخر، مالك حجيت اخبار آحاد، ثقه بودن روات آن است. از اين رو براي سنجش اعتبار روايت نيازمند شناخت احوال راويان 

آن هستيم.

بررسي احوال راويان
مباحث اولين فصل كتاب به بررسي راه هاي اثبات وثاقت راوي اختصاص دارد. در ابتدا روش هايي كه وثاقت يک راوي خاص 
را ثابت مي كند در هفت عنوان بررسي شده و از آن ميان نص معصومين)ع(، توثيق رجاليون متقدم و ادعاي اجماع بر وثاقت 
راوي معتبر و در مواردي مانند روايت ثقه از راوي، وكالت از طرف معصوم)ع( و واقع شدن در اسناد روايات صحيحه مناقشه شده 

است. نقل آراء برخي از فقهاي معاصر دربارة اعتبار اين طرق از مزاياي كتاب به شمار مي رود.
در بررسي توثيقات عام نيز ابتدا وثاقت راويان تفسير قمي مطرح شده است. مؤلف پس از جواب دادن به برخي اشكاالت اين 

طريق، به جهت تشكيک در متن موجود از تفسير قمي، اين روش را معتبر نمي داند.
در بحث از راويان مذكور در اسناد كامل الزيارات نيز به طرح سه نظريه مشهور مي پردازد. جمعي از محدثين تمام راويان 
اين كتاب را مشمول شهادت ابن قولويه )مؤلف كامل الزيارات( دانسته و آن ها را ثقه محسوب مي كنند. گروهي ديگر اين شهادت 
را تنها در مورد مشايخ بالواسطه معتبر مي دانند و جمعي از فقها هم اين شهادت را به جهت حدسي بودن و موارد نقض متعدد 

قابل اعتنا نمي دانند. وثاقت مشايخ نجاشي سومين طريق عامي است كه در كتاب بررسي شده است.

»دروس تمهیديه في القواعد 
الرجالیه« در يک نگاه

يک مقاله يک کتاب

سید فريد حاج سید جوادی
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بي واسطه  و  باواسطه  مشايخ  از  بحث  عام  توثيقات  راه  چهارمين  در 
اصحاب اجماع به ميان آمده است و موافق رأي اكثر فقهاي متأخر عبارت 
َكّشي را بر عظمت و بزرگي مقام اين راويان معني كرده است. اما شهادت 
شيخ در حق مشايخ ثالثه را به جهت آنكه مي تواند منشأ حسي داشته باشد 
برخي  ايشان،  بي واسطه  مشايخ  توثيق  بر  عالوه  بنابراين  و  دانسته  معتبر 

مرسالت آن ها را نيز معتبر شمارده است.
بررسي دليل حجيت قول رجالي، آخرين موضوع فصل اول است. در اين 
باره به چهار نظريه اشاره شده است: اول؛ رأي صاحب معالم كه قول رجالي 
را از باب شهادت معتبر مي داند. دوم؛ قول رجالي از باب حجيت نظر اهل 
خبره اعتبار دارد. سوم؛ اطمينان شخصي مالك حجيت قول رجالي است. 
چهارم؛ نظر محقق خويي و جمعي از فقهاي معاصر كه اعتبار قول رجالي 
را به جهت سيره عقال مي پذيرند. ذيل اين آراء دربارة اشكال وارد بر مرسل 

بودن توثيقات رجاليون بحث كاملي ارائه شده است.
در فصل دوم به تبيين اصطالحات رايج دربارة احاديث از جهت اسناد 
آن ها پرداخته و برخي احكام مربوط به اين احاديث را بررسي كرده است. 
در تقسيم بندي احاديث چهار عنوان صحيح، موثق، َحَسن و ضعيف را ذكر 
كرده و متأسفانه اختالف در استعمال اين اصطالحات را در ادوار گوناگون 
تأثير  ابتدا  اخبار  اين  بررسي حجيت  در  است.  نداده  قرار  توجه  مورد  فقه 
شهرتي كه بر خالف مضمون خبر صحيح باشد بررسي شده است. شرايط 
خبر »موثوٌق به« از جهت وثاقت و عدالت راوي و نيز اطمينان آور بودن آن 

از مباحثي است كه در حجيت خبر موثّق دربارة آن بحث شده است.
در خصوص اعتبار خبر َحَسن نيز پس از بيان رأي مساعد محقق نائيني 
و خويي، اشكاالت وارد بر آن را بيان كرده است. نظريه جبران ضعف سند 
به فتواي مشهور نيز در باب حجيت خبر ضعيف مطرح شده است. همچنين 
از ميان اخبار ضعيف، مضمرات و مرسالت و آراء و اقوال رجاليون دربارة اين 

دو طايفه از روايات به همراه ادله آن بيان شده است.

بررسي کتب اربعه حديث
فصل سوم كه بخش عمدة مباحث كتاب را در بر مي گيرد تتبعي در 
كتب اربعه و بررسي اقوال مطرح دربارة آنها از جهت اعتبار و شيوة اِسناد و 
نقل حديث در آن هاست. مقدمه اين فصل به بررسي و رّد ادعاي اخباري ها 
مبني بر حجيت كل احاديث كتب اربعه اختصاص دارد. در پايان آن نيز به 

شبهه مرسل بودن روايات شيخ طوسي و شيخ صدوق پاسخ داده است.
بررسي كتاب »كافي« با توجه به تقدم و نيز گستردگي موضوعات آن 
و نيز اشتمال آن بر بيش از 16 هزار روايت بر ديگر كتب مقدم شده است. 
اولين نكته در خصوص اسناد كافي، اتّكاء كليني بر سند قبلي در بيان اسناد 
بعدي است كه در اصطالح »تعليق« گفته مي شود. دومين مطلب بررسي 
مدعيان،  داليل  بيان  از  پس  است، كه  كافي  روايات  جميع  صحت  ادعاي 
اين ادعا رد شده است. نكته سوم رفع ابهام از عبارت »عّدٌة من اصحابنا« 
در اسناد كافي است. در بسياري از روايات، كليني سند خود را با عبارت 
ياد شده آغاز مي كند و رجاليون در تطبيق آن با روات اختالف نظر دارند. 
اهميت اين بحث به جهت آن است كه با تعيين مصاديق عبارت مي توان 
دربارة صحت و سقم اين روايات اظهار نظر كرد. در انتها نيز مشايخ كليني 

به ترتيب كثرت نقل فهرست شده اند.
بررسي كتاب »من ال يحضره الفقيه« با معرفي مؤلف بزرگوار آن محمد 
بن علي بن بابويه قمي معروف به شيخ صدوق آغاز مي شود. اولين نكته اي 
است. صدوق  بر مشيخه  آن  اتكا  اشاره شده،  آن  به  »فقيه«  اسناد  در  كه 
بيشتر روايات را تنها با ذكر راوي مباشر با امام نقل كرده و طريق خود به 
آنان را در مشيخه اش آورده است. متأسفانه طريق صدوق به برخي از اين 

راويان در مشيخه موجود نيست و روايات آنان مرسل محسوب مي شود.
ويژگي ديگر »فقيه« آن است كه به شكل رساله عمليه تدوين شده، 

مختار  قول  به  التفات  با  را  احاديث  صدوق  يعني 
خود نقل كرده و در كنار روايات مخالف، توضيحات 
است  ممكن  شيوه  اين  است.  نوشته  را  خودش 

استفاده كننده ناآشنا را به اشتباه اندازد.
تمامي  كه  است  ادعايي  از  بحث  نكته  سومين 
به  را  آن  و  مي داند  حجت  را  كتاب  اين  روايات 
آنچه  مي سازد.  مستند  »فقيه«  مقدمه  از  فرازهايي 
روايات  حجيت  معني  به  هم  اگر  آمده  مقدمه  در 
ثابت مي كند و  نزد مؤلف  را  اعتبار آن  باشد،  فقيه 

نمي تواند مالك اطمينان براي ديگر فقها باشد.
بحث از روايات مرسل صدوق در كتاب »فقيه« 
از  نيمي  به  قريب  زيرا  دارد،  ويژه اي  اهميت  نيز 
مدعي  برخي  دربرمي گيرد.  را  كتاب  اين  روايات 
عمير  ابي  ابن  مانند  هم  صدوق  مرسالن  شده اند 
است  نظريه اي  همان  بر  متكي  ادعا  اين  معتبرند. 
روايات  تمام  مقدمه،  در  قول صدوق  اعتماد  به  كه 
كتاب را حجت مي داند. اما برخي ديگر از فقها ميان 
مرسالت صدوق تفصيل قائل شده اند و در مواردي 
كه صدوق با لفظ »قال« به نحو جزم روايتي را به 
معصومين نسبت داده، آن را حجت دانسته اند، و در 
مواردي كه با لفظ »ُروي« نقل حديث كرده، آن را 

مانند ديگر مرسالت فاقد اعتبار دانسته اند.
گرانسنگ  تأليف  دو  »استبصار«  و  »تهذيب« 
شيخ طوسي اگر چه در واقع كتب استداللي فقه اند 
اما از آن جا كه به ترتيب مشتمل بر بيش از سيزده 
منابع  عنوان  به  هستند،  حديث  هزار  پنج  و  هزار 
روايي احكام مورد توجه قرار مي گيرند. شيوه شيخ 

در بيان سند احاديث تهذيب مختلف است، در برخي موارد تمام روات را 
ميان  واقع  روات  تنها  شيعه  اتكاي  به  موارد  بسياري  در  اما  مي كند  ذكر 
مصنفين و معصومين را نام برده است. در حقيقت شيوه شيخ تلفيقي در 

روش كليني و صدوق است.
اگر چه برخي شهادت شيخ را مبني بر اخذ روايات كتب از اصول مورد 
اعتماد به معني صحت تمامي روايات آن ها دانسته اند، اما با توجه به ذكر 
طرق در مشيخه مي توان فهميد كه صحت روايات مبتني بر روات واقع در 

سند آن است.
شيخ عالوه بر مشيخه مختصري كه در انتهاي دو كتاب خود آورده است 
به مصنفين جمع آوري  را  متعدد خود  تفصيل طرق  به  فهرست  كتاب  در 
نقل حديث كرده كه  راوياني  از  موارد  برخي  در  اين وجود  با  است.  كرده 
طريق خود را به آن ها ذكر نكرده يا آن كه طريق شيخ دچار ضعف است. 
در اين موارد علماي رجال روش هايي را براي تعويض اسناد بكار برده اند كه 

بررسي آن ها در اثبات صحت روايات تهذيبين اهميت دارد.
مؤلف در اين خصوص روش هاي شيخ محمد اردبيلي، عالمه مجلسي، 
ميرزا محمد استر آبادي و محقق خويي را تشريح كرده و در نهايت مثالهايي 

را به عنوان كاربرد اين روش ها يادآور شده است.
آخرين كتاب روايي مورد بررسي »وسايل الشيعه«، اثر ارزشمند شيخ 
روايي در گردآوري  به 180 كتاب  قريب  نظر گرفتن  است. در  عاملي  حر 
بدل  روايات فقهي  ارزشمند در  المعارفي  دايره  به  را  الشيعه« آن  »وسايل 
ساخته است. با وجود اهتمام و تالش اين محدث بزرگ، برخي مشكالت در 

استفاده از اين كتاب وجود دارد كه نيازمند مهارت در حل آن هاست.
اول؛ تقطيع احاديث موجب شده فهم معناي صحيح آن ها ميسر نباشد. 
دوم؛ اعتماد بر اسناد روايات گذشته در بيان روايات بعدي موجب تشويش 
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به  احاديث  برخي  استفاده كننده مي شود. سوم؛ در  ذهن 
در  چهارم؛  است.  نشده  اشاره  كتب  صاحب  نقل  اختالف 
برخي احاديث سند مذكور در وسايل با سند كتاب اصلي 
در  باب  با يک  مرتبط  احاديث  برخي  پنجم؛  دارد.  تفاوت 
ديگر ابواب ذكر شده و از ذكر مجدد آن پرهيز شده است.

اشكاالت فوق و برخي نواقص ديگر موجب آن شد كه 
الرواة  »جامع  تأليف  صدد  در  بروجردي  اهلل  آيت  مرحوم 
برخي  وجود  جهت  به  هم  نوري  محدث  برآيد.  الشيعه« 
كتب روايي كه شيخ حر عاملي احاديث آن ها را در وسايل 
كرده  تأليف  را  الوسايل«  »مستدرك  كتاب  است  نياورده 

است.

اصول اولیه رجال
بر مهم ترين منابع مكتوب علم رجال آخرين  مروري 
و  رجال  َكّشي،  رجال  كتاب  چهار  است.  كتاب  بخش 
فهرست شيخ طوسي و رجال نجاشي منابع دست اول علم 
رجالند كه اكنون در دسترس فقها قرار دارد. كتب ديگر يا 
اقتباس از آن هاست و يا آنكه به سند معتبر و صحيح تا به 

امروز باقي نمانده اند.
َكّشي از معاصرين شيخ كليني و از شاگردان عياشي 
بوده است. اگر چه تأليف خود او امروز در دسترس نيست 
ولي تلخيصي كه شيخ طوسي از آن به نگارش درآورده با 
بر  َكّشي  شيوه  است.  موجود  الرجال«  معرفه  »اختيار  نام 
نقل روايات وارد شده در مدح و ذم روات است و معموالً 
نظر خود را درباره توثيق و تضعيف ايشان ذكر نكرده است. 
بهترين نسخه چاپي اين اثر با تصحيح حسن مصطفوي از 
سوي دانشگاه مشهد منتشر شده است. رجال شيخ طوسي 
ائمه معصومين)ع( است و در  در بيان روات و اصحاب رسول اكرم)ص( و 
است. شيخ  نپرداخته  وثاقت  از جهت  راويان  بررسي حال  به  موارد  بيشتر 
ابتدا معاصريني را نام مي برد كه از ائمه)ع( نقل حديث كرده اند و پس از آن 
كساني را كه راوي احاديث نبوده اند. اما در برخي موارد نام اصحاب در هر 

دو گروه آمده است.
فهرست شيخ طوسي در برگيرنده اسامي تمام مصنفين شيعه است. اگر 
چه شيخ طوسي در مقدمه كتاب وعده داده كه آنچه در حق اين مصنفين 
از باب عدالت يا ضعف گفته شده، نقل كند اما به جز عده محدودي درباره 
ديگران چنين نكرده است. اما اين كتاب به جهت اشتمال بر طرق متعدد 
است  ممكن  چنانكه  است.  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از  مصنفين  به  شيخ 

ضعف طرقي را كه در مشيخه تهذيبين آمده، جبران كند.
او  با  مشايخ  از  برخي  در  و  است  طوسي  شيخ  معاصرين  از  نجاشي 
مشترك است. شيوه نجاشي در رجالش مشابه فهرست شيخ طوسي است؛ 
چنانكه تنها روات صاحب كتاب را ذكر مي كند و طريق خودش را به آنان 
بيان مي كند. اگر چه نجاشي در مقدمه كتاب ملتزم به ذكر حال روات از 
آنان  وثاقت و ضعف  به  اما در جاي جاي كتاب  وثاقت نشده است،  جهت 
اشاره كرده است. با توجه به تمركز نجاشي در علم حديث و رجال، دقت وي 
در اين كتاب بيش از دو كتاب شيخ طوسي است، چنانكه آيت اهلل العظمي 
فهرست شيخ  انگيزه تصحيح  به  نجاشي  بوده اند كه رجال  قائل  بروجردي 

تدوين شده است.
رجال برقي از جهت مؤلف ميان پدر و پسر محل ترديد است، اما چون 
تنها به بيان طبقات راويان اختصاص دارد چندان در فهم حال راويان تأثير 
وي  با  كه   – تصريح شيخ طوسي  به  نيز  غضائري  ابن  رجال  كتاب  ندارد. 
معاصر بوده – از ميان رفته است، از اين رو نقل عالمه و سيد ابن طاووس 

با كدام گروه بايد موافق بود و بر مبناي آن برنامه ريزي كرد؛ پژوهش 
بعد از آموزش؟ يا پژوهش در حين آموزش؟ يا قسم سومي كه مي گويد 

پژوهش بايد نتيجه و ميوه ي آموزش باشد ؟
و  كنيم  حركت  خطا  و  آزمون  با  تا  نداريم  اختيار  در  چنداني  فرصت 
خودمان تجربه كنيم، چرا كه يک انحراف و بي توجهي و سر پوش نهادن 
از مقصد دور كند و  را فرسنگ ها  اين دغدغه ها، ممكن است فرد  بر 
بديهي است كه در چنين صورتي بازگشت مجدد، تا چه حد گران تمام 

خواهد شد.

از آن قابل اعتماد نيست. عالوه بر اين طريق عالمه و سيد ابن طاووس به 
آن مجهول است.

در قرون بعد نيز كتب رجالي اي تأليف شده كه بحث و بررسي از حال 
اقوال و  به اختالف  با توجه  ياد شده است.  بر اصول رجالي  اتكا  با  راويان 
تعارض در نقل حال روات در بسياري موارد فهم وثاقت يا ضعف راوي به 
سادگي ميسر نيست. علما متأخر با توجه به اين مشكالت و نيز عنايت به 
توثيقات عامه سعي كرده اند بر اساس شيوه اي علمي دربارة روايان احاديث 

اظهار نظر كنند.
از مهم ترين كتب رجالي متأخرين مي توان به »خالصه االقوال« عالمه 
حلي، »منهج المقال« ميرزا محمد استرآبادي، »جامع الرواة« شيخ محمد 
اردبيلي و »تنقيح المقال« شيخ عبد اهلل مامقاني اشاره كرد. در قرن اخير 
نيز محقق خويي با تأليف »معجم رجال الحديث« مرجعي ارزشمند براي 

مطالعات رجالي ارائه كردند.

ويژگي هاي کتاب
بررسي مثال هاي كاربردي متنوع در فصول مختلف از مهم ترين   – 1
ويژگي هاي كتاب است. اين شيوه خواننده را در كاربردي كردن آموخته هايش 

توانمند مي سازد.
بررسي اقوال رجالي معاصر و ضعف و قوت آن ها باعث مي شود،   – 2

خواننده بتواند با آراء رجالي رايج ميان فقها آشنا شود.
3 – ارائه تمرين هاي متعدد بهمراه پرسش هاي مفهومي در پايان هر 
فصل، خواننده را قادر مي سازد از فراگيري محتواي هر فصل اطمينان يابد.

g
کالمی درحاشیه  ... 9 
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فقه و مصالح عرف

نويسنده: حسين صابري
 گروه موضوعي: اصول فقه – فقه و حقوق

و  )طالب  تخّصصي  مخاطب:  گروه 
دانشجويان(

انتشارات: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي 
بوستان    - حقوق   و  فقه  پژوهشكده   –

كتاب
فقه  جدي  حضور  سبب  به  ما  روزگار  در 

شيعه در عرصه حكومت، توجه به مصلحت نيز ضرورت يافته است. كتاب 
درباره ي مصلحت  به بحث  پنج فصل  اين ضرورت، در  با درك  نيز  حاضر 
و جايگاه آن در فقه، و نيز پيوند اين امر با عرف پرداخته است: مصلحت 
واقعي و تشريع احكام، استنباط و مصلحت، عرف و مصلحت، مصلحت و 

چالشها و ... .

جنبش هاي اجتماعي 
معاصر ايران

نويسنده: سعيد زاهد
انتشارات: طه – سروش

نويسنده در بخش نخست كتاب مي كوشد 
به  ديگران،  هاي  نظريه  و  تجربيات  مرور  با 
چاره جويي عمومي براي مطالعه جنبش هاي 
اجتماعي دست يابد. بدين منظور، ده نظريه 
اجتماعي  هاي  جنبش  به  مربوط  عمده 
بررسي مي شود و در نهايت نظريه اي بديع 

استنتاج مي شود.
در بخش دوم كتاب، پنج جنبش اجتماعي كه تا اواخر قرن 20 روي داده 
اند مورد مطالعه قرار مي گيرند: جنبش تنباكو، انقالب مشروطه، نهضت ملّي 
شدن صنعت نفت، نهضت 15 خرداد و انقالب اسالمي، و هر يک در فصلي 

جداگانه در پرتو نظريه ي ارائه شده بازخواني مي شوند.
مطالعه اين كتاب به همه طالب عالقمند به آشنايي و تحليل تاريخ معاصر 

ايران توصيه مي شود.

ائّمه)ع( و علم اصول

 نويسنده: سّيد احمد مير عمادي
گروه موضوعي: اصول فقه – فقه و حقوق

و  )طالب  تخّصصي  مخاطب:  گروه 
دانشجويان(

فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  انتشارات: 
اسالمي – پژوهشكده فقه و حقوق - بوستان كتاب

دانش اصول يكي از ابزارهاي كارآمد براي استنباط احكام است كه تاكنون 
آثار فراواني درباره ي آن نگارش شده و بحث هاي گوناگون و پر دامنه اي در 
خصوص آن صورت گرفته است. يكي از مباحث مهم در فلسفه علم اصول 

اين است كه در روزگار امام معصوم)ع( علم اصول چگونه بوده است؟
كتاب حاضر با طرح اين سؤال بر آن است كه اولين انديشه هاي اصولي را 
كه در ميان امامان و اصحابشان از امام علي)ع( گرفته تا امامان بعدي به ويژه 

امام باقر)ع(، امام صادق)ع( مي توان ديد، اثبات و تبيين نمايد.
اين پژوهش در اثبات و تبيين نقش امامان در زمينه اصول فقه، در سه فصل 

تدوين شده است.

سازمان روحانیت شیعه

نويسنده: محمد علي اخالقي 
انتشارات: شيعه شناسي

كتاب، شكل گيري سازمان روحانيان شيعه 
راهنمايي  با  اخالقي،  علي  محمد  نوشتة 
توسط  داوري،  تقي زاده  محمود  دكتر 
مؤسسه شيعه شناسي منتشر شده است. در 
اين كتاب آغاز و عوامل شكل گيري، بررسي 
و  تاريخي  نقش هاي خاص  دروني،  ساختار 

كاركردهاي حرفه اي روحانيت شيعه مورد بررسي قرار گرفته است.
نوشته  داوري  اين موضوع دكتر  اهميت  اين كتاب در خصوص  در مقدمه 
كاماًل  سازمان  يک  نوع شناسي،  لحاظ  به  شيعه،  روحانيت  »سازمان  است: 
از گروهي  به فرد است؛ همانند ديگر سازمان هاي رسمي،  ويژه و منحصر 
افراد رفتارگر - كنش گر تشكيل شده كه در ميان آن ها سلسله مراتب  از 
اقتدار، تقسيم كار حرفه اي، و وابستگي متقابل كاركردي بين نقش ها وجود 
دارد و از دستمزد، قدرت تصميم گيري، رهبري، تخّصصي شدن و پيچيدگي 
وظايف برخوردار است. ولي در عين حال، برخالف همه سازمان هاي رسمي، 
هيچ يک از اصول، اهداف و برنامه هاي آن به صورت، مدّون، مضبوط، شماره 
شده و از پيش طراحي شده موجود نيست؛ بلكه هم چون سازمان هاي غير 
رسمي در رفتار واقعي روزمّره كنش گران عضو اين سازمان، در رويّه و عادات 
در  و  روحاني،  جماعت  صنفي  سّنت  در  ديني،  عالمان  و  دانش آموختگان 

فرهنگ مرسوم نانوشته جامعه بزرگ شيعي تقّرر دارند.«
استاد راهنما در ادامه مي افزايد:

ايران،  اسالمي  انقالب  از  پس  شيعه  روحانيت  فزاينده  اهميت  رغم  »به 
زمينه  در  داخل كشور  در  توجهي  قابل  آكادميک  پژوهش  هنوز  متأسفانه 
حيات سازماني و كاركرد اجتماعي آن صورت نگرفته است. نوشته حاضر 
اگر چه براي استفاده اوليه خوب و مفيد است، ولي به لحاظ جامعيت، جنبه 
مقدماتي دارد و بايد با تحقيقات روشمند و دامنه دار جامعه شناختي بعدي 

تكميل گردد.«

معرفي کتاب
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مسؤول دفتر برنامه ريزي و تدوين متون درسي در مصاحبه با 
»خشت اّول« از فعالیت هاي اين دفتر مي گويد:

طالب، كتاب هاي درسي جديدي را در برنامه ي آموزشي خود خواهند ديد
اين دفتر در حدود يک سال و نيم قبل به طور مستقل و زير نظر مديريت 
حوزة علميه قم آغاز به كار كرد، و سه كتاب نحو 1 به نام »بداية النحو« 
اّولين  عنوان  به  صرف  علم  دربارة  اوزان«  »سّر  و  فقه«  علم  »مدخل  و 

خروجي هاي آن منتشر شده است.
كتاب )بدايه النحو( كه در واقع قرار است به جاي دو كتاب هدايه و صمديه 
در اختيار طالب قرار گيرد، داراي پيشينه ي پژوهشي بسيار خوبي است و 
برنامه هاي درسي و آموزش عربي در  از بررسي مبسوط  مؤلّف كتاب پس 
دانشگاه ها، كالج ها و حوزه هاي علمية خارج و داخل كشور، اين كتاب را به 

رشته ي تحرير درآورده است.
اين كتاب در سال گذشتة تحصيلي به صورت آزمايشي در بعضي از مدارس 
علميه تدريس شد و در معرض نقد و بررسي توسط استادان و طالب محترم 
قرار گرفت و پس از تصحيح و انجام اصالحات الزم در آن، امسال منتشر 
كتابچه ي  همچنين  گرفت.  قرار  محترم  اساتيد  و  طالب  اختيار  در  و  شد 
تمريني به همراه اين كتاب با بيش از 44 تمرين به رشته تحرير درآمده كه 

اميدواريم طالب محترم نهايت استفاده را از آن ببرند.
كتاب »مدخل علم فقه« نيز به خامه ي يكي از فضالي حوزه علميه قم به 
فقه  و رجال  كتابها  مفاهيم،  منابع،  ادوار،  آن  در  و  درآمده  تحرير  رشته ي 
مجموعه  اين  از  برگزيده اي  ضمن  در  است.  شده  بررسي  اسالمي  مذاهب 
براي طالب  آموزشي  متن كمک  يک  عنوان  به  دويست صفحه  در حدود 
محترم در دست انتشار است. عالقمندان تهيه ي كتاب » مدخل علم فقه 
« مي توانند به دفتر انتشارات حوزه و يا كتاب فروشي هاي معتبر حوزوي 

مراجعه كنند.
كتاب »سّر اوزان« قرار است به جاي كتاب صرف ساده و كتب ديگر صرفي 
جايگزين شود. اين كتاب با نگرش و پردازش جديدي تهيه شده و قرار است 
مانند كتاب بدايه النحو امسال به طور آزمايشي و در سال آينده پس از انجام 

اصالحات به طور رسمي در حوزه هاي علميه تدريس شود.
كتاب هاي ديگري مانند » آشنايي با اديان و مذاهب اسالمي « ، » آشنايي 
با  ابراهيمي «، كتاب » شيعه شناسي « )مطابق  ابراهيمي و غير  اديان  با 
اخالق   «  ،  » اسالم  تاريخ   «  ،  » قرآن  تفسير   « روز(،  شبهات  و  سؤاالت 

اسالمي « متناسب با روشهاي جديد آموزشي در مراحل تحقيق، تأليف و 
بعضاً انتشار است.

مسؤول اين دفتر در پايان گفتگو اعالم كرد: كه از تمام استادان، بزرگان و 
طالب محترم تقاضا مي كنيم كه ما را با ارائه ي نظرات و انتقادات سازنده 

خود ياري كنند.

* گسترش اعضاي وابسته انجمن هاي حوزه
انجمن هاي علمي حوزه زير نظر معاونت پژوهشي حوزه علميه قم به منظور 
مختلف  موضوعات  تعميق  و  توسعه  پژوهشي،  و  آموزشي  امور  ساماندهي 
همكاري  و  علمي  گفتگوهاي  و  آراء  تضارب  جهت  سازي  بستر  علمي، 
اين  است.  شده  تأسيس  حوزه  خارج  و  داخل  علمي  مراكز  و  انجمن ها  با 
انجمن ها مي توانند در راستاي تحّقق اهداف خود به جذب اعضاي پيوسته 

)اصلي(، اعضاي وابسته )جوان( و اعضاي افتخاري نمايند.
عضو وابسته هر انجمن، طالب جوان عالقمند به موضوع علمي آن انجمن 
هستند كه شرايط مندرج در اساسنامه انجمن را دارا مي باشند. اين اعضا 
برخوردار  انجمن  آن  )پيوسته(  اصلي  اعضاي  امتيازات  برخي  از  مي توانند 
امتياز  آموزشي،  و  علمي  هدايت هاي  حمايت ها،  آن ها  جمله  از  كه  شوند 
شركت در جلسات و استفاده از برنامه علمي متناسب با آنها است. اميدواريم 
در  انجمن ها  اين  بيشتر  ترويجي  فعاليت هاي  انجام  شاهد  آينده  در  كه 

خصوص طالب جوان باشيم.
در حال حاضر انجمن هاي علمي حوزه، شامل:

اسالمي،  تربيت  و  تعليم  پژوهان،  تاريخ  اسالمي،  اقتصاد  مذاهب،  و  اديان 
حكمت اسالمي، رسانه و ارتباطات، روان شناسان، قرآن پژوهي، قلم حوزه، 
كالم، مديريت، مطالعات سياسي و معرفت شناسي مي باشد؛ كه انجمن تاريخ 
بيشترين  توانستند  انجمن معرفت شناسي،  و  انجمن روان شناسان  پژوهان، 

عضو وابسته را جذب كنند.
انجمن هاي  درباره ي  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمند  جوان  طالب 
علمي و زمينه فعاليت ، برنامه هاي انجمن ها در سال تحصيلي جاري و نيز 
كميسيون  دبيرخانه  با  وابسته  اعضاي  جذب  چگونگي  و  شرايط  از  اطالع 
 -  34 كوچه  نبش   - صدوق  متري   45  - قم  در  واقع  علمي  انجمن هاي 
 2927755 تلفن  شماره  با  يا  مكاتبه  حوزه  علمي  انجمن هاي  ساختمان 

تماس حاصل نمايند.

اخبار ويژه
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* برگزاري سلسله نشست هاي نقد کتب حوزه در انجمن هاي 
علمي حوزه

انجمن روان شناسان حوزه علميه قم جلسه نقد كتاب »معماي روان شناسي« 
نوشته حجت االسالم محمد رضا حاتمي را برگزار كرد.

نوشته حجت  مذاهب«  و  »فرق  كتاب  نقد  جلسه  مذاهب  و  اديان  انجمن 
االسالم علي رباني گلپايگاني را روز پنجشنبه 10 آذرماه برگزار كرد.

و  به هزينه  اقتصاد اسالمي حوزه علميه قم كتاب »نگرشي علمي  انجمن 
و  نظري  آقا  االسالم حسن  مشترك حجت  نوشته  اسالمي«  دولت  درآمد 
حجت االسالم محمد تقي گيلک حكيم آبادي را روز پنجشنبه 10 آذر ماه 

برگزار كرد.
انجمن معرفت شناسي حوزه جلسه نقد كتاب »پژوهشي تطبيقي در معرفت 
شناسي معاصر« نوشته حجت االسالم محمد حسين زاده يزدي را پنجشنبه 

17 آذر ماه برگزار كرد.
انجمن معرفت شناسي و دانش پژوهان فلسفه حوزه نشست علمي »عقالنيت 
وسيله اي« را چهارشنبه 25 آبان ماه با سخنراني حجت االسالم  ارزش – 

هادي صادقي برگزار كرد.
گفتني است اين سلسله نشست ها به همت معاونت پژوهشي حوزه علميه قم 
در ساختمان انجمن هاي علمي حوزه واقع در 45 متري صدوق، نبش كوچه 
34 برپا مي شود. عالقمندان استفاده از نتايج اين نشست ها مي توانيد جهت 
كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2927755 دبيرخانه انجمن هاي علمي 

حوزه تماس حاصل نماييد.

* در سیزدهمین نمايشگاه بین المللي قرآن کريم انجام شد؛
تقدير از مقاله برتر انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه قم

نوشته حجت  معاصر«  قرآني  المعارف هاي  دايرة  نقد  و  »مقايسه  مقاله  نام 
االسالم محمد علي رضايي اصفهاني، مدير انجمن قرآن پژوهي حوزه علميه 
پرداخته  قرآني  المعارف  دائرة  ويژگي هاي  بررسي  و  نقد  به  كه  است  قم 

است.
اين مقاله در سيزدهمين دوره نمايشگاه بين المللي قرآن به عنوان مقاله 
برگزيده انتخاب شده است و در مراسم اختتاميه نمايشگاه در سالن اجتماعات 

مصالي امام خميني)ره( )محل برپايي نمايشگاه( مورد تقدير قرار گرفت.
همچنين پايان نامه هاي قرآني حجج اسالم محمد حسين زماني و محمد جواد 
اسكندرلو از اعضاي انجمن قرآن پژوهي با عناوين »قرآن و مستشرقين« و 
»تاريخ گذاري قرآني« در اين دوره از نمايشگاه به عنوان پايان نامه هاي برتر 
قرآني دانشجويان انتخاب و معرفي شدند و طي مراسمي در هشتم آبان ماه 

مورد تقدير قرار گرفتند.

* توسط انجمن معارف اسالمي ايران:
دومين شماره فصلنامه علمي »معارف اسالمي« منتشر شد

مسئولي  مدير  به  اسالمي  معارف  پژوهشي  علمي  فصلنامه  شماره  دومين 
عرصة  در  نوين  ديدگاه هاي  بيان  هدف  با  اميني  رضا  علي  االسالم  حجت 
دانش ديني و نقد دستاوردهاي فكري پژوهش گران حوزه دين منتشر شده 

است. 
حسن قنبري نويسندة نخستين مقاله اين شماره انجمن معارف اسالمي با 
عنوان »دينداري در دوران مدرن از منظر هانس كونگ« بر اين باور است 
دوران  مهم  بسيار  مسائل  از  يكي  بودن  مدرن  و  بودن  ديندار  مسئله  كه 
وجود  تناقض نمايي  نوعي  مسئله  اين  در  كه  معتقدند  برخي  است.  معاصر 
دارد. هانس كونگ االهي دان معروف كاتوليک با يک رويكرد جديد مدعي 
است كه توانسته يک راه حل معقول ارائه دهد. او اين مسئله را تحت عنوان 
مسيحي بودن به تفصيل مورد بحث قرار مي دهد و در نهايت به اين نتيجه 

مي رسد كه مسيحي بودن؛ يعني انسان 
بودن بدين معنا مسيحي بودن با هر نوع 

دينداري ديگري سازگاري دارد.
پديدار  »نگاهي  عنوان  با  دوم  مقاله 
شناسانه به كاربردهاي مفهومی عرفان« 
موحديان  علي  و  كاكايی  قاسم  قلم  به 

است.
»خردورزي در ماجراي ذبح فرزند توسط 
ابراهيم خليل« به قلم حجت االسالم عبد 
الرحيم سليماني، و »شبيه سازي انساني 
از ديدگاه كالمي اهل سنت« نوشته سيد 
حسن اسالمي عنوان ديگر مقاله هاي اين 
كه  مقدمه  اين  طرح  با  خود،  مقاله  در  اسالمي  حسن  سيد  است.  شماره 
شبيه سازي انساني يكي از چالش هاي جديد مهندسي ژنتيک است، شبيه 
سازي را ايجاد موجود مشابه نسخه اصلي از راه غير جنسي معرفي مي كند 
و مي نويسد: بسياري از صاحب نظران كاربرد اين تكنيک را در مورد انسان 

محكوم مي كنند. مسلمانان اهل سنت اين كار را حرام مي شمارند.

* فقه و نیازهاي جديد در بازتاب انديشه
ماهنامه  شماره  يكمين  و  سيما شصت  و  صدا  اسالمي  پژوهش هاي  مركز 

بازتاب انديشه در مطبوعات روز ايران را منتشر كرد.
يكمين مقاله بازتاب انديشه كه در بخش نگاه ويژه به چاپ رسيده، مقاله اي 
است از سعيد رجحان با عنوان فقه و نيازهاي جديد در دوره پساز استقرار 
حكومت اسالمي. نويسنده مقاله در آغاز رابطه فقه و تحول هاي اجتماعي را 
برمي شمارد و اجتهاد را عنصر پويايي بخش براي فقه مي داند. به نظر وي، 
تفاوت رويكردها  و  قالب هاي ذهني  به  توجه  به علت  پوياي شيعه  اجتهاد 
لوازم  به  سپس  وي  مي كند.  ارائه  گوناگوني  نتايج  موضوعات،  به  نسبت 
استفاده از رويكرد جامعه مدني، جامعه جهاني و مانند آن در هنگام صدور 
مي كند  اشاره  جامعه  در  اسالمي  استقرار حكومت  از  پس  شرايط  در  فتوا 
افتا  به  با چارچوب هاي ذهني گذشته  نمي توان  اين دوران  و مي گويد: در 

پرداخت.
اسالمي سازي دانش عنوان ديگر مقاله اين شماره بازتاب انديشه است كه 
زاهد ويسي آن را به رشته تحرير درآورده است. بررسي رابطه ميان علم و 
دين از مهمترين موضوعات چالش برانگيز امروز جامعه است. پيشرفت علوم 
فرهنگي،  سياسي،  علمي،  انحطاط  و  سو  يک  از  غرب  جهان  در  گوناگون 
نظامي و اقتصادي جهان اسالم از سوي ديگر اين پرسش را مطرح مي كند 
كه گويا اسالم با دانش اندوزي مخالف است. از اين رو، گروهي اسالم را عامل 
با  ضديت  زمينه  دليل  همين  به  كردند.  مطرح  اسالم  جهان  عقب ماندگي 
اسالم و غربي سازي و غرب گرايي جهان اسالم فراهم آمد. گروهي نيز اين 
انديشه  بازسازي  نادرست تلقي كردند و شيوه اصالح و  رويكرد به دين را 
از  پايه هايي  وجود  گفتمان،  اين  اساس  بنياد  گرفتند.  پيش  در  را  اسالمي 
مباني علم جديد در اسالم است كه با بازنگري در شيوه هاي علمي اسالم، 
مي توان آن را به جهان ارائه كرد. اين گفتمان با برقراري مجدد ارتباط ميان 

دانش و ارزش راه گذار از سكوالريسم را فراهم مي كند.
به  انديشه  بازتاب  يكمين  و  در شصت  عناوين  اين  فوق،  مقاالت  بر  عالوه 
علل  انديشه الهوتي  بررسي  و  تحليل  فرهنگ،  اشتغال،  زن  چشم مي آيد. 

ناكامي تاريخي مسلمانان ناشي از دينداري نيست.

اخبار علمی و پژوهشی
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* توسط واحد احیاي آثار اسالمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمي:

كامل ترين اثر فلسفي عالمه حلي به زودي انتشار مي يابد
رئيس واحد احياي آثار اسالمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي وابسته به 
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم، خبر از تصحيح و انتشار اسرار الخفيه 
)كامل ترين اثر فلسفي عالمه حلي(، آثار شهيد اول مجموعه مصنفات شهيد 

ثاني در 14 جلد و آثار عالمه شرف الدين و عالمه بالغي داد.
حجت االسالم علي اوسط ناطقي با اعالم اين خبر افزود: در طول دوازده 
آثار اسالمي دانشمندان، محدثين، مفسرين و مورخين،  تأليف  تاريخ  قرن 
اثر  بر  آن ها  از  بسياري  قرون  اين  نموده اند كه طي  تأليف  را  بسياري  آثار 
به علت  مانده است  باقي  تاكنون  بين رفته و بخشي هم كه  از  بي توجهي 
استفاده  قابل  عموماً  تنقيح  و  تصحيح  بدون  سنگي  چاپ  يا  بودن  خطي 

نيستند.
وي هدف اين واحد را تصحيح متون، نشر و آرايه آن ها به عالقمندان علوم 
اسالمي بيان كرد و اظهار داشت: در تالش هستيم تا متون را آن گونه كه 
كتاب  راه  اين  در  نخست  گام  كنيم.  ارائه  و  تصحيح  داشته،  مدنظر  مؤلف 
شناسي آثار از لحاظ موضوعي و روشي است تا جايگاه و اهميت اثر در ميان 
تا بهترين نسخه يا  منابع مشخص شود كه در گام بعدي تالش مي شود 

نسخه هاي اثر براي تصحيح انتخاب و تهيه گردد.
وي با بيان اين نكته كه هنوز در ميان منابع و متون اصلي بسياري از آثار را 
پيدا نكرده ايم گفت: تاكنون تعداي از اين منابع شناسايي شده اند و بالفاصله 

در مورد تهيه و تصحيح آن ها اقدام شده است.
حجت االسالم ناطقي گفت: در مجموعه كتابخانه هاي كشور حدود پانصد 
هزار نسخه خطي نگه داري مي شود كه با حذف مكررات آن حدود صد هزار 

عنوان اثر وجود دارد كه ظاهراً كاری روي آنها صورت نگرفته است. 
رئيس واحد احياي آثار اسالمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي با اشاره به 
شناسايي و بررسي پنجاه اثر توسط كارشناسان اين واحد ادامه داد: با وجود 
مشكالت تهيه نسخه هاي خطي و چاپ سنگي كه داراي غلط هاي بسياري 
هم بوده اند با تالش صورت گرفته تاكنون حدود صد جلد از اين آثار منتشر 

شده اند كه بسياري از آنها براي نخستين بار منتشر شده است.
وي مجموعه آثار موضوعي و موسوعه اي، كتاب شناسي و نسخه شناسي و 
تصحيح و تنقيح متون اصلي را سه محور عمده كاري اين واحد در آينده 
عنوان كرد و گفت: در محور مجموعه آثار در تالش هستيم تا در بخش هاي 

موضوعي و شخصيت ها كار را دنبال كنيم.
نسخه شناسي  و  كتاب شناسي  محور  در  داد:  ادامه  حوزوي  پژوهشگر  اين 
متخصص  و  محقق  گروه هاي  براي  تخصصي  فهرست هاي  تا  داريم  تالش 

 25 حدود  متون  تصحيح  محور  در  و  كنيم  منتشر  مختلف  موضوعات  در 
اثر تصحيح شده كه اميدواريم در آينده بتوانيم آثار بيشتري را به جامعه 

پژوهشي ارائه كنيم.

امروز  نیاز  متخصص  تربیت  محمودي:  باقر  محمد  اهلل  آيت   *
حوزه هاي علمیه است

آيت اهلل محمد باقر محمودي در همايش بزرگداشت وي در سالن اجتماعات 
داشته  اخالص  گفت:  جوان  به طالب  خطاب  قم  دارالشفاي  عالي  مدرسه 

باشيد كه اگر اخالص نباشد، كار دين پيشرفتي نخواهد داشت.
وي ضمن تأكيد بر حفظ روحيه اخالص خطاب به طالب جوان گفت: آقايان 
اخالص داشته باشند؛ اگر اخالص نباشد، كار دين پيشرفتي نخواهد داشت. 
به اين دنيا دل نبنديد كه چند صباحي بيشتر نيست و بعد آن پشيماني 

است.

مهم ترين  تقوي  و  دانش  کسب  لنكراني:  فاضل  اهلل  آيت   *
وظیفه طالب جوان است

مدرسه  از طالب  گروهي  ديدار  در  پنجشنبه  روز  لنكراني  فاضل  اهلل  آيت 
علميه مروي تهران، كسب دانش، تقوي و تهذيب نفس را مهم ترين وظيفه 
طالب جوان دانستند. ايشان امام صادق)ع( را استاد بزرگ همه اهل علم و 
طالب معرفي كردند و فرمودند: ما اهل علم بايد بيش از ديگران از ايشان 

تقدير و ياد كنيم.

* افتتاح اّولین کتابخانه تخّصصي شیعه شناسي در قم
اّولين كتابخانه تخّصصي شيعه شناسي از سوي مجمع جهاني شيعه شناسي 

با بيش از ده هزار جلد كتاب و مقاله در قم افتتاح مي شود.
مسؤول مجمع جهاني شيعه شناسي در گفتگو با خبرنگار شبستان، از افتتاح 
اين كتابخانه تا يک ماه آينده خبر داد و افزود: با توجه به كمبود كتابخانه 
تخّصصي شيعه شناسي در كشور، شناسايي و جمع آوري آثاري درباره شيعه 
معصوم  ائّمه  و  درباره شيعه  گوناگون  اطالعات  و  آمار  تاريخ،  عقايد،  مانند 

– عليهم السالم – ضروري به نظر مي رسيد.

* عناوين برترمسابقه پژوهشی دفتر پژوهشي مدرسه معصوميه:

             عنوان پژوهش                                                                    پژوهشگر                         پايه تحصیلي
1  چهار گفتار در تاريخ فلسفه غرب)فيثاغورث، فلوطين، دكارت، كانت(       حسيني كيا، سيد شمس الدين                پايه سوم
2  رهيافتي بر تربيت جسم در اسالم                                                    عابدي، محمد                پايه سوم
3  گر تيغ بارد در كوي آن ماه )پژوهشي پيرامون مسأله رؤيت هالل شوال(             مطلب، روح ا...                          پايه سوم
4  بازگشت به آينده )تأملي پيرامون جنبش نرم افزاري(                                  اميني، محمد                 پايه اول

5  آيات و روايت هاي پيرامون مناقب علي)ع( - پژوهشي در علوم حوزوي -            لشكري، سيد علي                       پايه هشتم
     پرسش و پاسخهايي از سوره يوسف - عدل الهي                                        

پژوهشها و مقاالت خود را به اين آدرس ارسال کنید:
قم – صندوق پستي 3361 – 37185، دفتر طالب جوان، نشريه خشت اول

پژوهشگران جوان:
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آقاي  العظمي  آيت اهلل  مرحوم  مالقات  براي  انقالب  از  پيش  سالها 
گلپايگاني رفته بودم. شخصي محضرشان رسيد تا مبلغي حدود دويست هزار 

تومان سهم امام بپردازد. آقا پرسيد:
- شغل شما چيست؟

- قصابم.
- دركجا؟

- در تهران.
- با گوشت هاي ذبح غير اسالمي و يخ زده اي كه در اين ايام وارد كشور 

مي شود و به فروش مي رسد، چه مي كنيد؟
- ما فروشنده ايم. كاري به حالل و حرام گوشت نداريم.

آية اهلل گلپايگاني با تغييري كه در رنگ و صورتشان پيدا شد، فرمود:
چطور مسائل شرعي مربوط به شغل خود را يادنگرفته اي و دست به اين 

شغل خطرناك زده اي؟! تو غذاي مردم را تأمين مي كني.
قصاب گفت: مردم خودشان مسؤول خوراكشان هستند.

اين مصونيت  از  و شما  مراجعه مي كنند  اسالمي  بازار  به  مردم  فرمود: 
در  اسالمي  غير  ذبح  و  آماده مي كنيد  بازار حرام خواري  استفاده كرده،  سوء  

نماز صبح طلبه ها
از کالم  ابرار 

اختيار مردم قرارداده و مردم را به حرام خواري عادت مي دهيد. پول ها را از 
برابر من برداريد.

قصاب گفت: چرا؟
فرمود: اين پولها مشكوك و اموال حرام است و شما مسؤول بازگرداندن 

آن به صاحبانشان هستيد.
اميدوارم  و  مي پردازم  خمس  و  امام  سهم  من  آية اهلل  حضرت  پرسيد: 

خداوند از اين طريق مرا ببخشد.
آية اهلل گلپايگاني فرمودند:

حوزه  جهت  كه  دارم  اجازه  من  نه  و  مي شود  تو  نجات  سبب  نه  اين 
علميه و طالب و براي نشر اسالم مصرف كنم. ما در حوزه علميه به طالب 
نماز  است، كه طالب  عليه  اهلل  امام سالم  پاكي مي دهيم كه سهم  شهريه 
شبشان فراموش نشود. اين پول حرام نماز صبح طالب را نيز به قضا و فساد 

مي كشد!

منبع : عالمه مهري، سيد مصطفي ؛ بيت المال در سيره ابرار ؛ نشر معروف .
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اّولي مي گويد: طلبه اي كه اصول و فقه نداند به درد جرز ديوار هم 
نمي خورد. آن يكي مي گويد: فلسفه بخوان كه طلبة بي فلسفه، بطله است. 
ديگري لب باز مي كند كه: تفسير و حديث، كاري مي كند كارستان؛ حّداقل 
و  ادبيات  نداني  اصول  اگر  البته  باز مي گويد:  و  منبري مي شوي.  كه  اين 
اين يكي سر در گوشم  از تفسير و حديث هم سر در نمي آوري.  نخواني، 
مي كند و يواشكي مي گويد: ... ببين جانم! طلبه بايد پرستيژ داشته باشد، 
لّباده اي و عباي نازكي ... بعد صدايش را صاف مي كند و ادامه مي دهد: لّبادة 
بدون مدرك دكترا، ابتر است؛ وقتي مردم، حّجت االسالم والمسلمين را كنار 
آقاي دكتر .... ديدند، آب از لب و لوچه شان مي ريزد و دوست دارند بوسه 

بارانت كنند ، مي گويند حاج آقاي ما با سواد است و ...
و  كنديم  چيزها  خيلي  از  دل   ، اميد  صد  و  دغدغه  هزار  با  تو  و  من 
شديم ساكن مدرسه ي عشق. آن وقت روزمان درس بود و مباحثه و شبمان 
كتاب بود و مطالعه؛ و حجره اي صميمي، كه سال هاي سال همدم كتري و 
استكان چايش بوديم. حال، من و تو يک دلواپسي مشترك داريم: تا بعد از 
10، 15 سال در حوزه بودن و سختي به زن و بچه دادن، بشويم يک طلبة 
بدرد بخور و يک آخوند تمام عيار. آخر خيلي ها آمدند و رفتند و خيلي ها 
مكاسب شيخ را خواندند و كفاية آخوند را مباحثه كردند. خيلي ها كافي را 
و حتي وسائل الشيعه و ... را ورق زدند و چند بار دوره كردند و خيلي ها ... 
، اّما از ميان اين همه استعدادهاي ريز و درشت و از ميان اين همه آدم هاي 
كه  بودند  بعضي ها  فقط  كردند.  ُگل  بعضي ها  فقط  درست،  كار  و  تقوي  با 
باقيات الصالحاتي بر جا گذاشتند به وسعت تاريخ. نگاه آنها به درس و بحث 
و حوزه آموختن چند ورق كتاب، پروراندن چند شاگرد و يا صرفاً نگاشتن 

چند جلد كتاب نبود.
امام)ره( را مي شناسي؟! عالمه طباطبايي و مطهري شهيد محمد باقر 
صدر)ره( و ... را چطور؟! چرا هنوز مباحث فقهي امام)ره( و يا چهل حديثش، 
عطر طراوت مي دهد؟ چرا هنوز الميزان و يا حتي بحث هاي عالمه با هانري 
كربن در كرسي هاي علمي و پژوهشگاه هاي معرفت شناسي تازگي دارد؟ و 

چرا هنوز صاحبان قلم و انديشه جرعه نوش حكمت مطهر هستند؟
امام از همان ابتداي مقدمات تا آن موقعي كه پاي درس مرحوم مؤسس 
زانو مي زد حتي آن وقتي كه مرحوم شاه آبادي شهد شيرين، عرفان و فلسفه 
و اخالق را بر كام شاگردش مي چشاند، آينده را مي كاويد و ژرفاي نگاه او تا 
دور دست هاي تاريخ را در مي نورديد. جامعه را نگاه مي كرد اما طوري ديگر. 

چالش ها را مي كاويد اما جوري ديگر. او به يقين مي دانست كه همين فقه 
سنتي و همين معارف الهي مي تواند معادالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
و ... دنيا را به هم ريزد. تمام ايسم هاي بشري را به لرزه درآَوَرد. و نام خدا 
ما در  پير روشن ضمير  استالين جاري سازد.  و  لنين  زبان شاگردان  بر  را 
كرسي تدريس قم و نجف از همان سال هاي 42 و قبل از آن براي تعالي 
انسان قرن تكنولوژي و فناوري امروز و فردا گوهرهاي درخشاني در چنته و 
انديشه داشت، او نه تنها براي صد سال آينده كه مهندسي فكري و علمي 
جامعة انتظار را تا ظهور غايب از نظر را پي ريزي كرده بود. اگر طلبة امروز با 
چنين نگاهي به درس و مباحثه بنشيند، كاري مي كند كارستان. ديگر روز 
و شب نمي شناسد. نشاطي مضاعف و شوري هدفمند او را از خواب و خوراك 
مي اندازد و خراب آباد درس و بحث و مطالعة هدفمند. آنوقت دوست دارد 
كتابخانه دنجي پيدا كند و در فقه سنتي ناظر به مسائل روز تفقه نمايد، در 

اصول و فلسفه تحقيق كند. حديث و تفسير را هجي نمايد و ... .
اما ...

اما براستي اين نگاه چيست و چگونه بدست مي آيد؟
چگونه مي توان به رشد و تقويت اين نگاه دست يافت؟

قدم  تابناكي  انديشة  چنين  به  رسيدن  راه  در  مي توان  چگونه  و 
برداشت؟

و آيا در كنار علم و تقوي »بعد سومي« براي يک طلبة دين پژوه قابل 
تصور است؟

*     *    *
بياييد! يک گوش پيدا كرده ايم. گوشي كه اگر از عهده ي هيچ كاري بر 
نيايد، خوب مي شنود و شايد باد صبايي پيدا شد و اين شنيده ها را به جايي 
رسانيد. دستش را بفشاريم و دلواپسي ها، تجربه ها و دغدغه ها را در دامان 
صفحات بريزيم. آن دغدغه هاي مشتركي كه در جستجوي گوهري ارزشمند 

است، گوهري بنام تعالي، تعالي فرد و تعالي جامعه.
ما از همه نوع كمک شما جهت ترسيم اين فضا و بيان بايدها و نبايدها 
براي طالب جوان استقبال مي كنيم. اگر اهل قلم هستيد بسم اهلل. اگر خوب 

فكر مي كنيد يا علي! ما همه رقم آماده ايم.
يا يک دغدغه،  يا وسوسه  پيشنهاده،  فقط يک  « شايد  اول  » خشت 
شايد يک بغض فرو خورده براي طالبي كه دوست دارند حرفاشونو ديگران 

هم بشنوند.
به اميد خدا

آن بُعد سوم!

کالم اجتماعی
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اشاره:
در اين دنیاي پر هیاهو با اين همه مكتب هاي جورواجور و آدمهاي عجیب و 
غريب، من و توي طلبه، اّول بايد بدونیم که کجاي کار اين دنیا قرار داريم و 
بدرد چي مي خوريم و چه نقشي بايد در اين دنیا داشته باشیم؟ به اصطالح 
بزرگتر ها » پايگاه اجتماعي حوزه « کجاست و چه نقش هاي اجتماعي اي را 

بر عهده دارد؟
واضح تر  را  مقدار سؤاالتمان  تا يک  گرفتیم  بروبّچه هاي طلبه، گعده اي  با 
کنیم و آن قدري هم که بلد هستیم به حساب بعضي از آنها برسیم. تا نظر 

شما چه باشد ... .
گفتگو  اين  چون  و  چند  از  مي خواهید  اگر  گذاشتیم؛  خالي  را  شما  جاي 

اطالع پیدا کنید يک سري به گپ طلبگي ما بزنید.
قدمتون روي چشم.

جمعي آشنا و صميمي با چهره هايي جوان و پر انرژي  … .
التحصيل رشتة صنايع دانشگاه، طلبة  فارغ   ، ، پر تالش  آرام  عليرضا: 

مدرسة معصوميه  با حرفهايي شنيدني.
محسن: نكته سنج، دقيق، سال هشتم طلبگي، بعضي موقع ها كنترل او 

در جلسه كار مشكليه، ولي در كل حرف هاي قابل اعتنايي داره.
علي: هشت ، نه سالي است به حوزه اومده اميدوار است و پركار . او هم 

حرف هاي پر مغزي مي زنه.
رضا: سال نهم طلبگي را به پايان رسونده . او از آينده و وظايف سنگين 

روحانيت مي گه، گاه تكه پراني مي كنه و بعد  … تبسم دوستان.
مهدي: سال دهمه. مي گه امتحان شفاهي را كه بَِدم از گير امتحانات 

راحت مي شم ؛ او هم  حرف هاي قابل تأملي داره.

 نفوذ کالم طلبه اين قدر که به عملكرد و درونش بستگي داره، به ظاهرش 
ربط نداره؛ شايد يكي برهانش قوي باشد اما حرفش به دل اثر نكند.

از پذيرايي طلبگي و زاهدانه به صرف شربت پرتقال و بيسكويت  بعد 
جلسه شروع شد:

مهدي سر صحبت را باز مي كند و سعي مي كند با لحن كالمش بقيه 
را دعوت كند كه خوب  گوش بدهند: رفقا به نظر شما تعريف طلبه چيه؟ 
من و شما توي اين جامعه چه كاره ايم؟ آيا شرايط زمان، مكان و جامعه در 
تعريف طلبگي تأثير داره؟ چگونه مي توان ارزيابي كرد كه طلبه و روحانيت 

موفق بوده يا نه؟
عليرضا بعد از تشكر و يكي دو تا هندوانه زير بغل دوستان گذاشتن ، 

كالمش را با نام خدا شروع مي كند:
بقيه سؤاالت هم  به  بتونيم  تا  بدونيم هويت طلبگي چيه  اينكه  براي 
جواب بديم بايد روند شكل گيري اين صنف رو بررسي كنيم ، اينكه االن 
به  بنيانگذار صنفي  كه  قبلي ها  بره،  به كجا مي خواد  و  داره  چه جايگاهي 
اونا دنبال  نام روحانيت بودند، چه كساني بودند، چه هدف هايي از طرف 
مي شده و حاال در گذر زمان و در بستر تحوالت به چه جايگاهي رسيده. 
اينها براي ما اهداف و آرمانها و علت تأسيس و هر چه مربوط به اين صنف 
هست را، تا حدود زيادي مشخص مي كنه و بعد معلوم مي شه كه آيا يک 

فرد عضو اين صنف هست يا نه!
طلبگي  هويت  از  منظورت  ميگه:  و  مياد  در  عليرضا  كالم  ميون  رضا 

چيه؟ عليرضا پاسخ مي ده: منظورم همون ماهيت طلبگيه، منظورم تعريف 
گفته  طلبه  به چه كسي  است؟  و چكاره  كيه  طلبه  اينكه  يعني  طلبگيه. 

مي شه و از اين جور حرفها ... .

مداواي  حال  در  لحظه  لحظه  يعني  بطّبه«  دّوار  طبیب   « يعني  طلبه   
انسانهاست.

محسن مي گه: خوب چه اهميتي داره جواب اين سؤالها، مگه مي خواي 
انشاء يا مقاله بنويسي؟

عليرضا سري تكون مي ده و مي گه: اگه به اين جور سؤالها توجه نكنيم 
خوب قاطي مي كنيم. ممكنه كارهايي كه بايد بكنيم و ضروريه، انجام نديم؛ 
و كارهايي كه الزم نيست و وقت زيادي از ما مي گيره و هزار جور مصيبت 

ديگه به سر ما مياره رو انجام بديم.
 و بعد علي شروع به حرف زدن مي كنه و مي گه: تا حاال اينقدر پيچيده 
به موضوع نگاه نكرده بودم. اگه ما بخواهيم هويت صنفي را از ديد مردم 
و به چشم مردم عادي ببينيم، كمي سطحي مي شه. مردم هر كس كه با 
اين شكل و شمايل لباس مي پوشه رو طلبه مي دونن و از اون توقعاتي دارن، 
بعضي از اين توقعات واقعيه و بعضي هاش هم ساخته ذهنشون؛ مثاًل اين كه 
بايد طلبه اين خصوصيات رو داشته باشه؛ نوع رفتار و كردارش و نشست 
و برخاستش، حتي آداب حرف زدنش بايد اتو كشيده باشه؛ برخي از اين 

معيارهاي عاميانه، غير واقعيه.
براي طلبه مي شه مطرح  كه  تعريفي  كنيم،  نگاه  واقعي  بخواهيم  اگر 
تغيير  تاريخ  طول  در  و  جامعه  فضاي  در  كه  ثابته  مفهوم  يه  تنها  كرد، 
نمي كنه. البته ممكنه عواملي باعث بشه كه ظواهر كمي تغيير كنه، ولي در 
واقع طلبگي همان حركت انبياء بوده،  هست و خواهد بود . از آدم تا خاتم 
را نگاه كنيد همه يک ماهيت و كار كلّي داشتن ولي توي جزئيات نسبت به 

زمان و مكان، شكل كارشون فرق مي كرده.

 مردم هر کس که با اين شكل و شمايل لباس مي پوشد رو طلبه مي دونن 
و از او توقعاتي دارن، بعضي از اين توقعات واقعیه و بعضي هاش هم ساخته 

ذهنشونه.

وارد حرف  پابرهنه  بازي مي كرد،  ليوان شربتش  با  اّول  از  كه  مهدي 
علي شد و گفت: به نظر من اگه از بحث هاي كلّي جدا بشيم و به جزئيات 
بپردازيم بهتره. اين كلّيت ثابته، آنچه مشكل پيدا مي كنه تطبيق اين بحثه. 
ما يک هدف كلّي داريم، كه همون رهبري و زعامت دينيه. اين وظيفه بر 
عهدة انبياء و اوصياء بوده و در زمان غيبت، علماء بزرگوار اين وظيفه را بر 
عهده دارند پس يه روحاني بايد رهبري ديني جامعه رو بعهده بگيره، سؤالي 
كه تو ذهن مي ياد اينه كه ما براي رسيدن به اين قابليت چه ويژگي هايي 
را به شناخت تعريف  اين خصوصيات ما  بايد در نظر بگيريم؟ شناخت  را 

طلبگي نزديک تر مي كنه.
رضا كه تا حاال ساكت بود رو به مهدي كرد و گفت: من فكر مي كنم 
رهبري و زعامت ديني را بايد جزء جزء كرد تا بشه اونرو بررسي كرد. طلبه 
يک وقت در مقام دفاع برمياد و يه وقت در مقام هدايت، يه موقع هم در 
مقام ترويج و يک موقع در مقام تحقيق و ... يک موقع مِن طلبه بر اساس 
استعداد و روحّيه ام راه اجتهاد را پيش مي گيرم اما رفيقم وظيفه مي دونه 

طلبه چه کسي است؟
گپ طلبگی
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در زمينه وعظ و منبر كار كنه و اون يكي در علم كالم و مناظرة با فرقه ها 
بر  كار مي كنه، خالصه  نمي دونم هزار جور مسؤوليت مختلف و هر كس 
كارايي  و  مي ده  پرورش  را  خودش  ديگر  شرايط  خيلي  و  استعداد  اساس 
تعريف جامع  به يک  را  ما  كاركردها  تكثُّر  پيدا مي كنه،  خاصي در جامعه 
آنرا  و  بگيريم  را  اينها  قدر مشترك  بايد  ما  نمي رسونه  از طلبگي  و شفاف 

دقيق تر توصيف كنيم.
تازه وارد بحث شده بود كمي خودشو جمع و جور كرد و  مهدي كه 

گفت: منظورت از قدر مشترك چيه؟
و رضا جواب داد: منظورم همون هويت ثابت طلبگيه، يعني همة اينها 
در يک چيز مشتركند و اون هم طلبگيه. به بيان ديگه آقاي مجتهد، مبلغ، 

 با اين حساب مي تونیم بگیم که امثال مرحوم شیخ رجبعلي خّیاط که در 
مراحل کسب معرفت موفق بودند - در حدي که برخي علماء پاي درس 
اخالقشان مي نشستند - داخل در صنف روحاني هستند، هر چند کسب 

علم نكرده باشند ... 
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پژوهشگر و ... قبل از اينكه مجتهد و ... باشد بايد طلبه باشد. ما بايد روي 
اين بحث كنيم كه چه صفاتي بايد با هم جمع بشه تا طلبگي تحقق پيدا 

كنه.
مهدي كه از صحبت هاي رضا كيف كرده بود گفت: آقا رضا مو ال درز 
حرفات نمي ره، در بست قبول كردم اّما يه چيزي عليرضا گفت و اون اينكه 
ما بايد بدونيم بانيان طلبگي چه كساني بودند؛ به نظر من بنيانگذاران اين 
را  الهي  اولياء  و  انبياء  وظيفة  طلبه  پس  بودند  الهي  اولياء  و  انبياء  صنف، 
به هويت طلبگي  را بشناسيم  بزرگان  اين  اگر وظيفه  داره. شايد  بر دوش 

شناخت پيدا كنيم.
قرار  امامت  نهاد  به جاي  نهاد حوزه  كلّيت  من  نظر  به  گفت:  محسن 
مي گيرد ولي اينكه هر طلبه بايد يا مي تواند همه وظايف امام را به عهده 

بگيرد يک بحث ديگري است.
عليرضا گفت: شايد كه نه، حتماً انبياء و خلف صالحشون كه علماء باشند 
حيات واقعي انسان ها را در قالب هاي مختلف تبيين و تأمين مي كردن. اين 

قسمت ثابت هويت حوزه است.

 شما مي گويید علم و ايمان و دغدغه و دلسوزي داشتن براي هدايت مردم، 
اين عناصر هويت ساز طلبه هاست؛ اين خصوصیت مي تواند در يک کسي 
که در دانشگاه هم علوم نزديک به حوزه و يا همان ها را فرابگیرد و ايمان 
و دغدغه اجتماعي هم داشته باشد موجود باشد، پس او هم طلبه است؛ 

اين طور نیست؟

اما اون چيزي كه من تصور مي كنم اين بحث را عملي تر مي كنه، اول 
و  روحاني  يک شخص  يعني  باشه،  داشته  تقوي  حتماً  بايد  طلبه  كه  اينه 
معنوي باشه. نفوذ كالم طلبه اين قدر كه به عملكرد و درونش بستگي داره، 
به ظاهرش ربط نداره. شايد يكي برهانش قوي باشه اما حرفش به دل اثر 
نكنه. اما اگر از درون پاك باشه، يک حرف ساده و يک برهان خيلي بسيط 
بايد با سواد باشه. زمان انبياء، وحي  هم تأثير داره. دوم اينكه طلبه حتماً 
بود و االن هم بحث علم به علوم آل محّمد - صلّي اهلل عليه و آله - ، براي 
با يكديگر  اين سه،  اگر  به زمانه.  ه. نكته ي سوم هم آگاهي نسبت  ُمِهمِّ ما 
جمع بشن، هر طلبه اي، در هر كسوتي كه قرار بگيره، مي تونه وظيفه اش 
را از حيث اينكه يک عالم دينيه، بدرستي انجام بده و هر كدام اين ها كه 
نباشه، كار او عقيمه. پس سه محور تقوي ، سواد و آگاهي به زمان در اين 

بحث اهميت داره.
علي رو به عليرضا مي كند و مي گويد: چيزي كه من در اين بحث، به 
اون عنايت دارم، بحث معرفته. اولين خصوصيت طلبه اينه كه خيز بلندي 
برداشته براي دست پيدا كردن به معرفت و اين چيزي است كه در اقشار 

ديگر جامعه كمتر ديده  مي شه.
دومين خصوصيتي كه براي طلبه مي شه مطرح كرد، بحث اهل عمل 
بودن و باور داشتن طلبه است. اين عمل و باور، نشان از معرفت داره. تبلور 

بيروني معرفت، اعمال روزمرة آدمي است از عبادات گرفته تا عادات و ... .
سومين خصوصيت، تبليغ است. همان چيزي كه ائّمه و انبياء » عليهم 
السالم « به دنبالش بودند يعني هدايت مردم. دغدغه اصالح و نشر باور و 
اعمال درست و ديني. منظور ما هم از تبليغ، فقط منبرهاي رايج ماه رمضان 
و محرم نيست، بلكه منظور همان » طبيب دّوار بطّبه « است، يعني لحظه 

ارث رسيده،  به علماء  اين كار  انسان هاست. خوب،  لحظه در حال مداواي 
البته عمل، نيز خود يک قسم از تبليغ خواهد بود و اين هر دو قسم، ناشي 

از معرفته.
و  بودن  اهل عمل  معرفت،  آقا شما  علي  كه:  و محسن سؤال مي كند 

تبليغ را اركان هويت طلبگي مي دونيد؛ پس علم در كجا قرار داره؟
كتاب  و  نشستن  كالس  سر  فقط  علم  كه:  مي دهد  جواب  آقا  علي  و 
با معرفت هم حاصل مي شود؛ ممكنه كسي راه صد  خواندن نيست. علم 
ساله را يک شبه طي كنه. بندة خدايي آمد پيش پيغمبر، از او خواست كه 
دين را به او معرفي كند. پيامبر )صلّي اهلل عليه و آله(  يک آيه براي او تالوت 

كرد و او رفت، پيامبر فرمود: رفت در حالي كه فقيه شده بود.
مي تونيم  اين حساب  با  و گفت:  پيچيد  علي  پروپاي  به  مهدي  اين بار 
معرفت  مراحل كسب  در  كه  خّياط  رجبعلي  مرحوم شيخ  امثال  كه  بگيم 
موفق بودند - در حدي كه برخي علما پاي درس اخالقشان مي نشستند 
اگر  باشند،  نكرده  علم  روحاني هستند، هر چند كسب  در صنف  داخل   -
منظورتون اينه، در تعريف طلبه يک ساختار شكني صورت مي گيره، يعني 
ممكنه كسي وارد صنف روحانيت بشه، اما درس نخونده باشه و در عين حال 

يک طلبه خطاب بشه.
مهدي بعد از پايان صحبت رو به محسن و عليرضا كرد و گفت: نظر 

شما چيه؟
عليرضا گفت: از يک نكته نبايد غفلت كرد؛ طبيعي است كه مسؤوليت ها 
او  اين كسوت درمياد، مسؤوليتي متوجه  به  يعني كسي كه  فرق مي كنه، 
مي شه در صورتي كه يک كسي كه صرفاً خّياطه از او توقعات ديگري مي ره 
... . اما بحث اينجاست كه اگر كسي به كسوتي در آمد، طبيعتاً مسؤوليتش 
مطابق آن كسوت تعيين مي شه. از مرحوم شيخ رجبعلي خّياط توقع نيست 
مسأله  فالن  مورد  در  را  اسالم  نظر  يا  و  بگه،  احكام  بره،  منبر  باالي  كه 
فالن  در  من  بگه  كه  نيست  پذيرفته  طلبه  يک  از  ولي  بگه،  روان شناسي 
باب فقهي كار نكرده ام پس نمي توانم پاسخ مردم را بدهم و يا فالن مسأله 

نوظهور كالمي را نمي دانم و ... .
رضا كه مطالب دوستان را يادداشت مي كرد، پرسيد: خوب شما مي گوييد 
عناصر  اين  مردم،  هدايت  براي  داشتن  دلسوزي  و  دغدغه  و  ايمان  و  علم 
هويت ساز طلبه هاست؛ اين خصوصيت مي تواند در يک كسي كه در دانشگاه 
هم علوم نزديک به حوزه و يا همان ها را فرابگيرد و ايمان و دغدغه اجتماعي 

هم داشته باشد موجود باشد، پس او هم طلبه است؛ اين طور نيست؟
محسن گفت: به نظر من ممكن است شباهت هايي وجود داشته باشد 
ولي آنچه مهم است اين است كه هويت هر صنفي به مأموريت هاي آن صنف 
و نقش آن در اجتماع برمي گردد. ممكن است كه نهاد حوزه و نهاد دانشگاه و 
ساير نهادهاي اجتماعي در بعضي از مأموريتها با هم شباهت داشته ولي دو 
هويت و دو پايگاه داشته باشند. مثاًل اينكه نهاد حوزه تنها يک نهاد علمي 
نيست، ممكن است در نقش ها و مأموريت هايش خيلي تأثير بگذارد و اين 

مطلب بحث بيشتري مي خواهد.
مهدي در حالي كه كاغذهايش را جمع مي كرد به ساعتش نگاهي كرد 
و گفت: بحث به جاهاي جالبي رسيد ولي حيف كه فرصت تمام شد. اگر 
نهاد حوزه  از  منظورش  بپرسيم  از محسن  بايد  فراهم شد  ديگري  فرصت 

چيه؟ نقش يک نهاد در اجتماع يعني چه؟
... تا بعد
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 انسان، خوْد آفتاب ...
انسان گياه نيست،

انسان هميشه رويان است.
انسان، گياه نيست كه هر صبح،

با اين نياز برخيزد:
اي كاش آفتاب!

اي كاش باد و باران،
آب؛

گل هاي آفتابگردان را
در امتداِد حاشيه ي باغ ديده اي؟

سرزنده و شكفته و شادابند،
اما،

بي آب و آفتاب،
پژمرده اند و سوخته گلبرگ:

قربانيان ساده دِل مرگ.
انسان گياه نيست،
انسان، خوْد آفتاب،

انسان، خوْد باران است.
انسان هميشه رويان است.

ميمنت مير صادقي

حسرت همیشگي
حرف هاي ما هنوز نا تمام ...

تا نگاه مي كني:
وقت رفتن است

باز هم همان حكايت هميشگي!
پيش از آن كه با خبر شوي

لحظه ي عزيمت تو ناگزير مي شود
آي ...

اي دريغ و حسرت هميشگي
ناگهان

چقدر زود
دير مي شود!

دكتر قيصر امين پور

روايت
و كسي گفت، چنين گفت؛ سفر سنگين است

باد با قافله ديري است كه سرسنگين است
گفت؛ با زخم جگرگاه قدم بايد سود

بر نمكپوش ترين راه قدم بايد سود
گفت؛ ره خون جگر مي دهد امشب همه را

آب در كاسة سر مي دهد امشب همه را
سايه ها گزمة مرگند، زبان بربنديد

بار – دزدان به كمينند – سبک تر بنديد
مقصد آهسته بپرسيد، كسان مي شنوند

پَر مي گوييد كه صاحب قفسان مي شنوند
گردباد است كه پيچيده به خود مي خيزد

از پس گردنة كوه اُُحد مي خيزد
نه تگرگ است، كه آتش ز فلک مي جوشد

و ز خشكاي لب رود، نمک مي جوشد
زنده ها از تف لبسوز عطش، دود شده

مرده ها در نفس باد، نمكسود شده
دشت سر تا قدم از خون كسان رنگين است

و كسي گفت، چنين گفت؛ سفر سنگين است
تابستان 69– محمد كاظم كاظمي

شعر
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المجهوِل حالهم  اخواننا  بعض  احواِل  نگاشته شدستي در  اين مكتوب 
و قالهم، كه ايشان را در اصطالح، ِخشتي - بكسر الخاء و سكون الشين و 
بِأّي وجٍه كه بيشتر حال دهد نفس را - نام كرده بودند. اّما آنكه چه شد تا 
بدين نام مسّمي گرديدند فصلي است ديگر. ليكن آنچه در پي مكاشفات و 
مالحظات اهل نظر بدست آمده، اشاره به اين حقيقت دارد كه نسل شريِف 
قليل  مانده  بر جاي  نفوسي چند  تنها  از آن  و  انجاميده  انقراض  به  ايشان 
- خالفاً إلبن َعاّلف ِخشتاني متوّفاي 1430 هجري خورشيدي -  و ليكن 
براي شناخت زواياي حيات و دقايق مماِت ايشان، مكتوباتي به جاي مانده 
است كه مي تواند چراغي باشد بر طريق سالكان. اّما مع األسف، اوقات ضيق 
است و بحر قال و مقال، عميق. لذا سر آن داريم تا در هر مكتوب، به شرح 

و تفصيل و تنوير يكي از اين كتب مهجور و مستور بپردازيم.
الحساب  مقابل حرف  في  »التوجيهات  الفخيُم  و  الحجيم  الكتاب  ِمنها 
و محّرك  عادات  منشأ  و  مهّمات حيات  از  نظر مي رسد  به  االستنباط«:  و 
حركات ايشان مي بوده است. گويا اين كتاب داراي فواصل متعّدد و متشّتت 
در مسائل عديده و پديده است. بر اين اثِر ذوي اآلثاِر مقدقد )مقّدمه دار( و 
ُمدقدق )دقيق( شروحي بسيار نگاشته شده است كه به دست ما نرسيده و 
لََعلَّ نخواهد رسيد، لكن نگارش شرح بر اين گنجينه، توّسط بعض اخوان 
زماننا هذا، كاري بس سهل باشد، چرا كه بسياري از مفاّد كتاب را به زيور 

عمل آراسته اند.
نگارنده در اين اثر كوشيده با ازاله ي صور مسائل و مشاكل و بكارگيري 
اصول شاّذه و انواع و اقسام توريه و توجيه، تساهل و تسامح و لطايف الحيل، 
بأّي نحٍو كان، تمامي نيازهاي جامعه ي علمي زمانش را پاسخ گو باشد. لذا 

كتاب خود را در اين فصول به رشته تحرير درآورده:
1. التعطيالت في خالل التحصيالت

2. الَهجويّات في الحجرات و ُكِلّ مكاٍن آت
3. الغيبه في كّل زماٍن يكون له الُفرصة

4. ألفّيات في تفريحات الزمان التعطيالت

به  مربوط  فصول  كتاب،  از  ديگري  بخش  در  و 
امتحانات را اينگونه آورده:

1. اإلشارات بالچشم و األبرو في االمتحانات
2. الُقرعة في َمخمسة السؤاالت الِتستّية

3. الَوَجبّيات في جواب السؤاالت التشريحّيات
4. اإلستغاثة في مقابل الُممتحن الشفاهّية

5. شرح المباحث في توجيه الكمبود و النواقص
6. اإلطالة في اوراق كّل تٍِز و َمقالة

و   ... التحصيالت«  ِخالِل  في  »التعطيالت  اّما  و 
َطلبة. پس عبارتي است كه  لكّل  اجماالً  فضلُه عظيٌم 

دارد كه  اين  به  نظر  و  آمده  با خّط درشت  تأكيداً  اين فصل  مقّدمه ي  در 
اين جريان مي بوده  و شيفتگان  از طالبان  راقم ستور، خود  مغفور  مرحوم 
به  ُمشعر  اّولي«  »پايه  لعّل صفت  و  اّولي  الپايه  الطلبة  لبعض  است. خالفاً 

ضعف اين قول باشد.
و  در محاسن  قدماء  اقوال  تعديل  و  تثبيت  و  به شرح  ادامه  در  مؤلّف 
اين  بر  نظر  و  مخالفين مي پردازد  ادله ي  تقبيح  و  رّد  و  اين مسأله  معايب 
دارد كه اين تعطيالت جزء الينفّک تحصيالت است و با استعانت از ادله ي 

توجيهي، لزوم ذاتي و جبري آن را اثبات مي نمايد.
به  بيشتر  كه  است  ادله ي سماعّيه  فيه،  نحن  ما  در  مؤلّف  كالم  مؤيّد 
حكايات شهرزاد و قصص هزار و يک شب شباهت دارد و بالجمله همه سعي 
و تالش خود را معطوف بر اثبات نظريّه خويش مي دارد و مي فرمايد:  و إاّل 
فال، إي ال و إن لم تكن التعطيالت في خالل التحصيالت نافعه لكان مضراً 
اينكه ال  الحاصل  الخشتيات و هذا خالُف معاِشهم و صفاِءلهم« و  بالُطاّلب 
يحصل لنا دليل و سخني كه ما را متقاعد گرداند. علي أّي حاٍل شرح مابقي 

مسائل موكول مي گردد به ما سيأتي إن شا ء ا... .

عوالم الخشتّیین

کالم طنز
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با استعانت از الطاف و عنايات الهي، دفتر طالب جوان با همكاري دبیرخانه 
نهضت آزادانديشي و تولید علم برگزاري مي کند.

از جمله مسائلي كه هم اكنون در بين طالب، بويژه طالب جوان، مطرح 
مي باشد چگونگي ادامه تحصيل و انتخاب گرايش تحصيلي در حوزه علوم 
اسالمي مي باشد. در واقع پاسخ به اين سؤال كه پس از پايان دورة عمومي، 
طالب چگونه وارد دوره هاي تخصصي شوند و در انتخاب گرايش و نيز ادامة 
تحصيل در آن گرايش و انتخاب محل تحصيل با چه مسائلي روبرو هستند، 

از سؤاالت اساسي و فراگير اين مسأله مي باشد.
انتخاب گرايش تحصيلي و حتي محل تحصيل،  پرواضح است كه در 
نبايد از تأثير نوع رويكرد طالب به نهاد حوزه و كاركردهاي كالن آن غافل 
بود. هر طلبه با توجه به آن مأموريتي كه براي حوزه هاي علميه و خود در 
نظر گرفته، به مسأله گرايش تحصيلي خود مي پردازد. از همين رو، رويكردي 
كه قلمرو حداكثري براي نقش حوزه در نظر گرفته در مقايسه با رويكردي 
با قلمرو حداقلي، قطعاً در اصل گرايش تحصيلي و نحوة انتخاب، مسيرهاي 

متفاوتي را ترسيم خواهد كرد.
عالوه بر مباحث كلي مربوط به گرايش هاي تحصيلي، مباحث مربوط 
گرايش،  بررسي محدودة هر  است.  فراوان  اهميت  نيز حائز  گرايش  به هر 
جايگاه واقعي هر رشته، نظام مسائل مربوط، چالش هاي پيش رو، ارتباط با 
ساير علوم و ... از جمله مطالبي است كه اگر طالب پيش از مواجه شدن 
با مسائل مربوط به تخصصي شدن، بطور منطقي و بدور از فضا سازي هاي 
تبليغي مراكز تخصصي و مؤسسات پژوهشي و دانشگاه ها، به آن بپردازند، 
رقم  بيشتر  با موفقيت  را  از حيات علمي خود  اساسي  اين مرحله  از  گذار 

خواهند زد.
اين همايش با هدف كالن »همياري با طالب جوان در مسأله انتخاب 
گرايش تحصيلي« و اهداف خردي چو: ايجاد چشم اندازي از مسأله تخصصي 
شدن در بين طالب جوان، ايجاد روحيه توجه به آينده علمي در نزد طالب، 
معرفي هر  پيش رو،  موانع  و  بر مسأله تخصصي شدن  مؤثر  عوامل  بررسي 
و  علمي  مؤسسات  و  مراكز  معرفي  آن،  به  مربوط  مسايل  نظام  و  گرايش 

پژوهشي در هر گرايش برگزار خواهد شد.
براي دستيابي به اهداف فوق، پرداختن به موضوعات زير مدنظر خواهد 

بود:
- پيشينة تاريخي مسأله »تخصص گرايي« 

- امكان و ضرورت تخصص گرايي در علوم حوزوي 
- حداقل ها در دورة عمومي دروس حوزه )زمان انتخاب گرايش( 

- رابطه علوم انساني )به اصطالح دانشگاهي( و علوم حوزوي 
- عوامل مؤثر بر انتخاب گرايش، موانع انتخاب گرايش 

- شيوه هاي عملي انتخاب گرايش 
- عوامل مؤثر بر انتخاب مؤسسه يا مركز آموزشي - پژوهشي

- تخصصي شدن به شيوة خود آموز 
- مالك ايجاد يک رشته 
- گرايش در علوم حوزه 

- بحث هاي مقدماتي پس از انتخاب گرايش هاي تحصيلي )بايسته هاي             
عمومي تحصيل تخصصي در حوزه( 

- معرفي گرايش هاي تحصيلي )بايسته هاي تحصيلي در هر گرايش(.

اطالعات تكميلي متعاقباً اعالم خواهد شد.

همايش سراسري طالب جوان پیرامون انتخاب گرايش تحصیلي

کالم فردا
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o بنا نبود نسخة بعدي »خشت اول« اين قدر دير به دستتان برسد، اما پاره اي از مشكالت در طراحي و نشر باعث شد نشريه در موعد مقرر به دست شما 
نرسد. لذا در اين شماره با حجم بيشتري از مطالب به سراغ شما آمديم تا عماًل عذرخواهي كرده باشيم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

o جالب است بدانيد كه تمامي همكاران فعال در نشريه، مثل خودتان طلبه اند و ُگل وقت آنها صرف درس و بحث مي شود، لذا فرصت هاي محدودي را 
در اختيار نشريه قرار مي دهند.

o از شما چه پنهان كه ما در تهيه مطالب نشريه وسواس زيادي داريم، چون باور ما اين است كه دقت و ريزبيني مخاطبان نشريه باعث مي شود، هر 
مطلبي ذائقه ايشان را راضي نكند.

o اين پيش شماره بعنوان دو شمارة »خشت اول« با موضوع »هويت طلبگي و طالب جوان«، ارائه شده است. متأسفانه دربارة اين موضوع غير از چند 
اثر مكتوب، مطلب قابل تأمل ديگري نيافتيم. تمام سعي ما بر اين بود كه آنچه موجود است، بكار گرفته شود، لكن بسياري از ابعاد اين مسأله هنوز بكر و 
دست نخورده مانده است و لذا براي ورود جامع تر به اين مسأله تني چند از نخبگان در حوزه هاي مختلف را دعوت به مصاحبه نموديم. عمدة مطالب اعم 

از مصاحبه ها، نوشتني ها و ... در آستانه ورود به اين مسأله قرار گرفتند و طبيعي است كه:
اوالً: مطالب نياز به تكميل دارند.

ثانياً: ديدگاههاي ديگري نيز وجود دارد كه بايد مطرح شود.
ثالثاً: برخي مطالب تا رسيدن به جايگاه يک نظريه، فاصله دارند.

رابعاً: اگر محتواي اين مجله، توانسته باشد، دوستان جوان ما را به تأمل پيرامون هويت طلبگي سوق دهد، ما به مقصود خود نزديک شده ايم.
o در پايان از تمام فضال و متوليان حوزه همچنين طالب جواني كه در اين مدت جوياي حال نشريه بودند تشكر مي كنيم و منتظر همدلي و همياري 

فكري و قلمي شما هستيم.
o راستي تا فراموش نشده عرض شود كه حدود 95 درصد از مطالب اين نشريه دست اول و توليد بروبچه هاي »خشت اول« است.

به اميد خدا

هو الّسراج المنیر

کالم آخر

78خشت اول    پیش شماره دوم و سوم



با ارائه نظرات خود ما را در ادامة مسير ياري فرمائيد.
1. آيا تا به حال دربارة هويت روحانيت و نقشهاي او فكر كرده ايد؟

 o خيلي كم o كم  oبه اندازة نياز  o خيلي زياد
2. نظرتان دربارة انتخاب موضوع »هويت روحانيت، طالب جوان« اين شماره چيست؟

 o بدون اهميت  o پر اهميت  o كم اهميت
3. ميزان موفقيت نشريه در پرداختن به موضوع فوق:

o زياد  o متوسط  o كم
پيشنهاد شما:  

 
4. ميزان برقراري ارتباط با مخاطب:

o زياد  o متوسط  o كم
پيشنهاد شما:  

 
5. نظرتان دربارة طرح موضوع »پژوهش« در نشريه چيست؟

 o الزم نيست  o ضروری   o فرقی نمی كند
6. ميزان موفقيت نشريه در پرداختن به موضوع پژوهش:

o زياد  o متوسط  o كم
پيشنهاد شما:  

7. نظرتان دربارة محتواي گفتگوهاي نشريه )جان كالم( چيست؟ 
 
 

8. نظرتان دربارة طراحي نشريه چيست؟
o زياد  o متوسط  o كم

پيشنهاد شما:  
9. چه موضوعاتي را جهت طرح در شماره هاي آتي پيشنهاد مي كنيد؟ 

 
 

10. سخن آخر:  
 
 
 

  
* آيا مايل به قلم زدن برای نشريه يا هر نوع همكاري ديگري در نشريه هستيد؟

خير o  بله o  موارد همكاري

حال از زبان دوست شنیدن چه خوش بود

کالم شما
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