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»ایشان مدتي قبل از شهادتش قصد داشت مدرسه اي از لیسانسیه هایي كه به حوزه مي آیند تشكیل دهد و آنها را تبدیل به 
این كار را متوقف كرد و این خسارت بزرگي  او  اما شهادت  انجام داده بود  اقداماتي هم  این نهضت اسالمي نماید و  ایدئولوگ هاي 

بود.«
این جمالت، بخشي از سخناني است که شهید بهشتي در سالگرد شهادت شهید مطهري بیان کرده است.

»ایدئولوگ هاي نهضت اسالمي«، »خسارت بزرگ«، »شهید مطهري«، »شهید بهشتي« و »لیسانسیه هایي که به حوزه مي آیند« 
همین چند واژه کافي است تا بهانه اي شود براي یك توجه عمیق تر، توجه به پدیده اي که چند سالي است در فضاي حوزه پررنگ تر 

علوم دیني بسیار زیاد است... . »در حال حاضر یک موج گسترده و فزاینده در دانشگاه ها به سمت معنویت بوجود آمده است و انگیزش به سمت فراگیري عمیق شده است ... .

دانشجویي ثبت نام كردند.«*در ابتداي راه استقبال دانشجویان در تهران ما را غافلگیر كرد. تعداد زیادي از دانشجویان نخبه و ممتاز دانشگاه ها در این حوزة 
چه اتفاقي افتاده است؟ دانشجو را با حوزه چه کار؟ دلیل این استقبال چیست؟ این افراد در فضاي حوزه دنبال چه هستند؟

پیدا  را  آن  دانشگاه  در  داشته اند که  آیا گمشده اي  برسانند؟  آن کمکي  به  دارند  یا قصد  بگیرند  از حوزه کمکي  آیا مي خواهند 
نکرده اند؟ آیا در حوزه مي توانند آن را پیدا کنند؟ آیا حرکت این دانشجویان از دانشگاه به سمت حوزه به معني اتالف سرمایه هاي کشور 

نیست؟
این ورود را  آیا مسؤوالن حوزه  این مسأله نگاه مي کنند؟  به  یا تهدید؟ حوزویان چگونه  اصاًل حضورشان در حوزه فرصت است 

بوده اند كه پس از گذراندن صد واحد از دروس دانشگاهي جذب حوزه شده اند.« * »از میان دانشجویان هر روز به عالقمندان حوزه افزوده مي شود. چند نفر از طلبه هاي فعلي مدرسه ما در تهران دانشجویاني مي پسندند؟ ...

حوزویان در جامعه است را به چالش کشیده است؟آیا این عده از فضاي فرهنگي موجود فرار کرده اند و کنج عزلت برگزیده اند؟ یا اینکه ورودشان به حوزه، نظریه اي که قائل به انزواي 
آیا این افراد حلقه اتصال حوزه و دانشگاه هستند؟ آیا با حضورشان در حوزه، آرمان همیشگي انقالب که وحدت حوزه و دانشگاه 
كمتر از 10 درصد آنها را پذیرفته است.« * »در سالهاي اخیر ساالنه بین 500 تا 800 نفر از دانش آموختگان مراكز آموزش عالي داوطلب ورود به حوزه بوده اند كه حوزه معمواًل مقدمه ساز وحدت حوزه و دانشگاه است؟بوده تحقق پیدا کرده است؟ یا اساسًا همین هجرت نشان دهندة عدم سازگاري حوزه و دانشگاه است؟ و یا اینکه باید گفت که این حضور 

آیا این جریان در حال گسترش است؟ آیا ورود این عده به حوزه نتیجه فشار جامعه به دبیرستانیها براي ورود اجباري به دانشگاه 
منتظر ورود نیروهاي بیشتري از دانشگاه به حوزه باشیم؟و از طرف دیگر وجود نسبي فضاي آزاد دانشگاه براي فکر کردن دانشجویان به مسائل جدي تر نیست؟ آیا با ادامه همین وضعیت نباید 
راستي چرا فقط 10 درصد؟ آیا گزینش 10 درصدي عالمت کم بودن عالقه حوزویان به این پدیده است؟ آیا حوزه با احتیاط به 
این مسأله نگاه مي کند؟ چرا؟ آیا بخاطر کمبود فضا و امکانات است؟ مالکهاي انتخاب چیست؟ آیا دانشگاهیان با مالکهاي درستي 

 »در سالهاي اول، حوزه با توجه به محدودیت امكانات خود، پس از پذیرش عده اي از این داوطلبین، آنان را به صورت پراكنده گزینش مي شوند؟
به مدارس مختلف تحت پوشش خود معرفي مي كرد ولي پس از مدتي به این نتیجه رسید كه بهتر است آنها را به صورت متمركز به 

یک مدرسه  معرفي نماید. بدین منظور مدرسه معصومیه)س( انتخاب شد و این طالب به صورت تركیبي در بین طالب داراي مدرك 

ویژه متمركز شود لذا بخش شهید بهشتي)ره( در سال 1383 راه اندازي شد.« *دیپلم به تحصیل مشغول شدند. پس از بازخوردگیري از این طرح، تصمیم گرفته شد كه تحصیل این دسته از طالب در یک بخش 

آیا تمرکز تدریجي این عده، از چند مدرسه به یك مدرسه و در همان مدرسه نیز به یك بخش خاص، نشانة تفاوت هاي اساسي 

به بهانه همین چند واژه
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میان آنها و دیگر طالب نیست که باید برایشان نظام و برنامه خاصي طراحي کرد؟ آیا نگراني خاصي نسبت به این دسته از طالب وجود 
داشته است؟

با توجه به پرورش چهار، پنج ساله آنها در فضاي مدرن دانشگاهي آیا ورود این افراد به حوزه بصورت طبیعي به شکسته شدن 
سنت هاي ریشه دار حوزوي منجر نخواهد شد؟ آیا آنها کارکردهاي حوزه را تغییر نخواهند داد؟

چند درصد از آن ها در میانه راه از ادامه آن منصرف خواهند شد؟ آیا آماري درباره دانشجویاني که طلبه شده اند و بعد انصراف 
»... این دسته از طالب سابقه تحصیلي طوالني تر و ورزیدگي ذهني بیشتري دارند و غالبًا جزء جوانان مستعد بشمار مي روند.مسیر را انتخاب کرده اند؟داده اند و همچنین نسبت آنها به کل طالب انصرافي وجود دارد؟ آیا آن ها با یك نگاه شفاف و روشن از حوزه و فعالیت هاي آن این 

آشنایي ایشان با فضاي جامعه بویژه جو فعال، پر تنوع و جواني چون دانشگاه بیشتر است، در برقراري ارتباط با جوانان و محیط 
دانشگاهي موفق تر از دیگران هستند و مي توانند راه را براي جذب نیروهاي مستعد و پرانگیزه به حوزه فراهم تر كنند.

از طرفي مسائل بسیاري دیده و شبهات فراواني شنیده اند و در بطن سؤال ها و نیازهاي اجتماعي رشد كرده اند لذا حساسیت ها 
و مطالباتشان با طلبه هاي دیگر بطور طبیعي تفاوت هایي دارد بعالوه تأثیر پذیري و آسیب پذیري شخصیتي كمتري از ناحیه اجتماع 

متوجه آنها خواهد بود.

گذشته از این، توقعاتشان از انتخاب این راه باالتر از بقیه طالب است و این راه را با انگیزة ویژه اي انتخاب كرده اند چراكه راهشان 
انگیزه ویژه اي نمي داشتند انتخاب این راه برایشان منطقي نبود.« *براي كسب مدارج علمي دانشگاهي نزدیک به حوزه و كسب شؤون اجتماعي از طریق آن هموارتر از طي مسیر طلبگي مي نمود و اگر 

را به همة دانشجویان و همین طور این عده از دانشجویان تسري داد؟آیا ویژگي هاي گفته شده، ویژگي هاي همة طالب دانش آموخته دانشگاه است؟ آیا مي توان خصوصیات دانشجویان موفق دانشگاه ها 
یا  علمي  زبده  دانشجوي  دانشجویي حساب مي شده اند،  اصناف  از  کدام صنف  وارد حوزه مي شوند جزء  که  دانشجویاني  معمواًل 
دانشجوي ضعیف؟ این دسته از دانشجویان در کدام دانشگاه ها، در چه رشته هایي و تا چه مقاطعي تحصیل کرده اند؟ آیا در صحنه هاي 

سیاسي اجتماعي و تشکل هاي گروهي حضور داشته اند یا جزء دانشجویان منزوي و گوشه گیر دانشگاه ها بوده اند؟
»نامه اي از وضعیت این طالب به دفتر مقام معظم رهبري رسیده بود، ایشان نیز این مسأله را جهت بررسي به نماینده شان در اشتغال و سربازي در ورود این قشر به حوزه نقش نداشته است؟مي گویند بیشتر بیکاران جامعه کساني هستند که مدارك دانشگاهي دارند، آیا مشکالت و سختي هاي اجتماعي از قبیل مشکالت 

حوزه محول كرده بودند. نماینده ایشان نیز به متولیان مربوطه گفتند كه براي این طالب باید نظام معیشتي و نظام آموزشي خاصي 
طراحي شود.« *

به هر حال به نظر مي رسد مسأله طلبه هاي اینچنیني نه آنچنان مسألة بي اهمیتي است که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت و نه 
آنچنان شفاف که بتوان با چند اظهار نظر ساده درباره آن به جمع بندي رسید. به همان اندازه که ابعاد این مسأله باید براي صاحبنظران 

محل بحث و بررسي باشد، باید برنامه ریزي نظام مند و دقیق در این باره نیز در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
البته ابهامات و سؤاالت در این باره بسیار است اما خشت اول یقین دارد که این جریان را باید بیشتر مورد دقت نظر قرار داد، جریاني 

که مي تواند برق امید را بیشتر از پیش در قلبها روشن کند و آثار مبارکي به دنبال داشته باشد ... .
»من جریاني را اكنون لمس مي كنم كه برق امید را در قلبم بیشتر از پیش روشن مي كند و آن اینكه مي بینم عده اي از جوانان 
ما كه دوره دانشگاهي را طي كرده و یا مشغول طي كردن اند و عنقریب گواهینامه دانشگاهي مي گیرند، با من مشورت مي كنند كه 

به اصطالح طلبه شوند و علوم اسالمي را بیاموزند. ... نتیجه این شده كه امروزه عده اي لیسانسیه به تحصیالت علوم اسالمي روي 

فرهنگ پرمایه اسالمي مي گردد.« **آورده اند. در حقیقت اینها حلقه ارتباط علوم اسالمي و علوم عصري هستند و این پیوند مباركي است ]كه[ سبب بارور شدن بیشتر 

خشت اول
** مرتضي مطهري، بررسي اجمالي نهضت هاي اسالمي در صد سالة اخیر، ص 75.* نقل قول ها از متولیان و مسؤوالن ذي ربط مي باشد که اسناد آن در دفتر نشریه موجود مي باشد.



6خشت اول    ویژه نامه،میهماِن سرزده

اقامت کوتاه  از  یزد 1326، پس  به حوزه علمیه  یزد 1313، ورود  تولد  یزدي،  تقي مصباح  محمد 
در نجف ورود به حوزه علمیه قم 1330، مدرس فلسفه اسالمي و فلسفه غرب در حوزه هاي علمیه و 
خداشناسي،  فلسفه،  آموزش  جمله:  از  اسالمي  گوناگون  زمینه هاي  در  فراواني  کتب  مؤلف  دانشگاه ها، 

کیهان شناسي، انسان شناسي، قرآن شناسي، اخالق در قرآن، نقدي فشرده بر مارکسیسم و .... .
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه، عضو شوراي عالي حوزه علمیه، 

مسؤول مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( و رئیس شورای عالی مجمع جهاني اهل بیت)ع(.

چه كساني مي توانند حوزه را متحول كنند؟
 بررسي سه شرط تحول آفریني در حوزه در نشستي با آیت ا... مصباح یزدي

اشاره:
» سه عامل بینش صحیح، فداکاري و استقامت را باید در خود تقویت کنید و مطمئن باشید که 
به نتیجه مطلوبي خواهید رسید«. آیت اهلل مصباح یزدی هنگام مالقات با حدود صد تن از طلبه هاي 
این  در  تفصیل  به  و  کردند  انتخاب  را  حوزه«  در  آفریني  »تحول  موضوع  دانشگاه  التحصیل  فارغ 
انتخاب این موضوع نشان مي دهد که ایشان براي این دسته از طالب و رسالت  باره سخن گفتند. 
حوزوي آنها جایگاهي متفاوت از برخي دیدگاه هاي رایج و رسمي قائل اند. ضمناً ایشان در این نشست 

تحلیل هاي نسبتاً متمایزي از علل ایستایي و کمبودهاي حوزه ارائه کرده اند:
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ناخواسته  طور  به  بحران هایی  گاهی  و  کمبودهایی  اجتماعی،  هر  در 
پیش می آید. کمبودهای طبیعی جامعه، به تدریج با یك حرکت اصالحی 
آن  دیگر  رسید،  بحران  یك  حد  به  وقتی  اما  است؛  جبران  قابل  مالیم 
حرکتهای آرام نمی تواند کمبودها را عالج کند و به یك حرکت سریع تر و 
انقالب نامیده می شود، احتیاج است. شما دایره انقالب  قوی تر که معموالً 
را خیلی گسترده بدانید و آن را تنها در انقالب های سیاسی منحصر نکنید، 
جامعه اسالمی ایران، در بیش از نیم قرن، دچار بحران هاي فکری، فرهنگی 
و دینی فراواني شد و این به سبب یك حرکت طبیعی یا کمبودهای عادی 
نبود، بلکه دست هایی در کار بوده که با نقشه های شیطانی و حساب شده 
این مشکالت را برای جامعه ما پیش آورده بود. البته این مسأله منحصر به 
ایران نبود، بلکه همراه ایران و شاید اندکی قبل از آن، در ترکیه و بسیاری 

ازکشورهای اسالمی این مشکل را پیش آورده بود.
جوامع  در  که  داشت  وجود  ما  جامعه  در  پتانسیلی  خوشبختانه  لکن 
 اسالمی دیگر کمتر بود و آن بهره ای بود که جامعه ما از فرهنگ اهل بیت 
داشت. این امر پشتوانه ای برای ایجاد یك  حرکت جهشی و انقالب در جامعه 
شد که بتواند تا حدودی آن  بحران ها و کمبودهای خطرناك را جبران کند. 
همه ما انقالب را می شناسیم، عوامل مؤثر بر آن را می دانیم و کم و بیش با 
مسیر و زیر و بم هایش آشنا هستیم. وقتی جامعه با چنین بیماری و بحرانی 
مواجه شد، چه کسی باید جامعه و این بیماری را عالج کند؟ آیا انتظار این 
است که کسی از خارج مرزهای کشور بیاید و ایران را اسالمی کند؟ نه این 
توقع وجود داشت و نه چنین چیزی امکان  داشت. ابتدا امام)ره( با همراهی 
چند تن از دوستان و یاران و هم فکرانش این  حرکت را شروع کرد، به یاری 
خدا و با تمهیدات و تدبیرات الهی که خدا به ایشان الهام می فرمود، این 
کار گسترش پیدا کرد تا اینکه به چنین  انقالب عظیم و بی نظیری در عالم 

انجامید.

در  باید  را  استقامت(  فداكاري،  صحیح،  )بینش  عامل  سه  این 
خواهید  مطلوبى  نتیجه  به  كه  باشید  مطمئن  و  كنید  خود  تقویت 
ارواحنا فداه  رسید. طلبگى كارى است كه وجود مقدس ولى عصر 

به آن عنایت دارند. 

سه ركن مؤثر در رویداد انقالب اسالمى
به  فکر کنید چه چیزی موجب شد که چنین حرکتی شروع شود و 
موفقیت برسد. چون حرکت های شخصی، مثل اینکه یك نفر بیاید دادی 
 بزند، زنداني برود و یا حتي پای دار برود، بسیار اتفاق افتاده است؛ اما به 
نتیجه ای  نرسیده است. قبل از حضرت امام)ره( هم بارها در گوشه و کنار، 
حرکت هایی شروع  شده بود. همه شما از حرکت فداییان اسالم آگاهید. قبل 
از آن حرکت های دیگری به رهبری مرحوم آیت اهلل کاشانی)ره( و قبل از 
آن، به رهبری مرحوم مدرس)ره( واقع شده بود، ولی هیچ کدام به سمت 
اینکه انقالبی به وجود بیاورد و یك نظام اسالمی برقرار کند، نینجامیده بود. 
آنچه موجب شد این حرکت به ثمر برسد، بعد از لطف خدا و امام زمان)عج(، 
سه عامل اصلی بوده است. البته باز هم می توان عوامل دیگری برشمرد، ولی 

در این فرصت بناي ما بر اختصار است.

عامل اول: بینش 
بداند جامعه در چه حالی  است که شخص  معنا  بدین  بینش صحیح 
برسد؟ چه  باید  به کجا  دارد؟  دارد؟ چه کمبودهایی  موقعیتی  است؟ چه 
راهی را باید بپیماید تا به آن هدف برسد؟ همه این موارد در مقوله یك 
شناخت  دارد:  شاخه  چند  کدام  هر  که  می شود  اجتماعی خالصه  بینش 
موقعیت  موجود، شناخت نقطه های ضعف و قوت جامعه، شناخت هدفی که 
باید به آن برسیم. شناخت راه هایی که باید بپیماییم تا به آن هدف برسیم و 
شناخت نیروهایی که برای پیشبرد این هدف می توانیم از آنها استفاده کنیم. 
اما آیا این شناخت برای پیشبرد انقالب  اینها همه از مقوله شناخت بود؛ 

کافی بود؟

آن  و  است  نیاز  هم  دیگرى  عامل  بینش،  و  شناخت  دنبال  به 
اّما   ... را مى دانند  زیادي  فداكارى و گذشت است. خیلى ها مطالب 
با  و  منافع، مصالح  با  پیش مى آید، مى لنگند. چراكه  كه  پاى عمل 

لوازم و ضروریات زندگى شان تضاد پیدا مى كند.

عامل دوم: فداكارى 
و  فداکاری  آن  و  است  نیاز  هم  دیگری  عامل  شناخت،  این  دنبال  به 
گذشت است. خیلی ها مطالب زیادي را می دانند؛ می توانند بنویسند، بیان 
اّما  بدهند،  توضیح  هم  خوب  خیلی  و  کنند  سخنرانی  جایی  در  یا  کنند 
لوازم  با  و  مصالح  منافع،  با  چراکه  می لنگند.  می آید،  پیش  که  عمل  پای 
بکنند  اقدام  وقتی  می بینند  می کند.  پیدا  تضاد  زندگی شان  ضروریات  و 
تهمت  می کنند،  بدگویی   آنها  به  کسانی  می افتد،  خطر  به  موقعیتشان 
می دهند،  شکنجه  می برند،  زندان  می کنند،  دستگیرشان  احیاناً  می زنند، 
اقوامشان به خطر می افتند، آبرویشان می رود و آخرش هم اعدام است. وقتی 
هم  گاهی  نشینی می کنند؛  ترسیم  می کنند، عقب  در ذهن شان  را  این ها 
در  القاء  اینها  که  می کنند  هم  استداللی  و  می دهند  آن  به  مذهبی  رنگ 
تهلکه است و اقدام به خطر جایز نیست و از این توجیهات. گاهی هم توجیه 
نمی کنند و صادقانه می گویند ما اهلش نیستیم؛ گاهی هم به زبان  می گویند 
ما اهلش هستیم ولي در عمل کوتاه می آیند. بنابراین هر کسی با توجه به 
امام)ره(  حضرت  اینکه   می کند.  خاّصي  برخورد  شخصیتی اش  ویژگی های 
صحیح،  شناخت  از  بعد  ببرند،  پیش  را  حرکت  این  توانستند  یارانش  و 
داشتن گذشت و فداکاری بود؛ یعنی حاضر شدند از موقعیت های  خودشان 

صرف نظر کنند.
ابتدا  در  کسانی  چه  برای  موقعیت هایی  چه  بگویم  بخواهم  اگر  حال 
را به سرانجام  این حرکت  توانستند  تا  بود و چقدر گذشت کردند  متصّور 
برسانند، بحث خیلی طول میکشد. الحمدهلل شما از این تفصیالت بی نیاز 
هستید. شما نگاه کنید به کسانی که از سال 1340 تا پیروزي انقالب، از 
زندان  مدت ها  این  در  متدین،  مختلف  اقشار  و  کشاورز  روحانی،  بازاری، 
را  کارشان  و  کسب  جلوی  شد،  مصادره  اموالشان  دیدند،  شکنجه  رفتند، 
گرفتند، بدنامشان کردند، تهمت ها به آنها زدند، تبعیدشان کردند، حّتي 
این  در  که  بود  کارهایی  مجموعه  اینها  شدند.  زیر شکنجه شهید  کسانی 
سال ها انجام گرفت تا این حرکت به پیروزی رسید. اگر روح فداکاری و 
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گذشت نبود، آیا آن بینش ها هر اندازه هم که قوی بود، 
به جایی می رسید؟ قطعاً به جایی نمی رسید. پس شرط 
اول، داشتن شناخت  صحیح است و شرط دوم داشتن 
روحیه  این  داشتن  گذشت؛  و  فداکاری  و  ایثار  روحیه 
که من کشته شوم تا جامعه اسالمی و مسلمان ها باقی 
بمانند، من اموالم از بین برود تا فقرا به نوایی برسند و 
نباشد  این روحیه در کسی  حقوقشان تأمین  شود. اگر 
و انسان فقط فکر منافع و موقعیت  خودش باشد، هیچ 
وقت این کارها را نمی کند؛ حتی اگر خیلی خوب  بفهمد 

و بینش درستی هم داشته باشد.

عامل سوم: استقامت
کسي که واقعاً روحیه ایثار و فداکاری دارد، حاضر 
اما  برسد؛  شهادت  به  اول  روز  و  برود  جبهه  به  است 
برنامه  باشد هر روز یك  اگر همین فرد سي سال  قرار 
منظم را اجرا کند، می گوید نمی توانم، چون  غیر از اصل 
فداکاری و گذشت، ویژگی دیگری هم می خواهد و آن 

 استقامت و صبر است.
ما  است،  شده  واقع  عظیم   انقالب  این  که  حال 
برای شکرانه اش باید همواره به خاطر داشته باشیم که 
روح  این  که  کنیم  ادا  تا  گردنمان هست  بر  َدینی   چه 
بر می گردد که  به همین  نگرانی های شما،  و  دغدغه ها 
اکنون خدا این نعمت را به ما داده، پس باید از آن به 

بهترین شکل استفاده کنیم.

كسانى كه واقعًا روحیه ایثار و فداكارى دارند، 
شهادت  به  اول  روز  و  بروند  جبهه  به  حاضرند 
برنامه  یک  باشد  قرار  اگر  بسا  چه  اما  برسند، 
سي      ساله را هر روز اجراء كنند، مي گویند نمي توانیم، 
ویژگى  گذشت،  و  فداكارى  اصل  از  چون  غیر 
دیگرى هم مى خواهد و آن  استقامت و صبر است.

سه نكته ضرورى در تحّول آفرینى 
طالب در حوزه

صحیح،  بینش  عامل  سه  جامعه،  در  تحّول  براي 
به  ما  که  هم  گروهي  است.  نیاز  استقامت  و  فداکاري 
جامعه  از  جزئي  علمیه،  حوزه  یعني  داریم  انتساب  آن 
است و براي ایجاد تحّول در آن نیازمند همان سه عامل 

هستیم.
نكته اول: بینش صحیح درباره حوزه

حوزه، کمبودها و ضعف های  زیادی دارد. شاید بنده 
که از پنجاه سال قبل در حوزه قم هستم، خیلی بیشتر 
از شما کمبودهای این حوزه را بدانم. این کمبودها در 
اثر عواملی پدید آمده است. بعضي از آنها اختیاری نبوده 
و تحمیل دشمنان بوده است. نظام شاهنشاهی تصمیم 

فراوانی  را بخشکاند؛ شواهد  بود ریشه روحانیت  گرفته 
بود،  قاچاق  و  ممنوع  روحانیت  لباس  دارد.  وجود  هم 
 تمام مدارس خراب شده بود. مدارس علوم دینی که در 
شهرستانها بود به سربازخانه، بیمارستان، اداره و حّتي 
انبار کاالی بازاری ها تبدیل شده بود. حتی برگزاری یك 
مجلس روضه خوانی ممنوع بود. باور نکردني است، بنده 
خانه مان،  زمین  زیر  در  شبها  هست  یادم  و  بچه  بودم 
خانه  وارد  و  مي آمد  شلوار  و  کت  با  روضه خوان  یك 
و  می گذاشت  سرش  عمامه  خانه  داخل  در  و  می شد 
گریه  خانه  اهل  و  روضه می خواند  زمین آهسته  زیر  در 
می کردند. یعنی تشکیل جلسه روضه خوانی ممنوع بود. 
شما فکر می کنید این گونه مسائل و این  مشکالت، در 
نهاد روحانیت و آنچه مربوط به آموزش و تحصیالت و 
اینها  نمی گذاشت؟!  اثر  آن مي شد  قبیل مسائل  این  از 
کنند.  نابود  را  روحانیت  کلی  به  که  بودند  بسته  کمر 
که  از  هستیم  کمبودهایی  از   بسیاری  وارث  ما  حال 
گذشته به ما رسیده و به عنوان واقعیت هایی جلوه نمایی 
می کند. در این شرایط و با توجه به این کمبودها، اگر 
توقع داشته باشیم این بقایای  روحانیت که از آن تاریخ 
مانده اند، همه داراي فکري عمیق و روشن باشند، خوب 
بتوانند طراحی  و  ببینند  را خوب  آینده  قضاوت کنند، 
کنند، توقع بی جایی است. کسی که برای حفظ لباس 
را  پایش  درازی  سالیان  روحانیت،  احترام  و  روحانیت 
مسائل  می توانست  چگونه  نمی گذاشت،  بیرون  خانه  از 
اجتماعی را درك کند؟ در آن دوره هم نه رادیویی بود، 
نه تلویزیونی، روزنامه هایی هم که در گوشه و کنار بودند 

همه علیه اسالم و روحانیت بود.
مسائل مختلف دیگری که در ایران و عراق و جاهای 
دیگر پیش می آمد، جریان مشروطیت و حوادث  فراوان 
دیگر، افکار مختلفی را در بین روحانیون به وجود آورده 

بود.
بسیاری معتقد شدند که ما دیگر در مسائل اجتماعی 
نباید دخالت کنیم. هر جا دخالت کنیم، نتیجه اش این 
می شود که دشمن از ما سوء استفاده  می کند و درست 
برعکس می شود. مثاًل در مشروطیت چقدر علما دخالت 
کردند؟ تا پای دار هم رفتند، بعد ثمره اش این شد که 
کردند.  وارونه  را  اسالم  غرب زده  روشنفکر  مشت  یك 
اینها می گفتند با توجه به تجربه یك قرن گذشته، دیگر 
فریب نمی خوریم و در این کارها دخالت نخواهیم کرد. 
باید همان سیره سلف صالح را که  عقیده پیدا کردند، 
از هزار سال پیش تر به ما رسیده است، ادامه داد. درس 
همان درس است، کتاب همان کتاب است و کارها همان 
کار است و هیچ هم نباید تغییری در آن ایجاد شود، و 

گرنه کاله سرمان می رود.
این ها، آدمهای متدین و عالقه مند به اسالم بودند، 
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این گونه تغییر داده  را  آنها  اما شرایط اجتماعی نگرش 
را  روحانی  یك  می خواستند  وقتی  قبل ها  مثاًل  بود. 
لکه دار کنند، می گفتند این آخوند، سیاسی است! همین 
 کافی بود تا آن فرد از جامعه طرد شود. یعني یکی از 
بگویند  بود که  این  برای یك  روحانی  بدترین فحش ها 
و  امام  برکت  حضرت  به  الحمدهلل  فالنی سیاسی است. 
رهنمودهایی که ایشان فرمودند، بسیاری از این نگرش ها 
تغییر کرده است. شما اکنون در عصری زندگی می کنید 
که حرکت امام  را دیده اید و این حرکت توقعاتی را برای 
شما ایجاد کرده است. فکرمی کنید همه باید مثل ایشان 
باشند )البته نسل جوان باید هر کدامشان یك امام جوان 
باید  شما  چون  نباشد؛  جا  به  توقع  این  شاید  باشند(. 
کسانی  بدانید  و  کنید  درك  خوب  را  موقعیت  جامعه 
آنها علم  از  باید  دارند،کسانی که  و کار  با شما سر  که 
آنهایی  و  کنید  تقلید  آنها  از  باید  که  افرادی  بیاموزید، 
رشد  شرایطی  در چه  بگذارید،  احترام  آنها  به  باید  که 
کرده اند و چه  افکاری دارند. این مسئله ای است که توجه 
و  بینش  به  مربوط  آن  بخشی  از  و  است  الزم  آن  به 
شناخت می شود، اما متأسفانه بسیاری  از جوانان ما این 
شناخت را ندارند و به همین خاطر هم توقعات  زیادی 
برایشان ایجاد می شود که فی حد نفسه توقع صحیحی 
است، اما با شرایط واقعی جامعه جور درنمی آید. با توجه 
از  برخی  چرا  که  کنید  می توانیدتفسیر  نکته  این  به 
توصیه های مقام معظم رهبری درباره حوزه هنوز عملی 
عملی  برای   بیشتری  جدیت  ایشان  چرا  یا  است  نشده 
کردن صحبت های خود به خرج نمی دهند. چون ایشان 

شرایط جامعه  را بهتر از من و شما می شناسند.

نكته دوم: فداكارى در حوزه 
برای  موجود  شرایط  از  مي خواهیم  همگي  ما 
شناخت اسالم و خدمت به اسالم استفاده کنیم، هم حق 
ماست و هم وظیفه ما. ولی ایجاد تحول در یك جامعه، 
عده  تا  شوند  فدا  باید  عده ای  دارد.  به فداکاری  احتیاج 
دیگری بیشتر به ثمر برسند. اگر من و شما فقط به فکر 
خودمان باشیم، هیچ وقت نمی توانیم یك حرکت صحیح 
اجتماعی را به وجود بیاوریم. وقتی که دسته جمعی  فکر 
کنید و حاضر شوید از بعضی چیزها گذشت کنید برای 
اینکه نسل آینده بیشتر استفاده کنند، آن وقت است که 
 می توانید کاری پیش ببرید. آن کسی که حاضر می شد 
زندان برود و  شکنجه ببیند و زیر شکنجه شهید شود، 
اگر فکر خودش بود، این کار را مي کرد؟! کساني که زیر 
شکنجه شهید شدند، مرحوم آیت  اهلل  سعیدی)ره(، آیت 
اهلل غفاری)ره( و دیگران چگونه بودند؟ اینها از روحانیان  
فعال جامعه بودند، مسجد و محراب داشتند و کسانی را 
تربیت  می کردند. فکر نکردند که ما داریم کار خودمان 

را می کنیم، چرا کاري کنیم که به گوشه زندان بیفتیم 
و احیاناً در آنجا ما را به شهادت  برسانند. بلکه گفتند ما 
داریم کار می کنیم اما ما یك گوشه ای هستیم. ما باید 
فدا شویم تا اسالم باقی  بماند تا آیندگان بتوانند از اسالم 

استفاده کنند.
این روحیه فداکاری باید در ما هم باشد. اگر شما 
کردید  اقدام  کاري  براي  و  گذاشتید  قدم  مسیري  در 
ممکن  حّتي  و  نمي شود  شما  شخص  عاید  نفعش  که 
است تحصیالت شما عقب بیفتد اّما نتیجه این کار براي 
آیندگان مفید است؛ فداکاري کرده اید. این روحیه باید در 
شما باشد تا بتوانید تحول ایجاد کنید. درگذشته گاهی 
انتقاد می کردند  برنامه های درسي حوزه  تغییر  از  افراد 
آزمایشگاهی  موش  را  ما  شما  می گفتند:  شوخی  به   و 
برنامه اي  می ریزید و روي ما آزمایش  کرده اید، هر روز 
مي کنید. این کار اشکالي ندارد، چون انسان هم احتیاج 
به  آزمایشگاه دارد، جامعه آزمایشگاه است. به هر حال 
کسانی که  می خواهند تحولی در جامعه ایجاد کنند، یك 
برنامه کامل بی عیب را از اول نمی توانند طراحي کنند. 
تا عیب هایش ظاهر  باید مدتی عمل  کنند  را  برنامه ای 
راه ها  این  باید  کنند.  اصالح  و  دهند  تغییر  بعد  بشود، 
این مسائل  کند.  پیدا  تکامل  تدریجاً  برنامه  تا  بروند  را 

طبیعي است.

باید موقعیت  جامعه را خوب درك كنید  شما 
و بدانید كسانى كه با آنها سر و كار دارید، كسانى 
از  باید  كه  افرادى  بیاموزید،  علم  آنها  از  باید  كه 
به آنها احترام  باید  آنها تقلید كنید و آنهایى كه 
چه  و  كرده اند  رشد  شرایطى  چه  در  بگذارید، 
ما  جوان هاى  بسیارى  از  متأسفانه  دارند.   افكارى 
این شناخت را ندارند و به همین خاطر هم توقعات 
 زیادى برایشان ایجاد مى شود. با توجه به این نكته 
مى توانید تفسیر كنید كه چرا برخى از توصیه هاى 
مقام معظم رهبرى درباره حوزه هنوز عملى نشده 

است.

من مقید هستم که برخي از بزرگانی که بر ما حق 
آقای  مرحوم  ببرم؛  اسم  برده ام،  بهره ها  آنها  از  و  دارند 
بعد  و  آلمان  بودند  رفته  سال  چند  بهشتی)ره(،  دکتر 
از قتل منصور پیش آمد، به  از جریان خاصی که پس 
مقررات  به  هنوز  ما  می گفتند:  و  بودند  برگشته  ایران 
راهنمایی و رانندگی شهر هامبورگ آشنا نشده ایم. هر 
روز مقررات عوض می شود، امروز این خیابان یك طرفه 
پلیس  بار  یك  وقت  چند  هر  خیابان.  آن  است،  فردا 
می آید یك شهر یا روستایی را آزمایش می کند تا ببیند 
ببینید کشوری  شما  آن طرح.  یا  است  بهتر  این طرح 
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که بیشترین سابقه را در این زمینه دارد، بهترین تمرین ها و آزمایش ها و 
بهترین  روش های علمی را اجرا مي کند تا به نتیجه برسد. هر چند تغییرات 
راه تکامل همین  اّما  ایجاد می کند  را  برای شهروندان مشکالتی  هر روزه، 
برنامه ها  تغییر  از  بگوید شما  اینکه  برای  می زد  را  مثال  این  ایشان  است. 
نهراسید، چرا که بدون این آزمون و خطاها کار آدمیزاد پیش  نمی رود. وحی 
منزلی نازل نشده است که برنامه بی عیبی باشد و همان  را عمل کنیم. هم 
شرایط متغیر است و هم اطالعات و فکر انسان ها محدود است. باالخره در 
این مسیر باید عده ای فدا شوند، یعنی وقتشان تلف  شود و آزمایش های 
مختلفی روی اینها انجام شود تا بتوانند از امکانات  موجود استفاده کنند و 

زمینه ساز تحول بهتری براي دیگران شوند.
اجازه دهید مثال ساده ای عرض کنم. بنده از روز اولی که طلبه شدم، 
یعنی  پنجاه و چند سال پیش، فهمیدم که برنامه درسی، کتابهای درسی و 
روش تدریس ما عیب هایي دارد. اگر کسی بخواهد این  برنامه را اصالح کند، 
بیاید  باید  بیاوریم؟! چه کسی  از آمریکا  باید متخصص  باید بکند؟ آیا  چه 
این برنامه ها را اصالح کند. هیچ راهی نداشت جز اینکه کسانی از همین 
برنامه موجود و از همین کتابهای موجود استفاده کنند و سعی کنند اندك 
اندك تغییراتی در آن بدهند تا به مرحله ای برسند که بتوانند تحول عمیق 
و بنیادی را در آن بوجود بیاورند. این افراد تا همین درس ها را نخوانند و 
با همین شرایط رشد نکنند، نمی توانند این تحول را  در همین مدرسه ها 

انجام دهند.
فدای  را  خودش  آگاهانه  کسی  که  است  این  معنایش  حرف  این 
دیگران کند. من این راه را می پیمایم، اما با نظر نقادانه در طول مسیر فکر 
می کنم و آن را عیب یابي مي کنم. یادداشت می کنم تا آن اندازه که می توانم 
دوستانی  کردم،  پیدا  موقعیتی  که  وقتی  نه،  اگر  باشم.  اصالحش  فکر  در 

پیداکردم، همراهان و همفکرانی پیدا کردم، به آن جامه عمل می پوشانم.
بنابراین شرط دوم، داشتن روحیه فداکاری و گذشت است. یعنی فکر ما 
فقط این نباشد که برنامه باید صد در صد برای شخص ما مفید باشد. باید 
بپذیریم و برنامه هایی را قبول کنیم که ممکن است اکنون به ضرر ما هم 
باشد. اما براي اینکه بتوانیم تحولی برای آیندگان ایجاد کنیم تا عمرشان 
تلف نشود، باید این فداکاری را بکنیم. حال آیا در بینش اسالمی  معقول 
است که انسان خودش را فدای دیگران کند؟! بله، چون هر تالشی  بکنید 
شما  براي  شاید  کردید،  را  فداکاری  این  شما  نمی شود.  ضایع  خدا  پیش 
پیشرفت علمی و یا اجتماعی حاصل نشد، اما با نیت خیرخواهی خلق خدا و 
برای رضای خدا، این کار را کردید و ثوابش گم نمي شود. اگر حرکتی بکنید 
نزد خدا فراموش نمي  شود، مخصوصاً اگر نیت، خالص باشد حتماً به عرصة 

عمل هم خواهد رسید، منتها زمان می طلبد.

نكتة سوم: استقامت در مسیر
ایجاد یك انقالب غیر از آن دو شرط، یك شرط دیگر هم می خواهد و 
آن استقامت در مسیر است. بعد از اینکه انسان خودش را آماده فداکاری کرد، 
باید حواسش جمع باشد، این طور نباشد که تا با مشکلی مواجه  شد بگوید 
را  و مشکالت   بماند  وفادارانه  و  بخواند  را  آخر خط  تا  باید  او  نیستیم.  ما 
بیش در حوزه شده  و  کار، کم  این  نمونه  برسد؛  نتیجه  به  تا  تحمل کند 
 است. بنده تا آنجایی که می شناسم، شخصی که تمام این ویژگی ها در او 

جمع بود، شهید دکتر بهشتی)ره( بود که فکر تحول علمی در برنامه های 
حوزه را بیش از هر کس ابداع و دنبال کرد و خودش  وارد شد و آستین ها 
را باال زد، خودش عماًل براي دانشجویان  وقت می گذاشت. به کارهای روزانه 
اینها،  جای  به  می توانست  ایشان  البته  می کرد.  رسیدگی  هفتگی شان  و 
کارهای دیگری بکند که نتایج  مفیدتری براي شخص خودش داشته باشد. 
همین طور کسانی که با ایشان همکاری و همیاری  می کردند؛ ولی آنها هم 
مقامهای  به  و  مرجعیت  به  می توانستند  که  بودند  کسانی  کردند.  گذشت 

دیگر روحانی با منافع دنیوی و اخروی برسند، اّما فداکاري کردند.

بنده از روز اولى كه طلبه شدم، یعنى  پنجاه و چند سال پیش؛  
ما  تدریس  روش  و  درسى  كتاب هاى  درسى،  برنامه  كه  فهمیدم 
فى الجمله عیب هایي دارد. اگر كسى بخواهد این  برنامه را اصالح 
كند، چه باید بكند؟ طالب تا خودشان همین درس ها را نخوانند و در 
همین مدرسه ها با همین شرایط رشد نكنند، نمى توانند این تحول 

را انجام دهند.

ایشان نسبت به اقران خودشان چیزی کم نداشتند، ولی حاضر شدند 
از خیلي چیزها صرف نظر کنند، برای اینکه زمینه فراهم شود تا نسل آینده 
 استفاده کند. آن کسانی که در این راه استقامت به خرج دادند، متناسب با 
موقعیت شان و شعاع وجودی خودشان در این راه موفق شدند و بهره  بردند. 
آن  راحل)ره(  امام  مثل  که  نیستند، همه  امام  و  پیغمبر  که  باالخره همه 
 قدرت و شخصیت و نفوذ را ندارند؛ هر کسی به اندازه خودش وظیفه  دارد.

وضعیت امروز حوزه، نسبت به سابق، اصاًل قابل مقایسه نیست . مشکالت 
حوزه خیلی بیش از اینها بود، چه از نظر شرایط مادی و فیزیکی، چه از 
نظر امکانات تحصیلی و کمك تحصیلی، چه از نظر استاد و روش  تدریس و 
خیلی موارد دیگر. بنده وقتی به قم آمدم، کفایه می خواندم، درحدود دو ماه 
که اصاًل حجره ای نداشتم، با اینکه بزرگانی بودند که  همشهری ما بودند، 
استاد ما بودند و به ما عنایت داشتند، حتی اگر می خواستیم حاضر بودند 
از مدتی  بعد  بودیم.  به هر حال دو ماه  سرگردان  به ما کمك کنند؛ ولی 
با التماس و خواهش، خادم مدرسه فیضیه،  یك انباری کم نور و تاریك به 
من و یك طلبه دیگر به عنوان حجره دادند که روشنایی نداشت  و رطوبت 
را در آن  و چیزهای دیگر  بود. خادم های مدرسه جارو  تا سقفش رسیده 
می گذاشتند و ما چقدر خدا را شکر کردیم که حجره گیرمان آمده  است. 
حاال الحمدهلل این ساختمانها، این مدارس و این شرایطی که پیش  آمده، 

بسیار مطلوب است و شما باید قدر این نعمت ها را بدانید.
و  برای خودتان  را هم  مانده  باقی  بخواهید کمبودهاي  اگر شما  حال 
هم برای دیگران جبران کنید، باید سعی کنید این سه عامل را درخودتان 
با  تنهایی،  بلکه  به  و  فکر شخصی  نه  کنید،  فکر  اول خوب  کنید.  تقویت 
دیگران هم مشورت کنید، از گذشته، حال و آینده، کسب اطالعات کنید. 
با کسانی که دوراندیش هستند صحبت کنید، تا خوب موقعیت ها را درك 
کنید. بفهمید کجا هستیم، کجا باید برویم، چگونه باید برویم،» َرِحم اهلل 
َعْبداً َعلِمَ  ِمن أَیَن و فی أَیَن و إلی أیَن« بعد هم این روحیه فداکاری را در 
خودتان تقویت کنید. فکر این نباشید که اگر هر پیشنهادی می کنید فردا 
داشته  استقامت  راه  این  در  که  این  سوم  شود.  شما  عاید  نتیجه اش  باید 
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باشید. نگویید یکسال دو سال اینجا ماندیم، چه یاد گرفتیم، حاال چه کار 
کردیم، ازدانشگاه صرفنظر کردیم، از موقعیتهای اجتماعی صرفنظر کردیم، 
بمانیم  هم  دیگر  سال  چهار  شد؟  چه  حاال  اما  شویم  آخوند  آمدیم   اینجا 
استقامت  و  و کاسبی مان! روحیه صبر  دنبال کار  برویم  همین است. پس 
زحمت  راه  این  در  دارم  نََفس  تا  قیمتی شده  هر  به  باشید.بگویید  داشته 
نتایج خوبی خواهید رسید. شرط  به  باشید که  می کشم. آن وقت مطمئن 
اصلی وسرمایه اصلی شما در همه این مراحل یك چیز است و آن اخالص 
روح  آن  باشد.  راضی  کنید که خدا  کاری  بخواهید  واقعاً  یعنی اینکه  است 
حرکت شماست و اگر همه شروط و مراحل را رعایت کردید و همه آن ها را 
جمع کردید به نتیجه مطلوب می رسید، اما اگر این شرایط نباشند، نباید گله 
کنیم چون کمبود از خود ماست. این سه عامل )بینش صحیح، فداکاري، 
استقامت( را باید در خود  تقویت کنید و مطمئن باشید که به نتیجه مطلوبی 
خواهید رسید، این کاری است که وجود مقدس ولی عصر - ارواحنا فداه - به 

آن عنایت دارند.

سال،  دو  یكسال،  نگویید  باشید،  داشته  استقامت  راه  این  در 
از  كردیم،  صرفنظر  ازدانشگاه  گرفتیم؟  یاد  چه  ماندیم،  اینجا 
شویم،  آخوند  آمدیم  اینجا  كردیم،  صرفنظر  اجتماعى  موقعیتهاى 
اما حاال چه شد؟ چهار سال دیگر هم بمانیم همین است، پس برویم 

دنبال كار و كاسبى مان!

از  نیست،  پیدا شده، خیلی هم خود جوش  انگیزه ای که در شما  آن 
جای دیگری سرچشمه می گیرد، نه تنها در شما بلکه در روح دینی که چند 
سال است در کشور ما پیدا شده هم همین گونه است. مثاًل اقبال جوان ها به 
دین، اعتکاف، مسجد جمکران، عبادت، به  چیزهایی که اصاًل سابقه نداشت. 
این نشانه یك نفحه الهی است که درجامعه ما دمیده شده است در مقابل 
اجازه  کار می برند. خدا  به  برای محو دین  نقشه های شیطانی که دشمنان 
نمي دهد این کفه خیلی پایین بیاید لذا این کفه  را سنگین می کند. مطمئن 
باشید به نتیجه خواهید رسید. الزمه اش این است که از اشخاص، زیاد گله 
نکنید، توقعات بی جا نداشته باشید، دوراندیشانه فکر کنید و دنبال کارها 
که  باشید  داشته  باشیدکه طرحی  این  فکر  نباشید.  زودبازده  نقشه های  و 
ولو ده، بیست، سی سال دیگر نتیجه  بدهد، اما طرح سنجیده ای باشد که 
امکان نتیجه دادن را داشته باشد و دراین راه هر قدر از همفکری و همکاری 

استفاده کنید نتیجه بیشتری خواهید گرفت.
قباًل اگر کسی به دنبال اصالح بود فقط به نیروی شخصی خود متکی 
بود، حاضر نبود از همسایه اش کمکی بگیرد و مشورتی کند. اما حاال روحیه 
کار دسته جمعی، تفکر دسته جمعی، همکاری، همیاری و تشکلی وجود 
دارد که از ثمراتی است که بعد از انقالب عاید جامعه ما شده  است. اینها را 

ارج بنهید و حفظ کنید و تقویت کنید.
زمان  امام  آقا  خاصه  عنایت  برکت  به  متعال  خدای  که  اهلل  انشاء 
انتظار  از آنچه  به آرزوهایتان بیش  به همه شما توفیق خواهد داد و  )عج( 
آن حضرت   آستان  خدمتگزاران  از  را  شما  همه  خدا  رسید.  داریدخواهید 

محسوب بفرماید و روح امام راحل را با انبیاء و اولیاء محشور بفرماید.

التحصیل  فارغ   ،1358 متولد  همازاده،  مهدي   
دانشگاه علم و صنعت در رشتة مهندسي شیمي، طلبة 

پایه پنجم حوزه.
همازاده مي گوید: از فضاي علمي و معنوي دانشگاه 
اشباع نمي شدم و ورود به حوزة علمیه را راه مناسبي 
پس  یافتم،  معنوي خود  و  علمي  کردن خأل  پر  براي 
مصمم شدم که وارد فضاي رسمي حوزه علمیه شوم، 
سوي  از  من  امثال  و  من  با  زیادي  بي مهري هاي  اما 

برخي مسؤولین انجام مي شود.
این  معموالً  که  زیاد  مشکالت  علي رغم  همازاده 
گروه از طالب با آنها درگیرند، هنوز پذیرش نشده و به 

طور غیر رسمي طلبگي را ادامه می دهد.
رسمي  براي  مختلف  های  راه  از  و  بار  چندین  او 
حتي  نموده،  اقدام  حوزه  رسمی  چارچوب  در  شدن 
را  او  مدیریت  معاونین شوراي  و  فضالي حوزه  برخي 
تأیید مي کنند و نامة تأییدیه براي او مي نویسند اما هر 
دفعه به دلیل بند و تبصره ای او را نپذیرفته اند. همازاده 
از فضاي غیر معنوي و مدرك زدة دانشگاه ناراحت و 
علمي کشور  آیندة  براي  را  این معضل  و  است  نگران 

نگران کننده مي داند.
درد دلهاي او زیاد بود و مجال ما کم. راستي، دیگر 

مهندس نبود، بلکه هیأت او کاماًل طلبگي بود.

دنبال خودسازي بودم

نگاره1- 
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اشاره:
بررسي وضعیت حضور طالب دانشگاهي از زبان خودشان حاوي نکات و مسائلي است که شاید در هیچ مصاحبه و تحقیق دیگري قابل دستیابي 
نباشد. هر چند برخي احوال ایشان اعم از مشکالت پذیرش و آموزشي و معیشتي و ... مطلب ناگفته اي نیست اما در این گفت وگوها فقط به همین 
حد بسنده نشده است. بلکه در کنار بیان فواید و ثمرات حضور چنین طلبه هایي، آفات و مضراتش هم برشمرده شده است. چه آنهایي که مورد 
قبول خودشان بوده و چه آنهایي که از زبان منتقدان، مطرح و به چالش کشیده شده است. گرچه این گفتگوها ممکن است از دیدگاه بزرگان حوزه 
خالي از خلل نباشد ولي به هر حال نشان دهنده استعداد باالي تحلیل و تبیین مسائل کالن حوزه است که در این دسته از طالب وجود دارد، 

قابلیتي که در سایه حمایت و راهبري متولیان و نخبگان حوزه، آینده درخشاني را نوید مي دهد.
در این زمینه سه گفت وگو با سه تن از این طالب را مالحظه مي کنید که اولین مصاحبه شونده، طلبة دورة اول ورود رسمي این دسته از 
طالب به حوزه و نماینده آنها به شمار مي رود. و دو مصاحبه شونده دیگر، از طالب دورة کنوني بخش فارغ التحصیالن دانشگاه در مدرسه علمیه 

معصومیه)س( هستند.
الزم به ذکر است که جهت برقراری ارتباط صمیمی با مخاطب سعی شده است متن گفتگو تنها در موارد الزم از حالت گفتاری خارج شود. 

خود كرده را تدبیر هست!
مسائل مربوط به طالب فارغ التحصیل دانشگاه در گفتگو با سه تن از این طالب
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یعني طلبه نخبه فقط طلبه خوش استعداد نیست بلکه طلبه با انگیزه نیز 
یك طلبه نخبه مي تواند باشد. باید به این نکته خیلي توجه کنیم.

خشت اول: در كنار این نقاط مثبت چه آفت ها و نواقصي در این گروه 
از داوطلبین به چشم مي خورد؟

اوالً بحث سنّ شان است. این مسأله چند پیامد دارد که دشواري هایي 
را ایجاد مي کند. اول اینکه اینها یك دوره از نشاط علمي خودشان را در 
دست  از  را  سالگي   22 تا   18 دوره  بفرمائید  فرض  مثاًل  نبوده اند.  حوزه 
داده اند. از سوي دیگر به دوران ازدواج نزدیك مي شوند و دل مشغولي هایي 
که این دوره دارد. از طرف دیگر هر چه سن فرد باالتر مي رود، توقعاتش از 
خودش بیشتر مي شود. احساس مي کند باید در جامعه نقش آفریني کند. 
احساس مي کند در مقایسه با هم سن هاي خودش در عالم طلبگي کارآیي 
کمتري دارد. مثاًل طلبه اي که از سیکل به حوزه آمد بعد از ده سال تقریباً 
همسن ایشان است. او خیلي راحت تبلیغ مي رود، خیلي راحت در درس 
با  این طلبه  ولي  دارد  توانمندي هاي دیگر  و خیلي  خارج شرکت مي کند 
سابقه دانشجویي تازه اول راه است. به هرحال این مسأله امید را در دل او 
کم مي کند. از طرف دیگر بحث نظام آموزشي حوزه مطرح است. این فرد 

پذیرش حوزه، از كمیت تا كیفیت
محمد رضا ادیب زاده، تولد تهران 1352، فارغ التحصیل شنوایي سنجي 
از دانشگاه علوم پزشکي تهران، گذراندن خدمت سربازي در دانشگاه هنر 

تهران، آغاز تحصیالت حوزوي 1379،
ادیب زاده از دانشجویاني است که پس از تصویب ماده واحده اي براي 
در  بسزایي  نقش  حوزه،  به  دانشجوها  طلبه  ورود  مشکالت  از  برخي  حل 
تصویب قانون تحصیل غیر حوزوي در برخي از موارد درسي و طرح ویژه 

آموزش دو سال در یك سال، داشته است.
او از ممتازان آموزشي حوزه است به نحوي که شش سال دوره سطح 
یك را در چهار سال با موفقیت گذرانده است و هم اکنون در کنار فعالیت هاي 

علمي، دل مشغولي هاي فرهنگي و پژوهشي خود را نیز پي مي گیرد.

خشت اول: پیامدهاي اساسي ورود فارغ التحصیالن دانشگاه به حوزه 
چیست؟

ما باید حوزه انگیزه هاي این گروه را تحلیل کنیم، ببینیم چه انگیزه هایي 
که  جامعه  فعلي  فضاي  در  و  خوانده  را  درسش  که  فردي  که  باعث شده 
مدرك و جایگاه خوبي دارد و حتي در بین دوستان و فامیل یك موقعیت 
خاصي دارد، چه شده که او را به محیطي آورده که برعکس است. هم در 
که  نگاهي  نوع  حال  هر  به  اجتماعي اش.  جنبه  در  هم  و  معیشتي  جنبه 
عموماً به این طلبه ها دارند، نگاه برجسته اي نیست. بحث معیشتي اینها را 
نیز که اکثراً باید در این سن متأهل شوند، اگر اضافه کنید، بررسي انگیزه 
این گروه از طالب خیلي ضروري مي شود. ممکن است در بیان برخي از این 
گروه دالیل محکمي نباشد. ولي قطعاً در صحبت بسیاري شان دالیلي پیدا 
مي کنید که از یك نوع ایثار نشأت گرفته است. یعني نوعي خأل در خودشان 

و در جامعه شان احساس کرده اند.

همین كه فرد از یک موقعیت مادي برتر جدا شده و به خودش 
این سختي را داده تا یكسري جوانب روحي و جسمي و معیشتي 
را قبول كند، یک انگیزه قوي براي او مي سازد كه براي یک طلبه 

عادي كه از دیپلم مي آید ممكن است اینطور نباشد.

بعد از انگیزه، سراغ قابلیت هاي اینها مي رویم. یك بخش از این افراد 
استعدادهاي نخبه اند که در دانشگاه هم رشته هاي خوبي خوانده اند  واقعاً 
قبول  کنکور  در  که  همین  بوده اند.  نخبه  واقعاً  هم  خودشان  رشته  در  و 
شده اند و به دانشگاه معتبري رفته اند، نشان دهنده توانایي و استعدادشان 
براي حوزه خیلي  که  باالست  و ظرفیت  پتانسیل  یك  این  بهرحال  است. 
نیازمند کیفیت گرایي هستیم  به شدت  ما در حوزه  مهم و ضروري است. 
همین  مثاًل  است.  رسیده  نتیجه  این  به  هم  حوزه  خود  کمّیت گرایي.  تا 
از  فرد  است. همین که  عامل کیفي  از آن صحبت کردیم یك  انگیزه که 
یك موقعیت مادي برتر جدا شده و به خودش این سختي را هموار کرده 
تا یکسري نامالیمات روحي و جسمي و معیشتي را قبول کند، یك انگیزه 
قوي براي او مي سازد که براي یك طلبه عادي که از دیپلم مي آید ممکن 
است اینطور نباشد. او از چیزي دل نکنده است و نهایتاً دانشگاه نرفته است. 
خیلي از اوقات طلبه هاي ما باید به تناسب انگیزه هایشان طبقه بندي شوند. 
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دوست دارد حاال که با این سن آمده، عقب ماندگي خودش را جبران کند. 
مي بینید مانعي وجود دارد به نام نظام آموزشي که گاهي خودش را بر او 
تحمیل مي کند. مثاًل احساس مي کند بعضي درسها را باید سریع تر بخواند، 

چون توانایي او باالتر از اینهاست. لذا بیشتر احساس اتالف عمر مي کند.

در  را  خودشان  علمي  نشاط  از  دوره  یک  طالب  از  دسته  این 
ازدواج نزدیک مي شوند و  از سوي دیگر به دوران  حوزه نبوده اند. 
دل مشغولي هایي كه این دوره دارد. از طرف دیگر هر چه سن فرد 
باال مي رود، توقعاتش از خودش بیشتر مي شود؛ حس مي كند باید در 
جامعه نقش آفریني كند. احساس مي كند در مقایسه با هم سن هاي 
خودش در عالم طلبگي كارآیي كمتري دارد. اینها دشواري هایي را 

ایجاد مي كند.

آفت دیگر بحث هاي معیشتي است که خودش باب مجزایي دارد. این 
او  هم هست.  دانشگاه  التحصیل  فارغ  کند،  ازدواج  باید  یك طرف  از  فرد 
از درس  لذا معموالً  بیاید.  بر  او مي رود،  از  توقعاتي که  از عهده  نمي تواند 
مي زند و نمي تواند جهت علمي مورد انتظار و مطابق با توانمندي هاي خود 
را داشته باشد. بعضي ها مجبور مي شوند مقداري کنار درسشان کار کنند 

که شاید کیفیت درسشان پایین بیاید.
در  فرد،  این  است که شخصیت  این  دیگري که مطرح مي باشد  مانع 
محیط دانشجویي شکل گرفته است. یعني دوره شکل گیري شخصیتش را 
در محیط دیگري گذرانده است. یعني آخوند بشو نیست. البته باید بررسي 
و  اعتناست  قابل  مؤلفه  داشتن یك  قدر منش حوزوي  چه  واقعاً  که  شود 
همین مسأله هم قابل مناقشه است که کسي که در محیط دیگري بوده و 

سپس به حوزه بیاید، روحیات حوزوي نمي گیرد.

مطرح  حوزه  به  داوطلبین  این  ورود  براي  كه  موانعي  از  یكي 
بار  دانشجویي  محیط  در  افراد،  این  روحیه  كه  است  این  مي كنند 
آمده است. یعني طلبه  بشو نیست. البته خود این ادعا باید بررسي 

شود.

خشت اول: آیا تركیبي كه امروز از فارغ التحصیالن دانشگاه به طور 
رسمي در حوزه مي بینیم، انتخاب شدة درستي است؟

آن چیزي که ما در این چند سال فهمیدیم، با توجه به گزارشاتي که 
از اطراف مي رسد و بعضاً مصادیقي که خودمان مي شناسیم، این است که 
ضوابط پذیرش حوزه، ضوابط نخبه گزیني نیست. دوستان ما خیلي هم در 
این زمینه نامه نگاري کردند و با مسؤوالن صحبت کردیم. مثاًل معیار معدل 
اصاًل شاخص خوبي براي گزینش این بچه ها نیست و یك بازنگري جّدي 
مي خواهد. اگر ما گزینش مان را یك گزینش منطقي و حساب شده کردیم، 
هم به لحاظ انگیزه و هم به لحاظ استعداد، فکر مي کنم فضا تغییر خواهد 
کرد. حتي بعضاً دیده مي شود که کارنامه هاي تحصیلي بچه ها در حوزه را 
با موارد مشابه مقایسه مي کنند و مي گویند این طلبه هایي که شما دارید 
سنگشان را به سینه مي زنید، چه فرقي مي کنند؟ محاسنشان آنقدر نیست 

که معایبشان است.
یا مثاًل به طلبه متأهل در پذیرش مي گویند برو دنبال زندگي ات. طلبه 
باید چند سال مجّرد در حوزه درس بخواند و پایه خودش را محکم کند. اما 
اگر متأهل وارد حوزه شود، به درد حوزه نمي خورد. بهرحال این دیدگاه هم 

هست. ما به این نحو گزینش نمي کنیم.

خشت اول: از نظر شما، مالك هاي پذیرش صحیح براي این دسته از 
داوطلبان باید چه چیزهایي باشد؟

باالخره  بدانیم.  مالك  را  معدل  از  یك حدي  که  بود  این  نظرمان  ما 
تا حدي معدل نشاندهنده قابلیت فرد است. بعد نگاه کنیم ببینیم تعداد 
التحصیالن دانشگاه را  باید پذیرش فارغ  داوطلبین چقدر است. حوزه نیز 
به بخش ویژه فارغ التحصیالن واگذار کند. یك کادر قوي متولي این کار 
باشد و این پذیرش را تحت نظر حوزه انجام دهد. با آن معیارهاي اولیه یك 
غربال دانه درشت انجام شود و کساني که واقعاً مشخص است به درد حوزه 
نمي خورند، مثاًل معدل 10 و 11 آن هم در علوم انساني کنار گذاشته شوند. 
مي توان محدوده هاي خاصي از معدل را براي هر طبقه از رشته هاي علوم 
انساني و علوم تجربي و علوم فني و پایه قرار داد. اکنون همه یك کاسه 

هستند و بین رشته ها هیچ تمییزي نیست.
این گزینش باید به یك طیف آشنا واگذار شود و این کار مناسب، در 
غربال اولیه مثاًل از 500 داوطلب، 100 الي 200 نفر را رد مي کند. سپس 
افراد باقیمانده در یك پروسه زماني مثاًل دو ماهه پذیرش شوند. اما موقت. 
انواع  با  مدت،  این  طي  در  است.  اینگونه  آموزشي  سیستم هاي  از  خیلي 
روش ها طرف را ارزشیابي مي کنند. هم با مصاحبه و هم با مباحث درسي و 
آموزشي و غیره. از اول هم به این عده مي گویند که پذیرش شما مشروط به 
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به درد  نه، شما  بگوید  اینکه مي خواهد  نمي تواند تحمل کند. دیگر  بودم، 
انگیزه ام قوي و محکم نباشد، بروم. یك جور  تا اگر من  حوزه نمي خوري 
محك انگیزه. من دومي را براي خودم احساس کردم. چرا؟ چون بعدها که 
ما تصمیم گرفتیم به حوزه بیاییم و با یکي از دوستان نزد ایشان رفتیم، 
خیلي با استقبال و روي باز قبول کردند و شروع به گفتن نکات و پیشنهادات 

کردند. احساس کردم آن گفته اول ناظر به محك انگیزه بوده است.
انگیزه در این مسیر، حرف اول را مي زند و این که چقدر دقیق و حساب 
شده و از روي معلومات باشد. از روي احساس نباشد. همچنین چقدر عمیق 
باشد. اگر کسي چنین ویژگي هایي داشت من حتماً به او توصیه مي کنم که 
بیاید. چون مي دانم که بعدها به درد خواهد خورد و گره اي از مسائل را باز 
مي کند. منتها اگر آن مؤلفه ها را نداشته باشد، من بهتر مي دانم که این فرد 

در محیط دیگري خدمت کند.

دانشگاه  از  را  استعداد  و خوش  فكر  تیپ هاي خوش  باید  شما 
یا هر جاي دیگر شكار كنید. اما اكنون ما منفعل هستیم. خیلي از 
تحلیل  و محدودیت  اطالعاتشان  كمبود  به خاطر  ما  قوي  بچه هاي 
نیازمند  بشدت  حوزه  در  ما  اكنون  نمي آیند.  حوزه  به  فكري شان 

كیفیت هستیم.

یك نکته اي را هم در مورد جذب بگویم. ما اکنون با کساني که وارد 
دانشگاه  در  بروید  باید  شما  مي کنیم.  برخورد  منفعالنه  مي شوند،  حوزه 
تیپ هاي خوش فکر و خوش استعداد را از آنجا یا جاهاي دیگر شکار کنید. 
مورد  در  بنده گفتم  تا کنون  که  آنچه  تمام  منفعل هستیم.  ما  اکنون  اما 
آنکه  آمده اند. حال  یعني خودشان  بود که داوطلب حوزه شده اند.  کساني 
اگر ما چنین نیروهایي را قابل اعتنا و اتکا مي دانیم که مي شود براي آینده 
حوزه به آنها امید بست، باید برخوردمان فعال باشد. باید برویم و بگردیم 
به دنبال افراد نخبه. خیلي از بچه هاي قوي ما به خاطر کمبود اطالعاتشان 
و به خاطر محدودیت تحلیل فکري شان راه دانشگاه را ادامه مي دهند. اینها 
اگر کمي توجیه شوند و معلومات صحیح در اختیارشان قرار گیرد، با شدت 
انگیزه شان به سمت حوزه باال خواهد رفت. آنهایي هم که اکنون آمده اند بر 
حسب اتفاق با کسي برخورد کرده اند چنین تصمیمي گرفته اند. حال چرا ما 
این را به صورت یك روند تبدیل نکنیم؟ خودمان این اطالعات و انگیزه ها را 
به کساني که به درد مي خورند بدهیم. در نحوه جذب باید بیشتر کار شود. 
از طرف دیگر  نیازمند کیفیت هستیم.  به شدت  اکنون در حوزه  ما  چون 
به سمت حوزه سرازیر  نقاط دنیا  اقصي  از  تقاضاهاي متنوع و گسترده اي 
مي شود. چه به لحاظ تولید فکر و چه به لحاظ محصوالت فرهنگي، چه به 
لحاظ تبلیغ و حیطه هاي بسیار گستردة دیگر. اما حوزه آنقدر نیروي کیفي 
ندارد که پاسخگوي این همه تقاضا باشد. خب حوزه چطور مي خواهد تأمین 

کند؟ قطعاً یکي از راه کارهاي آن جذب فعال است.
و  روحیات  بر  اجتماعي  نابرابر  وضع  یك  در  ما  جوان  اکنون  ببینید 
در  خالي یك جوان  بر ذهن  که  یعني هجمه اي  مي کند.  زندگي  افکارش 
مورد دانشگاه مي شود )از سوي رسانه ها و روحیات و توقعات مردم و ...( 
چقدر است؟ از آن طرف در مورد حوزه چه میزان آگاهي وجود دارد؟ فلذا 
این یك برخورد نابرابر است. ما این را در نظر نمي گیریم و بعد که او به 
دانشگاه رفت و بعدها که فهمید اشتباه کرده، به او مي گوییم نه، تو را قبول 
نمي کنیم. اول باید شرایط پیراموني این جوان متعادل مي بود. لذا درست 
نیست که فقط هر کس خودش داوطلب شد را گزینش کنیم. بلکه باید به 

سراغ داوطلبان بالقوه هم رفت.

این است که در روند تعریف شدة اینجا قبول شوید. در نهایت ما یك سقف 
امتیاز قرار مي دهیم که اگر یکسال 20 نفر به دردمان خورد همان 20 نفر 
را قبول مي کنیم و اگر در سال بعد 70 نفر به دردمان خورد آن 70 نفر را 
مي پذیریم. ما دنبال کمیت که نیستیم. دغدغه مسؤولین حوزه که سقف 
50 نفر را گذاشته اند هم تا حدي در نظر مي گیرد. چون اگر تعداد کمتر 
از 50 نفر هم واجد شرایط نهایي باشند، به همان تعداد پذیرش خواهند 
شد نه بیشتر. اما از طرف دیگر اگر مثاًل 70 نفر نیروي کیفي آمدند، شما 

مي خواهید آنها را رد کنید؟ چون حجم پذیرشتان محدود است؟
داوطلب  تعداد  چون  نیست  اجراء  قابل  حوزه  کل  در  طرح  این  البته 

خیلي باالست. اما در بخش فارغ التحصیالن دانشگاه مي شود.

ضوابط پذیرش حوزه، ضوابط نخبه گزیني نیست. مثاًل شاخصه 
فارغ  پذیرش  باید  هم  حوزه  مي خواهد.  جّدي  بازنگري  یک  معدل 

التحصیالن دانشگاه را به بخش ویژه فارغ التحصیالن واگذار كند.
آمار  ما  كه  است  این  به  مشروط  تحلیل ها  و  بررسي  این  تمام 
دقیقي از تعداد داوطلبان و اطالعات زمینه اى آنها داشته باشیم. 
این اطالعات را مسئوالن پذیرش حوزه به راحتي به كسي نمي دهند. 

ما فقط خروجي ها را مي بینیم.

البته تمام این صحبت ها مشروط به این است که ما آمار دقیقي از تعداد 
داوطلبین و شناسنامه آنها داشته باشیم. این اطالعات را پذیرش حوزه به 
کسي نمي دهد. مشکل ما اینجاست که ِشماي دقیقي از نیروهاي داوطلب 
نداریم. نمي دانیم چه تیپ نیروهایي با چه رشته هاي تحصیلي و چه شرایط 
مي بینیم.  را  خروجي ها  فقط  ما  شده اند.  داوطلب   ... و  خانوادگي  و  سّني 
گزینش حوزه هم به شدت در این قضیه بسته عمل مي کند. حتي مسؤولین 
حوزه هم دستشان به این قضیه نمي رسد. من به برخي از مسؤولین این را 
گفته ام و آنان هم قبول کردند. اما انگار از ایشان هم در این زمینه کاري 

برنمي آید.
بعضي از فارغ التحصیالن رشته هاي خیلي خوب از دانشگاه هاي درجه 
مي آورد؟  بار  به  مشکالتي  چه  که  مي دانید  و  شده اند.  رد  متأسفانه  یك 
فرد آنقدر انگیزه اش قوي است که مي رود به دامن حوزه هاي غیر رسمي 
چنگ مي زند. آن وقت ما امکانات حوزه و پول و زمان را در اختیار افرادي 
قبولشان  که  اغنیایي  آن  هستند.  ضعفا  از  آنها  به  نسبت  که  گذاشته ایم 
نکرده انیم مجبورند با هزار سختي پیش بروند و بعضي هاشان دیگر مي بُرند 
و نمي توانند ادامه بدهند. شاید این خالف عدالت باشد. یعني اگر پول امام 
زمان در دست ماست، باید جاي خودش خرج کنیم. به لحاظ شرعي هم 

قابل اعتنا است.
خشت اول: اگر یک دانشجو به شما بگوید كه مي خواهد به حوزه بیاید، 

به او چه مي گویید؟
یادم مي آید یکبار با آقاي هادوي تهراني مشورت مي کردم. به ایشان 
گفتم مي خواهم به حوزه بیایم. ایشان یك براندازي کردند و بعد گفتند که 
به نظرم مي رسد شما نیا حوزه! گفتم چرا؟ گفتند: مي خواهي متأهل بشوي 
به  بیاید. شما اگر عالقمند  و مثاًل ممکن است یك مقدار مشکالت پیش 
علوم انساني هستي، مي تواني در رشته هاي دبیري درس بخواني و آخرش 

هم معلم مي شوید. یك خدمتي هم انجام مي دهید.
من این را دو جور در ذهن خود تحلیل کردم. یکي اینکه مي خواهد 
بگوید این مسیر، یك مسیر طوالني است و تقریباً 20 سال خاك خوردن 
مي خواهد. لذا کسي در موقعیت من در آن زمان که شاید 25، 26 ساله 
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دوگانگي، احتمالي در كمین
از  مکانیك  مهندسي  التحصیل  فارغ   ،1358 تولد  شکوهي،  حیدر 
ورودي  بهشتي،  دانشجویي شهید  در حوزه  تحصیل  یکسال  یزد،  دانشگاه 

81 حوزه علمیه قم.
وي هم اینك از طالب موفق و ممتازان آموزشي بخش فارغ التحصیالن 
مسائل  دربارة  زیادي  حرفهاي  و  است  معصومیه)س(  مدرسه  دانشگاه 

فرهنگي و اجتماعي دارد.

خشت اول: انگیزه ورود فارغ التحصیالن دانشگاه به حوزه چیست؟
بین افرادي که از دانشگاه به حوزه آمده اند، یکسري عوامل مشترکي 
وجود دارد. آن مقدار که بنده خودم ارتباط داشته ام، مي بینم همگي پس از 
یك مدت که در دانشگاه درس خوانده اند، به این نتیجه رسیده اند که این 
ندارد و مي توانند  آینده مورد نظرشان  با  ارتباط محکمي  رشته تحصیلي، 
حوزوي  دروس  با  تحصیلي شان  رشته  اگر  خصوصاً  باشند.  این  از  مؤثرتر 
نهایتاً یك  نباشد. مثاًل جایگاهي که یك مهندس در جامعه دارد،  مرتبط 
انسان سالمي است که یك خدمتي هم عرضه مي کند. ولي آن تأثیرگذاري 
مفید و عالي، منوط به شناختن دین و عمل و عرضة آن است یا در کنار 
رشته اي که خوانده، الزم مي بیند بیاید دین را هم یاد بگیرد یا این که کاماًل 

مي خواهد رشته دانشگاهي اش را کنار بگذارد و به حوزه بیاید.

این دوستان پس از یک مدت كه در دانشگاه درس خوانده اند، 
با  به این نتیجه رسیده اند كه این رشته تحصیلي، ارتباط محكمي 
آینده مورد نظرشان ندارد و مي توانند مؤثرتر از این باشند. خصوصًا 

اگر رشته تحصیلي شان با دروس حوزوي مرتبط نباشد.

شما  نظر  به  طالب  از  دسته  این  حضور  مثبت  نقاط  اول:  خشت 
چیست؟

 معموالً دانشجویان با وجود زمینه هاي مادي که بعد از فارغ التحصیلي 
فراهم آمده است، آن شرایط را رها مي کنند و به حوزه مي آیند. لذا معموالً 
انگیزه هایشان محکم تر از طلبه هایي است که از ابتدا وارد حوزه مي شوند. در 
بین دوستان خودمان هم دیدیم که این بچه ها بیشتر دنبال درس خواندن و 
کمتر دنبال وقت تلف کردن هستند. لذا اینها براي حوزه مي توانند طلبه هاي 
زیاد دیده مي شوند. دیگر  بینشان  بچه هاي درس خوان در  و  باشند  خوبي 
اینکه این گروه، یك گروه عقالني است. یعني دانشجویاني که وارد حوزه 
شده اند خیلي متفاوتند با آن کسي که تا سوم راهنمایي خوانده و صرفاً به 
خاطر اینکه مثاًل پدرش روحاني است، وارد حوزه شده است. البته بعضي 
خیلي شان  داشته اند،  که  احساسي  انگیزه هاي  خاطر  به  نیز  دانشجویان  از 
از ادامه مسیر بازگشته اند. چرا که انتخاب احساسي، آفت بزرگي است لذا 
وارد  سنجیده  و  دقیق  انتخاب  با  دانشجویان  از  باالیي  درصد  که  همین 
حوزه مي شوند، امتیاز بزرگي براي حوزه است. از این لحاظ که ورودي هایي 
این  دانشجویان  امتیاز دیگر  آمده اند.  به حوزه  براي چه  دارد که مي دانند 
در  شدن  قبول  صرف  باالست.  به  متوسط  استعدادشان  معموالً  که  است 
دانشگاه یك حد نصابي از استعداد مي طلبد که آزمون ورودي حوزه )که 
نیست.  دانشگاه  کنکور  در حد  مي گیرد(  دبیرستان  و  داوطلبان سیکل  از 
لذا گاهي دانش آموزاني که از طریق این آزمون وارد حوزه مي شوند از نظر 
استعداد صالحیت الزم را ندارند. بحث دیگر اینکه فارغ التحصیالني که وارد 
حوزه مي شوند، معموالً افراد با افق دید بازتري هستند. خیلي از افرادي که 
ابتداًء وارد حوزه مي شوند، دید بسته اي دارند. نمونه اش را در برخوردهایي 
که با خود ما داشته اند دیده ایم؛ یك تصورات غیر واقعي از دانشگاه، از علوم 
دانشگاهي، از فضاي جامعه دارند که این یقیناً در اجتهاد و نظرات بعدي 

هم تأثیرگذار است. افرادي که از دانشگاه آمده اند از این جهت، دید بازتري 
دارند.

خشت اول: در كنار این جنبه هاي مثبت، چه نكات منفي یا آفت هایي 
را مي توانید ذكر كنید؟

البته براي من بیشتر جنبه هاي مثبتش جلوه دارد. اما نقطه هاي منفي 
روحیات  بعضي  که  است  این  یکي  مي دهند،  تذکر  بعضاً  هم  دیگران  که 
مي کنند.  حوزه  وارد  را  نمي سازد  طلبگي  منش  و  فضا  با  که  دانشجویي 
کساني که به این مطلب اعتراض مي کنند، مي گویند این روحیات، سبب 
مي شود که حوزه را از صفا و معنویت خاص خودش خالي کند. به هر حال 
نیست.  دانشجویان  بین  دارد،  وزانتي که در طلبه ها وجود  و  آن سنگیني 
البته به نظر مي رسد که اینها بحث هاي ریشه اي نباشد. این ذهنیت ها در 

نحوه برخوردي که هنگام گزینش با خود ما داشتند، معلوم بود.

در بین دوستان خودمان دیدیم كه این بچه ها در حوزه معموالً 
دنبال درس خواندن هستند و كمتر دنبال وقت تلف كردن هستند. 

لذا اینها براي حوزه مي توانند طلبه هاي خوبي باشند.

اشکال دیگري که شاید جدي تر باشد، این است که بعضي از دانشجویان 
از روي کنجکاوي نسبت به علوم حوزوي به حوزه بیایند و در عین حال 
دلدادگي و تعلق خود نسبت به علوم دانشگاهي را هم حفظ کرده باشند. 
را  علم زدگي  نوعي  به  برسند،  اجتهاد  باالي  مراتب  به  اگر  افرادي  چنین 
از  نوعي  به  است  ممکن  یعني  مي کنند.  وارد  دین شناسي  بحث هاي  در 
التقاط برسند. این مطلب از مباحثي است که جاي تحقیق دارد. اگر قرار 
نظر مي رسد  به  باشد،  داشته  براي حوزه خطري  دانشجویان  است حضور 
جدي ترین خطر همین جاست. به نظرم التقاط احتمالي است که در کمین 

است و باید بررسي شود.
خشت اول: به نظر مي رسد بچه هایي كه از دانشگاه آمده اند با توجه به 
این كه فضاي علوم غربي را لمس كرده اند، نسبت به طالبي كه به دانشگاه 
نرفته اند، هوشیارتر هستند و دلدادگي شان به این فضا كمتر است، یعني 

شاید این مطلب بر عكس باشد.
بله، ولع داشتن براي رفتن به آن فضا یك بحث است اما صرف درس 
خواندن و پرورش ذهن در فضاي آن علوم، بحث دیگري است. ممکن است 
چارچوب ذهني و استداللي شما به طوري شکل گرفته باشد که وقتي وارد 
علوم حوزوي مي شوید، یکسري تناقضات در دین حس کنید. باالخره ریشه 
مشکالت معرفت شناسي برخي از چهره هاي مطرح در جامعه شاید به همین 
علوم  ثمره تحصیل  اگر  باید روشن شود که  به هر حال  برمي گردد.  جاها 

حوزوي با دید دانشگاهي، بیرون آمدن امثال اینها باشد، این ضرر دارد.
خشت اول: شما از جمله نقاط مثبت طلبه هاي دانشجو، به استعداد آنها 
اشاره كردید. اما در اشكاالتي كه وارد مي كنند، مي گویند طي امتحاناتي 
كه گرفته شده و نمراتي كه به دست آمده در قیاس با سایر طلبه ها چیز 

مشهودي نمي بینیم؟ حتي شاید پائین تر هم باشند؟
اگر این اشکال دقیق باشد، وقتي ما با توان دوستان مقابل مي شویم، 
خالف این را مي بینیم. شاید نمره مالك درستي نباشد. شاید اگر امتحانات 
به نحوي بود که این فرد را واقعاً در تمام جهات محك مي زد، خیلي چیزها 
یعني  است.  امتحاني  شب  واقعاً  درسها  بعضي  اینکه  دیگر  مي شد.  روشن 
امتحانات به طوري است که سواد طرف را نشان نمي دهد. من خودم دیده ام 
که بعضي دروس را اگر شب امتحان نخوانم نمره پائیني مي گیرم. در صورتي 
که مي دانم از خیلي افرادي که نمره باالتري گرفته اند، مسلط ترم. من االن 
آنجاها حضور  با کالس هایي که قباًل در  را  وقتي کالس طالب دانشگاهي 
داشته ام مقایسه مي کنم، تصورم این است که سطح دانشجویان باالتر است. 
بحث دیگر هم این است که واقعاً این دانشجویان، ابهت نمره از چشمشان 
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افتاده است. حس مي کند که فقط دنبال یادگیري مطلب است. مثل آن 
بچه هایي که سنشان کمتر است و نمره برایشان مهم تر است، مثل چند سال 
قبل خودمان، نیستند. اینکه بخواهند حتماً 20 بگیرند و شاگرد اول بشوند، 
برایشان جایگاهي ندارد. خودم اینطور حس مي کنم که در درس هاي باالتر، 
آدم کمتر دنبال نمرة باال گرفتن است و بیشتر دنبال این است که مطلب 
را فهمیده باشد. به هر حال خود من اینطور حس مي کنم که دانشجویان 
خیلي  ذهني  نظر  از  خوانده اند،  ریاضي  و  فني  رشته  که  آنهایي  خصوصاً 

قوي ترند.

انتخاب احساسي، آفت بزرگي است. همین كه درصد باالیي از 
امتیاز  انتخاب دقیق و سنجیده وارد حوزه شده اند،  با  دانشجویان 

بزرگي است.

ارزیابي  چطور  را  دانشگاهي  طالب  پذیرش  مالكهاي  اول:  خشت 
مي كنید؟

برخوردي که با خود بنده داشتند و با بعضي دوستاني که با آنها صحبت 
بود. مثل یك ورودي هاي زائدي که  نا مناسب  واقعاً یك برخورد  کرده ام، 
اینکه  اگر نه حداقل  بپذیرند.  را  آنها  باید  قانوني  الزامات  باالجبار و بدلیل 
مسؤولین پذیرش خیلي از دوستان ما را رد کرده بودند و بعدها با هزار زور 
و زحمت، وارد شدند. زیاد از این نمونه ها دیده ام. لذا ذهنیت حوزه الاقل 
در زمان ما، خیلي مناسب نبود. و آن شرایطي هم که گذاشته بودند معلوم 
بود که مي خواهند به هر حال یك آئین نامه اي باشد تا عده اي را وارد کنند 
و عده ای را هم رد کنند. اصاًل دنبال این که شایسته ترها را گزینش کنند، 
نبودند. چون تنها مالکشان همان معدل 17 بود. این مالك چندتا اشکال 
دارد. یکي اینکه مالك مساوي و عادالنه اي نیست. دانشگاه ها نوع امتحاناتي 
که مي گیرند خیلي متفاوت است. شاید نمره 14 یك دانشگاه از 17 دانشگاه 
دیگر باارزش تر باشد. دیگر اینکه رشته ها با هم خیلي فرق مي کنند. مثاًل 
به  ربطي  چه  گرفته ام،  گازها  دینامیك  یا  ارتعاشات  از  من  که  نمره اي 
حوزه دارد؟ اگر مي آمدند حداقل نمرات دروس معارف دانشگاه را در نظر 
مي گرفتند، باز هم یك شباهتي داشت. عماًل مالك معدل براي همه رشته ها 
و همه دانشگاه ها، مالك واضحي نیست. حاال آیا باید رشته ها را جدا کنند 
یا اینکه نه، اصاًل یك مالك دیگري بگذارند؟ نظر خود من این بود که یك 
مصاحبه اي برگزار کنند که تمام موارد از دل آن در بیاید. مصاحبه اي که از 
ما کردند، خیلي مصاحبه جدي اي نبود. واقعاً در آن مصاحبه نمي توانستند 
از آن یك مصاحبه اي  اینها همان معدل بود و بعد  بسنجند. مالك اصلي 
هم مي کردند که وضع فرد حاّد نباشد. به نظر مي رسد  یك مصاحبه بتواند 
انگیزه داوطلب را مشخص کند و بعد هم توانایي هاي ذهني فرد را در همان 
مصاحبه بسنجند باید انجام شود. البته نمره دانشگاهي هم مي تواند کمك 

کند اما نمي تواند مالك اصلي باشد. 

اشكالي كه شاید جدي باشد این است كه بعضي از دانشجویان 
در عین دلدادگي و تعلق به فضاي علوم دانشگاهي و پرورش ذهن 
به  است  ممكن  لذا  بپردازند.  علوم حوزوي  به  علوم،  آن  فضاي  در 
نوعي علم زدگي را در بحث هاي دین شناسي وارد كنند و به شكلي 

از التقاط برسند.

حتي بعضي ها در رشته دانشگاهي شان خوب و قوي بوده اند ولي به درد 
علوم حوزوي نمي خورند. این گزینش را هم فردي مي تواند انجام دهد که 
با این ورودي ها آشنا باشد. فردي که افراد دانشگاهي را دیده باشد و وقتي 
طرف را برانداز کرد بفهمد که در چه حال و هوایي است؟ آیا در حوزه دوام 
مي آورد یا نه؟ ظاهراً ریزش دانشجویاني که وارد حوزه شده بودند در سالهاي 

قبل زیاد بوده. البته در دوره هاي جدید زیاد نبوده. به هر حال در همان ابتدا 
یکسري آگاهي هایي داده شود. چه بسا همان مصاحبه ورودي خیلي ها را از 
آمدن به حوزه منصرف کند. در مورد ما که عماًل اینگونه نبود. مثل اینکه 
مجبور بودند. حاال حرف هایي هم زدند که مثاًل شما مهندسي خوانده اید، 
برمي گردید.  نیست،  خوب  مالي  وضع  اینجا  دیدید  که  مدت  چند  از  بعد 
خب، حاال ما گذاشته ایم به حساب اینکه آن بندگان خدا آگاه نیستند و یك 
تصورات خاصي دارند. از دانشگاه یك چیزهایي شنیده اند و بر همان اساس 
قضاوت مي کنند. برایشان قابل تصور نبود که آدمي که یك رشته دانشگاهي 
خوب قبول شده و االن هم کار برایش هست، به حوزه بیاید. یعني یك تصور 
کاماًل مادي. یا مثاًل مي گفتند شما براي فرار از سربازي آمده اید. بعد از اینکه 
به ما گفتند شما پذیرش نشدید، خواستند به نوعي آراممان کنند، یکي از 

بزرگواران مي گفت مهندس 
هزار   350 ماهي  با  عمران 
تومان در آن موقع به حوزه 
که  ماه  چند  از  پس  و  آمد 
نمي خورد،  دردش  به  دید 
از  یعني  رفت.  و  کرد  ول 
برمي آمد  ذهني شان  فضاي 
از  خوشي  دِل  اصاًل  که 
و  ندارند  حوزه  به  ما  آمدن 
ما  ورود  از  هم  تصورشان 

کاماًل مادي است.
مثل  پذیرش  در 
زائد  ورودي هاي  یک 
بدلیل  و  باالجبار  كه 
باید  قانوني  الزامات 
برخورد  بپذیرند،  را  آنها 
شرایطي  آن  مي كنند. 
بودند  گذاشته  كه  هم 
معلوم بود كه مي خواهند 
یک آئین نامه اي باشد تا 
و  كنند  قبول  را  عده اي 
اصاًل  كنند.  رد  را  عده اي 
دنبال اینكه شایسته ترها 

را گزینش كنند، نبودند.

پیشنهادي که 
بودند  داده  مسؤولین 
این  پذیرش  که  بود  این 
بر عهدة بخش  را  داوطلبان 

فارغ التحصیالن دانشگاه حوزه بگذارید، فکر مي کنم چون آشنایي خوبي با 
آنها دارند پیشنهاد حساب شده و خوبي بود. بعد هم تا آنجا که امکان دارد 
میزان پذیرش را باالتر ببرند. چون درصد خیلي پائیني پذیرش مي شوند 
و مي بینیم که بین همین ها کساني هستند که اگر شرایط رشدشان فراهم 
باشد ان شاء اهلل نیروهاي به درد بخوري مي شوند. به هر حال این دسته از 
داوطلبان معموالً یك درد اجتماعي دارند و یك کمبودي حس کرده اند و 
معموالً هم با یك انگیزه باالیي وارد شده اند. لذا اینها مي توانند خیلي مثمر 

ثمر باشند.

براي طالب  موجود  آموزشي  و سیستم  فعلي  دروس  آیا  اول:  خشت 
دانشگاهي پاسخگو مى باشد؟
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سوم  بچه هاي  براي  حوزه  آموزشي  برنامه هاي  برخي  مي رسد  نظر  به 
بعضي  حاال  است.  شده  برنامه ریزي  توان  و  ظرفیت  همان  با  و  راهنمایي 
دارد  وجود  بخواني  سریعتر  و  بشکني  را  قالب  این  اینکه  امکان  اوقات 
براي  هم  این  شود.  اجراء  برنامه  همان  حتماً  که  دارند  اصرار  بعضي ها  و 

دبیرستاني ها و هم براي دانشجوها مشکل ساز است.
یك بحث هم دروس ادبیات است. نمي دانم این نظري که االن مي دهم 
چقدر صحیح باشد ولي فکر مي کنم ادبیاتي که االن من خوانده ام تا اینجا 
که پایه ششم هستم و دارم از آن استفاده مي کنم، خیلي هایش به دردم 
را حس  بقیه اش  مي آید.  کارمان  به  هدایه  کتاب  حّد  در  مثاًل  نمي خورد. 
مي کنم هیچ جا به دردم نمي خورد. آن نشاط سالهاي اول طلبگي من را با 
تأثیر گذاشت. شاید  اولي که داشتم  همین بحث ها گرفتند. خیلي روحیه 
تا اکنون  حذف کردنش هم ضربه بزند و به درد یك جاهایي بخورد ولي 
که من خودم ندیده ام. شاید باالتر که رفتیم به دردمان بخورد و من از این 

حرفم برگردم.

ورودي ها  این  با  كه  دهد  انجام  مي تواند  فردي  را  گزینش  این 
آشنا باشد. افراد دانشگاهي و فضاي دانشگاه را دیده باشد. در مورد 
ما كه عماًل اینگونه نبود. حاال حرف هایي هم زدند كه ما گذاشتیم 
به حساب اینكه آن بندگان خدا آگاه نیستند و یک تصورات غیر 

واقعي از دانشگاه دارند.

بحث دیگر هم این است که روش تدریس حوزوي نقاط قوت خاصي 
هم  برخي جهات  در  حال  بهر  اما  است.  بي نظیر  موارد،  بعضي  در  و  دارد 
افزودن  و  دروس  متن  کردن  محدود  شاید  دارد.  تغییراتي  به  احتیاج 
بحث هاي کارگاهي و کاربردي در کنار آن بهتر باشد. مسائلي که امروزه از 
دین انتظار مي رود را از همین اول وارد ذهن طلبه کنند. اینجور نباشد که 
برود مجتهد شود و بعد به او رجوع کنند. و آنگاه با این مسائل مواجه گردد. 
اکنون ما مسائلي را مي خوانیم که خیلي هایش واقعاً مبتال به نیست. همین 
امروز سر کالس ما یك بحث فقهي مطرح شد که به هیچ توجیهي مورد 
ابتالي امروز نبود اصاًل خنده مان گرفته بود. حاال بحث این نیست که دین 
نباید به این مسائل جواب بدهد اما آیا ما هم باید بنشینیم همین مسأله را 
بررسي کنیم؟ اگر قرار است ما قوت علمي پیدا کنیم، در مسائل کاربردي تر 

و جدیدتر پیدا نمي کنیم؟

لزومي ندارد كه هر كس مي خواهد خدمت كند حتمًا به حوزه 
خواندن  عمیق درس  كه حوصله  بخواند.كسي  دیني  علوم  و  بیاید 
نداشته باشد نباید به حوزه بیاید. باید دید آیا واقعًا عاشق است؟ 
چون اگر اینگونه نباشد مي آید و بعد از مدتي هم تبدیل به یک آدم 

عادي مي شود.

خشت اول: اگر یک دانشجو به شما بگوید كه مي خواهد به حوزه بیاید، 
به او چه مي گوئید؟

انگیزه  اینکه چه  آن  و  او مي پرسم  از  اساسي  فکر مي کنم یك سؤال 
و هدفي او را به حوزه کشانده است؟ شاید نشود گفت هر دانشجویي که 
بیائید.  و  هستید  مفید  شما  خوب  خیلي  بگوئیم  بیاید  حوزه  به  خواست 
براي حوزه  تلف شده و هم  آمده، هم زندگي خودش  براي چه  نداند  اگر 
بي ثمر خواهد بود. اگر نیتش این است که مي خواهد خدمت کند، به صورت 
ا...  بحمد  که  جامعه اي  در  کردن  خدمت  چون  نباشد  درست  شاید  کلي 
حکومت اسالمي دارد، جایگاه هاي فراواني دارد. لذا لزومي ندارد که هر کس 
مي خواهد خدمت کند حتماً به حوزه بیاید و علوم دیني بخواند. ولي اگر نه 

واقعاً عالقه و استعداد مباحث علوم دیني را در خودش مي بیند و شرایط 
خیلي  یکي  این  شاید  البته  )که  نیستند  او  مانع  و شخصي اش  خانوادگي 
جدي نباشد(، و صبر و مجاهدت و جدیت باالیي هم دارد، مي تواند به درد 
بخورد. یعني کسي که حوصله عمیق درس خواندن نداشته باشد نباید به 
حوزه بیاید. باید دید آیا واقعاً عاشق است؟ چون اگر اینگونه نباشد مي آید 
و بعد از مدتي هم تبدیل به یك آدم عادي مي شود. ولي اگر عالقه و همت 
بلندي دارد و واقعاً مي خواهد که در شناخت دین عمیق بشود، خیلي به 
نوعي  به  باشد که  این  برخوردم  اولین  اما شاید  داریم.  نیاز  افرادي  چنین 

منصرفش مي کنم تا ببینم چقدر محکم است

نخبه گیري یا نخبه پروري
زهیر دهقاني، تولد 1358، فارغ التحصیل مهندسي کامپیوتر نرم افزار 

از دانشگاه صنعتي شریف، ورودي 80 حوزه علمیه قم.
دهقاني جزو طالب موفق و از ممتازان آموزشي بخش فارغ التحصیالن 
دانشگاه مدرسه معصومیه)س( است و پیرامون مسائل طلبگي حرف هایي 

شنیدني دارد.

حوزه  به  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  ورود  انگیزه هاي  اول:  خشت 
چیست؟

اول اینکه فرد ممکن است عقبه هایي داشته باشد مثاًل عقبه خانوادگي، 
مثاالً از بیت علماء باشد. از همان ابتدا که به دانشگاه رفته در ذهنش بوده 
که طلبه بشود. بعضي از اینها اینجور هستند. دومین دلیل، تأثیرات محیطي 
و زماني است. به این معنا که ممکن است اقتضاء یك دوره زماني چنین 
باشد. مثاًل من شنیده ام که در سالیان گذشته، دو سه دوره، جوري شده 
که کوچ از حوزه به دانشگاه یا بالعکس زیاد بوده است. یکي از این دوره ها 
اوایل انقالب بوده و یکي هم چند سال اخیر. حاال اوایل انقالب که کاماًل 
جوانان  براي  بزرگي  سرمشق هاي  چون  دلیل؟  چه  به  و  چرا  است  واضح 
این  مي تواند  هم  سوم  دلیل  بودند.  روحانیون  از  معموالً  که  کردند  ظهور 
باشد که فردي یك دفعه به یك احساس وظیفه اي مي رسد. مثاًل هجمه ها 
علیه دین زیاد مي شود و نیروهاي دفاع کننده هم کم هستند. آنهایي که 
کنند مي گویند  پیدا  غنا  نمي توانند  دانشگاه  در  ببینند  اگر  باشند،  دلسوز 
برویم حوزه. دالیل دیگر ممکن است شخصي باشد. مثاًل فردي با چند نفر 
که تأثیرگذار هستند معاشرت دارد و جذب آنها مي شود. از این موردها هم 
داریم. بعضي ممکن است به واسطه ازدواج جذب قم شوند. یك نفر شاید 
به خاطر سربازي بیاید بگوید بهر حال حوزه که سربازي ندارد. اینها دیگر 
موارد خاص اند. البته چنین انگیزه هایي شاید در قشر دانشجو کمتر باشد. 
چون او مقداري از راه آینده اش را طي کرده است. فردي که سّنش به 23 
و 24 سال رسیده، اگر بخواهد شروع کند، با دید بازتري نگاه مي کند و به 
تأثیرات محیطي و  باشد،  پائین تر  لذا هر چه سن  راحتي جذب نمي شود. 

افراد دیگر بر او بیشتر خواهد بود.

فردي كه سنش به 23 و 24 سال رسیده، اگر بخواهد حوزه را 
شروع كند، با دید بازتري انتخاب مي كند و به راحتي جذب نمي شود، 

لذا هر چه سن پائین تر باشد، تأثیرات محیطي بیشتر خواهد بود.

خشت اول: برخي از این انگیزه ها كه گفتید بین قشر دانشجو و غیر 
دانشجو مشترك است. مثل احساس وظیفه در مقابل هجمه ها؟
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نه، من این را قبول ندارم. موارد بسیاري را سراغ دارم که آمده اند و 
طلبه شده اند ولي آنهایی که  از سوم راهنمایي آمده اند اصاًل شاید متوجه 

این مسأله که هجمه چیست نباشد؟
در زماني که با ورودي هاي دیپلمه در یك ساختمان مشترك بودیم، 
خیلي از افراد را مي دیدم که اینها فقط یك عقبه خانوادگي طلبه داشتند؛ 
یعني پسر روحانی بوده، در بعضی موارد کاماًل مشخص بود که دوست دارند 
اینها  کارهاي دیگري هم بکنند. شاید فشار خانوادگي باعث شده بود که 
بیایند. البته بعضاً هم بُریده اند. اما کسي که از دانشگاه مي آید، باید عوامل 
انگیزشي در این سمت قوي تر باشد تا او را به این سمت بکشاند. البته به 
نظر شخصي بنده بهترین دوره براي ورود به حوزه، دوره دیپلم است. چون 
آدم یك دید متوسطي نسبت به جامعه پیدا کرده است. دیده ام کساني که 
از سوم راهنمایي مي آیند، چند سال اول متوجه نیستند چه کار مي خواهند 

بکنند. 
حوزه  در  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  ثمرات  و  فواید  اول:  خشت 

چیست؟
بهرحال، هر چه سن باالتر برود، اقتضاي طبیعي این است که دید افراد 
نسبت به چند چیز عوض شود یا متکامل شود. این هم مي تواند یك فایده 
باشد و هم یك آفت. اگر جهت دهي دیدگاه او صحیح بوده، فایده است و 
اگر جهت دهي خوب نبوده، آفت است. البته اکثر افرادي که آمده اند سیر 
فکري شان درست بوده و مي توانند مفید باشند. ولي بعضاً بوده اند که با یك 

تفکرات خاصي آمده اند.

در یک ساختمان مشترك  دیپلمه  ورودي هاي  با  كه  زماني  در 
بودیم، خیلي از افراد را مي دیدم كه اینها فقط یک عقبة خانوادگي 

طلبه داشتند؛ یعني پسر روحانى بوده.

فکر  شما  مي پرسیدند  دیگري  کسان  بودم،  که  هم  دانشگاه  بنده 
نمي کنید که دانشگاه رفتن تو، به حوزه آمدنت ضرر زده باشد؟ مي گویم 

واقعاً  چون  مي دانستم.  ضروري  را  دانشگاه  اول  سال  دو  یکي  حداقل  نه. 
وقتي به دانشگاه رفتم، فهمیدم جامعه چه خبر است. در شهر قم، خیلي 
وجه هاي جامعه دیده نمي شود. دانشگاه براي خودش یك جامعه کوچك 
بود و حتي در بعضي موارد جلوتر از جامعه بود. شرایط بعضي از دانشگاه ها 
را که امروز مي بینید، دو سال بعد در جامعه همانطور مي شود. وقتي آدم در 
چنین محیطي باشد، چیزهایي که در جامعه تأثیرگذار هستند، برایش نمود 

بیشتري پیدا مي کند و براي آنها برنامه ریزي مي کند.

بعضًا چند سال  مي آیند،  راهنمایي  از سوم  كه  افرادى  دیده ام 
اول متوجه نیستند كه چه كار مي كنند. فقط درس مي خوانند، بعد 

مي فهمند كه آن دروس گذشته را با دید صحیح نخوانده اند.

است؛ قشرهاي  بر قشرهاي خاص  تأثیرگذاریشان  اینها،  فایده  دومین 
تحصیل کرده و سطح باالي جامعه. من یادم مي آید افرادي که دانشگاه ما  
را برای تبلیغ انتخاب می کردند و یا در میان دانشجویان می آمدند از افراد 
تحصیل کردة دانشگاه بودند و شرایط را کاماًل درك می کردند که به چه 
نحو است اما کساني که این وجه را نداشتند، همراهي شان با دانشجویان 

خیلي فرق داشت که نمونه اش کاماًل در ذهنم هست.
سومین ثمره را تأثیر بر کل مجموعه حوزه مي دانم. اگر این افراد با این 
فکر خاص که مقداري در زمینه هاي شناخت جامعه و علوم جدید بازتر شده 
است، وارد حوزه شدند، اگر لیاقت نشان دهند و رشد پیدا کنند، مي توانند 
کل مجموعه را متحول سازند. ما نمونه هایش را هم داریم. نمونه هایي که 
از اول انقالب مشغول شده اند. حداقل فکر مجموعه تحت نظرشان را عوض 

کرده اند. بعضي توانسته اند یك دستي هم به باال ببرند.

براي  دانشگاه  نمي شود،  دیده  جامعه  وجوه  خیلي  قم  در شهر 
جامعه  از  موارد  برخي  در  حتي  و  بود  كوچک  جامعه  یک  خودش 

جلوتر بود.

خشت اول: در كنار این فواید چه آفت هایي را مي توانید ذكر كنید؟
مواردي که به عنوان فایده گفتم مي توانند اگر در جهت منفي و نادرست 
پرورش یافته باشند، یك آفت به حساب بیایند. ولي یك آفت بزرگي که 
مي شود گفت این است که شاید دید بعضي ها منطبق بر دید عمومي حوزه 
نباشد. نتیجه دیدگاهش منطبق بر منش عمومي حوزه نباشد. من نمي توانم 
بگویم که حتماً باید دید عمومي حوزه عوض شود. بعضي تندروي هاست که 
ما فکر مي کنیم از جامعه جلوتریم در حالي که خیلي وقت ها باید هماهنگ 
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ازعلما در متن مردم هستند ولي ما که  با جامعه پیش رفت. مثاًل خیلي 
خودمان را از متن مردم جلوتر مي بینیم، دوست داریم یك تندروي هایي 

داشته باشیم. این ها بعداً ممکن است ضربه بزند.
به نظر من ما باید یك تعداد از این طلبه ها را براي آن محیطي که از 
آن آمده اند آماده کنیم. به دلیل هم زباني و هم فکري با آن محیط و گرایش 
بیشتري که نسبت به اینها در محیط دانشگاه وجود دارد. ما بعضي از اینها 
را در یك بازه  زماني مثاًل ده سال پرورش بدهیم و به عنوان ُمبلِّغ یا استاد 

معارف یا هر چیز دیگر به دانشگاه بفرستیم.

است؛  خاص  قشر هاي  بر  تأثیرگذاري شان  اینها  فواید  دیگر  از 
قشر هاي تحصیل كرده و سطح باالي جامعه. من یادم مي آید افرادي 
كه دانشگاه ما براي تبلیغ انتخاب مي كردند، از افراد دانشگاه رفته 

بودند و كاماًل هم درك مي كردند كه شرایط آنجا به چه نحو است.

بعضي ها  مي شوند.  قشر  چند  مي آیند  دانشگاه  از  که  افرادي  همین 
منفعل اند. یعني سرشان توي کار خودشان است و فعالیتي فراتر از این که 
دارند، نمي خواهد انجام دهند. مي خواهند طلبه اي در سطح متوسط بشوند 
با تبلیغي در حد متوسط. آنهایي که بخواهند خودشان را باال بکشند و افکار 

نویي داشته باشند، خیلي نیستند. این عدة فعال را باید در نظر گرفت و 
برایشان برنامه ریزي کرد. با توجه به سالیق خودشان و نیازهاي جامعه.
خشت اول: آیا راجع به مالك هاي پذیرش این دسته، نظري داري؟

این مالك ها همیشه مشکل ساز بوده و خواهد بود. باالخره ما باید یك 
بود که فیلترمان آدم هاي خوب را حذف  باید مراقب  فیلتر بگذاریم. فقط 
نکند و آدم هایي که به درد نمي خورند را به داخل نفرستد. به نظر من باید 
یك حداقل امتیاز بگذاریم. مثاًل 30 از 100 و هر کس از 30 به بعد بود، 
بیاید داخل. نیاییم این امتیاز را باال ببریم تا عده زیادي نتوانند بیایند. چون 
بعدها  یعني  ببرند.  باال  را  نمره شان  و  اینجا  بیایند  عده  یك  است  ممکن 
لیاقت و شایستگي شان را اثبات کنند. ما فقط باید یك حداقل شرایط را در 
ابتدا مدنظر قرار دهیم. معدل هم به هر حال باید مورد توجه باشد. کسي 
که در دانشگاه درس نخوانده خیلي سخت است که در حوزه درس خوان 
شود. یعني ممکن است از ده نفر یکي یا دو نفر درس بخوانند. ولي این هم 
دست بازگذاشته شود. ممکن است یك نفر معدلش را با فعالیت هایي که 
در دانشگاه داشته، کم کرده باشد. مثاًل مي بینیم که در زمینه هاي خاصي 
موفق بوده اما معدلش در مجموع به دلیل همین فعالیت ها کم شده است. 
ما خودمان هر وقت که کار فرهنگي مان زیاد مي شد، معدلمان پایین مي آمد 

و این هم یك چیز منطقي است.
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ضمن اینکه با آن شیوه هاي مصاحبه خیلي موافق نیستیم. یعني آن 
مصاحبه هایي که از خودمان باشد. بعضي مسائل را مي پرسیدند که اگر از 
طلبه هم بپرسید مي گوید باید بروم از روي رساله ببینم. البته در حال حاضر 
بهترین شیوه مصاحبه است اما در مصاحبه باید افراد خبره اي حاضر باشند 
و مالك هاي خاصي را در دست داشته باشند. نه اینکه با همان شیوه اي که 

با فرد دیپلم مصاحبه مي کنیم، با اینها هم مصاحبه کنیم.

این است كه شاید دید  بزرگي كه مي شود ذكر كرد  یک آفت 
دیدگاهش  نتیجه  نباشد.  حوزه  عمومي  دید  بر  منطبق  بعضي ها 
كه  تندروي ها هست  بعضي  نباشد.  حوزه  عمومي  منش  بر  منطبق 
باید  وقت ها  خیلي  آنكه  حال  جلوتریم،  جامعه  از  مي كنیم  فكر  ما 

هماهنگ با جامعه پیش رفت.

پیشنهاداتي  چه  گروه،  این  آموزشي  برنامه  مورد  در  اول:  خشت 
دارید؟

فقط  عده  یك  شود.  انجام  جداسازي  دانشجو  داوطلبان  بین  باید 
هم  آینده اش  به  و  دارند  عالقه  چون  بخوانند  را  درس ها  این  مي خواهند 
کاري ندارد. این آدم اصاًل به فکر مدرك نیست. باید با توجه به عالیق و 
مالك هایي که اساتید از طلبه ها مي گیرند، این افراد را جدا کنیم. بگوئیم 
آقا شما مي خواهید چه کاره شوید؟ یك عده مي خواهند کار بیرونشان را هم 
داشته باشند و عصر ها یك وقت خالي براي این مطالعات بگذارند. او اصاًل 
شاید شهریه هم نخواهد. در میان رفقاي ما کساني هستند که این وضعیت 
را دارند. اینها را باید تفکیك کنیم. مخصوصاً در قشر دانشجو. اینها مشکالت 

خاص خودشان را دارند.

ما بیش از آنكه نیاز داشته باشیم نخبه به حوزه بیاید، نیازمند 
باید  را  دبیرستان  ریاضي  رشته   18 معدل  هستیم.  پروري  نخبه 
بتوانیم تا آخر نخبه نگه داریم. باید پتانسیل و ظرفیت هایي وجود 
داشته باشد كه اینها را زده نكند. ال اقل مشكالت آموزشي نخبگان 

را برطرف كنیم.

اصل استعدادیابي در حوزه ضعیف است. بعد از 7، 8 سال که فرد زحمت 
کشید مي فهمند که این آقا در علوم عقلي استعداد دارد. این استعدادیابي و 

تفکیك گذاري خصوصاً در بین طالب دانشگاهي باید صورت بگیرد.
ما بیش از آنکه نیاز داشته باشیم نخبه به حوزه بیاید، نیازمند نخبه 
آخر  تا  بتوانیم  باید  را  دبیرستان  ریاضي  رشته  معدل 18  پروري هستیم. 
نخبه نگه داریم. باالخره در هر دوره اي سه، چهار تا نخبه در بین این طالب 
وارد مي شوند. خب باید پتانسیل و ظرفیت هایي داشته باشیم که اینها را 
زده نکند، تلف نکند. باید سعي بر این باشد که همین نخبه هایي که آمده اند 
را الاقل حفظ کنیم. این مهمتر از آن است که سایر نخبه ها را هم جذب 
کنیم. الاقل مشکالت آموزشي نخبگان را برطرف کنیم. مشکالت مالي را 
نمي گویم. باید گذاشت دستشان در درس خواندن و طي مسیر آموزشي باز 
باشد. مثاًل اصول اعتقاداتي که طلبه سال اول مي خواند واقعاً در سطح سوم 
راهنمایي است. آدمي که اصول عقاید آقاي مصباح را در دانشگاه خوانده، 
واقعاً برایش زجرآور است که سر آن کالس بنشیند. باالخره باید براي این 

نخبه ها کالس و استاد خاص گذاشت و به طور ویژه برنامه ریزي کرد.

فارغ  متأهل،   ،1354 متولد  مخبري،  احمد 
التحصیل مهندسي عمران از دانشگاه تهران، طلبة پایة 

دهم حوزه
وي پیش زمینه هاي فکري و معنوي زیادي قبل از 

ورود به حوزه داشته است.
از فارغ التحصیلي با خودم  مخبري مي گوید: بعد 
گفتم حداکثر کار یك مهندس عمران، ساخت و ساز 
مدرسه  یا  مسجد  یك  آن  اعالي  حد  در  و  خانه  یك 
است. اما اینکه چه نوع تفکري در آن مسجد به عبادت 
او  دست  به  بخواند  درس  مدرسه  آن  در  یا  بپردازد 

نیست.
و  است  جالب تر  برایش  افکار  و  اذهان  مدیریت 
اینکه بتواند دیگران را با معارف واالي قرآني و اسالمي 
آشنا کند، هدف غایي اوست.او واقعاً هم از تمام شؤون 

مهندسي خود دست برداشته است.

 مهندسِي فكر خودم و 
دیگران برایم مهم تر بود

نگاره2- 
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تبیین مسائل ورود دانشجویان به حوزه 
در گفتگو با حجت االسالم و المسلمین علیرضا امیني

و  علم  دانشگاه  مکانیك  )مهندسي  دانشگاه  از  انصراف   ،1339 اصفهان  متولد  امیني،  علیرضا 
معارف  دروس  و  اساتید  امور  معاونت  سابق  معاون   ،1362 قم  علمیه  حوزة  ورودي  صنعت(، 
اسالمی نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه ها، معاون پژوهشي حوزة علمیه قم از 1382 تاکنون، 

رئیس انجمن معارف اسالمی، مدیر مسؤول مؤسسه فرهنگی طه.

الگوى مسائل ورود دانشجویان به حوزه
 )قسمت اول(
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به حوزه را دسته بندي كنید تا بتوانیم به طور منظم تري بحث كنیم.
روحي  به یك حالت  که  با شما مشورت مي کند  دانشجویی  گاهی 
که  شما  بیاید.  حوزه  به  باید  مي کند  فکر  که  است  رسیده  خاصي 
یا  حوزه  مدیر  جاي  به  را  خودتان  کنید،  توصیه  به شخص  مي خواهید 
دانشجو  به جاي آن  را  بلکه خود  نمی گذارید  مسؤوالن تصمیم گیرنده 
مي گذارید. نمي خواهید مسأله کل دانشجویان را حل کنید، بلکه نگاه 
با خود این شخص کار دارید.  شما کاماًل شخصي و فردي است، یعني 
هم  دانشجو  خود  است.  مسأله  این  به  نگاه  نوع  اولین  فردی،  نگاه  این 
مدیر  جاي  که  او  دارد،  را  نگاه  همین  بگیرد  تصمیم  مي خواهد  وقتي 
حوزه نمي نشیند، جاي مسؤولین فرهنگي کشور هم نمی نشیند لذا از 
منظر خودش، جریانی نمي بیند. اینجا دیگر بحث ما جریان نیست، اگر 
بخواهید مطلبي بنویسید و در اختیار یك دانشجو بگذارید، ممکن است 
بخشي از مباحث شما که در همین چارچوب است و تجویزها و توصیه 
هایي براي خود دانشجویان دارد، برای آن ها قابل استفاده باشد. چون 
معموالً دانشجویانی که بر سر دو راهي قرارمي گیرند، نمي خواهند مسائل 
دانشگاه یا دانشجویان را حل کنند، بلکه مي خواهند مشکل خودشان را 
حل کنند. در این جا نگاهمان نه مدیریتی است، نه جامعه شناسانه؛ چون 
نمي خواهیم نهاد دانشجو- طلبه را بحث کنیم. از این منظر باید مسائل و 
عواملی که در انتخاب هاي یك فرد دخالت دارند، بررسی شوند، مثل این 
که منطق تعیین رشته یا تغییر مسیر تحصیلی چیست؟ استعداد الزم 
برای این کار چه میزان است؟ و ... و نهایتاً پس از رسیدن به جمع بندی، 

از همین منظر، مشاوره مي دهیم.

این مسأله در سه سطح خرد، میانى و كالن قابل بحث است، 
چون بر هر كدام از آن ها، تصمیم گیري خاصى مترتب مي شود. 
در  و  است  شخصي  و  جزئي  كاماًل  گیري  تصمیم  نگاه،  یک  در 
دیگرى، تصمیم گیري سازمانى و در سطح مدیریت حوزه است 
و در دیگرى، تصمیم گیري كالن و كشورى است. این نگاه ها را 
باید جدا كرد و براي هر كدام، طرح خودش را نوشت و پي گیري 

كرد.

نگاه دوم، از منظر مسؤوالن حوزه است. این نگاه دوم، نگاهي است 
مدیریتي و در عین حال جامعه شناسانه این جا چون مي خواهیم برنامه 
ریزي کنیم، باید ببینیم که در چه سطحي با این افراد باید مواجه شویم. 
آیا توصیه کنیم به حوزه نیایند؟ یا توصیه کنیم بیایند و حتی تشویق 
خاصي  برخورد  اصاًل  که  این  یا  بگیرد؟  شکل  گروهی  چنین  که  کنیم 
نکنیم، نه بگوییم بیایند و نه بگوییم نیایند؟ نگاه سنتي حوزه این است 
که دوست دارد فرد در سن پایین تر به حوزه بیاید، اما آن طور هم نیست 
که در برابر کسی که دانشگاه بوده و سنش بیشتر است، مانع ایجادکند. 
درحوزه،  دیگر  مسائل  از  خیلی  مثل  حوزه  به  دانشجویان  ورود  درباره 
موافق و مخالف وجوددارد، اما تصمیم گیران حوزه ممکن است به لحاظ 
ظرفیت پذیرش و امکانات مدارس، مالحظاتي داشته باشند و پذیرش را 
محدودکنند. گاهی در تصمیم گیری کلي گفته می شود که امکانات و 
ظرفیت هاي موجود حوزه را باید حتي المقدور به کساني که از ابتدا خود 

اشاره:
ایشان با توجه به مسؤولیت هاي علمي و مدیریتي که در امور مربوط 
به  دانشجویان  دیني  دغدغه هاي  با  داشته اند  دانشجویان  و  دانشگاه  به 
و  وي  دانشجویي  سابقه  به  عنایت  با  آشنایي  این  هستند.  آشنا  خوبي 
از  بسیاري  با  بودن  مشورت  طرف  نیز  و  آن  از  پس  حوزه  انتخاب 
دانشجویاني که مي خواستند حوزه را انتخاب کنند و همچنین مشاهده 
تجربیات موفق و نا موفق بسیاري از طالبي که قباًل دانشجو بوده اند از 
یك طرف، و از طرف دیگر تحصیل، تدریس و مسؤولیت ایشان در سطح 
حوزه، باعث شده است که مسأله ورود دانش آموختگان دانشگاهي را به 

خوبي بشناسند و آن را تحلیل کنند.
این گفتگو که در چهار جلسه انجام شده است، حاوي مطالب شنیدني 
است که به علت طوالني بودن این گفتگو ها مجبور شدیم خالصه اي از 
آن را در دو بخش تنظیم نموده و در این ویژه نامه تقدیم کنیم. در ادامه 

بخش اول را مي خوانیم.

خشت اول: آشنایي طالب با برخي از مباحث راهبردي مورد ابتالء 
حوزه، كارى ضرورى است. در این راستا براي این شماره موضوع فارغ 

التحصیالن دانشگاه و ورود آن ها به حوزه، انتخاب شده است.
یک موضوع مهم این است كه اكنون ورود فارغ التحصیالن دانشگاه 
به صورت یک  و  فردي، خارج شده  و  پراكنده  ورود  از حالت  به حوزه 
دارد.  ویژه اي  روشني  و  كه وضوح  است. جریانى كالن  درآمده  جریان 
حالت  از  كه  این  از جمله  است  ویژه  داراى شاخصه هایي  بودن  جریان 
اتفاقي بودن خارج شده و داراى قدرت تأثیرگذاري بیشترى است، لذا 
اگر بتوان برایش برنامه ریزي كرد، مي تواند بسیار مفید واقع شود و  از 
طرف دیگر اگر رها شود، مي تواند ویرانگر باشد. بر همین اساس، حوزه 
باید در قبال این جریان موضع گیري مشخص داشته باشد، اینكه مثاًل 
آیا مي خواهد دفع كننده باشد، نظاره گر باشد یا استقبال كننده باشد؟ 

هر كدام از این راهبردها اقتضائات خودش را دارد.
آیا واقعًا این افراد داراي ظرفیت هاي خاص ترى نسبت به سایر طالب 
هستند؟ یا این كه نه؛ این ها هم مثل سایر طالب هستند كه مقداري 
نتیجه برسیم كه  این  به  اگر ما  اند؟  دیرتر به سیستم حوزه وارد شده 
داراي ظرفیت هاي خاصى هستند باید براى آن ها برنامه ریزي خاصي 

انجام دهیم. نظر حضرت عالي در این خصوص چیست؟
درباره برخی از تعبیرات، باید بیشتر بحث شود. این که مي گویید: 
قابل  بودن  جریان  ضابطه  است.«  درآمده  جریان  به صورت  ورود  »این 
بحث است. یا مثاًل تعریف شما از دانشجو آیا درباره همه صادق است. 
امام  دانشگاه  متفاوتند.  هم  با  خیلي  ها  رشته  و  دانشگاهي  محیط هاي 
یکسانی  فضای  شیراز  دانشگاه  یا  شریف  صنعتي  دانشگاه  با  صادق)ع( 
ندارد. رشته های علوم انساني با فني مهندسي یا علوم پایه یا پزشکی یا 
هنر، با هم بسیار متفاوتند. تعریف شما از دانشجو فقط یك وجه مشترك 
در همه مصادیق دارد و آن هم مدرکي است از یك محیط دانشگاهی 
را به رسمیت مي شناسد. دانشجوها همه یك تیپ  که وزارت علوم آن 
نیستند. در ضمن بعضي از نکاتي که شما در مورد دانشجو مي گویید اصاًل 

به دانشجو بودنش ربطی ندارد.
خشت اول: اگر ممكن است مسائل ورود فارغ التحصیالن دانشگاهي 
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را در اختیار حوزه قرارداده اند، اختصاص داد؛ چرا که وقتي امکانات محدود 
است باید اولویت بندی صورت بگیرد.

اگر  حتی  کند.  دخالت  ورود،  جریان  بحث  است  ممکن  نگاه  این  در 
جریان هم نباشد، این ها یك تیپ خاصي هستند و خصوصیات ویژه ای 
دارند. شکل گیري فرهنگي و شخصیتی آن ها در فضای دیگری بوده است، 
لذا ورود آن ها به حوزه ممکن است نکات منفي و مثبت خاص خودش را 
داشته باشد. پس ما باید با یك نگاه راهبردي، نتیجه گیري کنیم که حوزه 

در برابر مقوله ورود دانشجویان به حوزه چه رویکردی باید داشته باشد.

دیگر  مسائل  از  خیلى  مثل  حوزه  به  دانشجویان  ورود  درباره 
درحوزه، موافق و مخالف وجوددارد، اما تصمیم گیران حوزه ممكن 
است به لحاظ ظرفیت پذیرش و امكانات مدارس، مالحظاتي داشته 
باشند و پذیرش را محدودكنند. گاهى در تصمیم گیرى كلي گفته 
حتي  باید  را  حوزه  موجود  هاي  ظرفیت  و  امكانات  كه  شود  مى 
المقدور به كساني كه از ابتدا خود را در اختیار حوزه قرارداده اند 
اختصاص داد؛ چرا كه وقتي امكانات محدود است باید اولویت بندى 

صورت بگیرد.

نگاه سوم، نگاه کالن تري است که ربطي به مدیریت حوزه ندارد، بلکه 
انقالب  عالی  منظر شوراي  از  مثاًل  است.  مدیریت کشوری  در حد  نگاهی 
چه  حوزه،  به  دانشگاه  از  گرایش  تغییر  برابر  در  که  است  مهم  فرهنگي، 
رویکردی را برگزیند.  در این دیدگاه باید اهداف فرهنگي کشور و اهداف 
کالن جامعه را در نظرگرفت. ممکن است نظام آموزش عالي یا شوراي عالي 
انقالب فرهنگي بگوید: تغییر مسیر عده ای که در دانشگاه برای آن ها هزینه 
شده، به صرفه نیست و بهتر است چاره دیگری براي آن ها اندیشیده شود.

هر سه نگاه، قابل بحث است، چون بر هر کدام از آن ها، تصمیم گیري 
خاصی مترتب مي شود. در یك نگاه، تصمیم گیري کاماًل جزئي و شخصي 
است و در دیگری، تصمیم گیري سازمانی و در سطح مدیریت حوزه است 
و در دیگری، تصمیم گیري کالن و کشوری است. این نگاه ها را باید جدا 

کرد و براي هر کدام، طرح خودش را نوشت و پي گیري کرد.
نکته دیگری که مهم است، نظام مفاهیم و تعاریف آن هاست. تعریف 
علمي-  دانشگاه  در یك  دربیاید. کسی که  اسمی  تشابه  از  باید  دانشجو 
ادامه داده و لیسانس گرفته است با  کاربردي، فوق دیپلم گرفته و بعداً 
کسی که در یك دانشگاه با جنجال های سیاسی و محیط فرهنگی خاّص 
تحصیل کرده، متفاوت است. انگیزه هاي ورود دانشجو به حوزه، در بین 
افراد، متفاوت است. تعریف نخبگی هم باید اصالح شود. نمی توان گفت 
چون  است.  نخبه  پس  است،  موفق  بسیار  ریاضي  درس  در  کسي  اگر 
دیگری که در ریاضی موفق نیست، ممکن است استعدادهای نهفته اي 
داشته باشد که اگر فضاي مناسب بیابد، به صورت انفجاري شکوفا می 
شود. خیلی از کساني که مسیر علم را عوض کرده اند، آدم هاي با هوش 
باال و فوق العاده نبوده اند، بلکه به یك مسأله خاصی عالقمند شده و 
با پشتکار به ابداع می رسیدند. به همین نحو، سایر تعاریف و پارامترها 

باید دقیقاً تعریف شوند.
در یك نگاه چهارم بعضي از مسائل بحث هاي بعد از ورود به حوزه است. 
این افراد پس از ورود به حوزه و پذیرش، گروهي هستند که تعبیر جریان 
برای آن ها خیلي تأثیر ندارد، چون دیگر واردشده اند و کسانی هستند که 
سرمایه هایي دارند. این سرمایه ها برای حوزه، ممکن است مثبت یا منفي 
باشد. در این مباحث بعد از ورود به حوزه، برنامه ریزان آموزشي و علمي و 
فرهنگي باید مشخصات این تیپ را به خوبی تعریف کنند و بررسی کنند که 
چه تمهیداتي باید برای آن ها داشت. آیا این افراد، مدرسه جدا مي خواهند 

یا نمي خواهند؟ آیا این ها از بقیه طالب متمایزند؟ چه نقاط ضعف و چه 
امتیازاتي نسبت به بقیه دارند؟ چه کارکرد ویژه اي در آینده، مي توان براي 
این ها تعریف کرد؟ یا این که اصاًل حوزه دخالت نکند و بدون تصمیم گیري 
خودشان  تصمیمات شخصي  به  را  ها  این  کارکردهای  و  عملکرد  خاّصی، 
واگذار کند؟ چون بعضی ها معتقدند اگر روي این افراد، عنوان 
خاصی گذاشته شود، 

بهتر  بنابراین  مي کنند  گم  را  خودشان 
است با همان انگیزه و استعدادي که داشتند، در کنار دیگران قراربگیرند و 
با سعي و خطا، خودشان پیش بروند. در این صورت به نگاه های بهتر و واقع 
بینانه تري مي رسند. همین بعض معتقدند که نباید برنامه حوزه را برای این 
افراد تغییرداد، بلکه حداکثر می توان برخی از آموخته هایشان را پذیرفت 
تا مجبور به دوباره خوانی نشوند؛ چرا که وقتی یك طلبه هم به دانشگاه 
می رود، دانشگاه به خاطر طلبه بودن او، سیستم آموزشی و مقررات خود را 
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تغییرنمی دهد، بلکه حداکثر نمرات برخی از دروس او را تطبیق داده و می 
پذیرد. درباره کارکردها هم همین نظر را دارند که نباید این افراد را به هدف 
خاصی سوق داد، بلکه عدالت اقتضاء مي کند که خودشان انتخاب کنند که 
با نظام  از قدیم، فرقش  . نظام حوزه  یا...  یا مبلغ  یا مدرس  مجتهد شوند 
افراد تعیین رشته و مسیر  این بوده که براي  آموزشي کالسیك و جدید، 
اساس  بر  دبیرستان،  آموزشي  نظام  در  مثاًل  در حالی که  است؛  نمي کرده 
نمرات دروس دوره راهنمایي، اولویت بندی می کنند که مثاًل این آقا علوم 
انساني بخواند، و دیگری علوم تجربی 
بخواند. این تشخیص ها دقیق نیست، 
این طور تعیین هدفِ کلیشه    اي براي 
از  بسیاري  است.  نداده  جواب  افراد، 
سالگي،  هفده  و  شانزده  سن  تا  افراد 
بدهند،  نشان  را  خودشان  توانند  نمي 
بعضي ها  است،  کمون  در  استعدادشان 
نشان  را  خودشان  سالگي   23 در 
سالگي  سي  باالي  بعضي ها  مي دهند، 
پیري. در  برخی  و  شوند  می  شکوفا 

تشابه  از  باید  دانشجو  تعریف 
یک  در  كه  كسى  دربیاید.  اسمى 
فوق  كاربردي،  علمي-  دانشگاه 
و  داده  ادامه  بعداً  و  گرفته  دیپلم 
در  كه  كسى  با  است  گرفته  لیسانس 
سیاسى  هاى  جنجال  با  دانشگاه  یک 
تحصیل  خاّص  فرهنگى  محیط  و 
ورود  انگیزه هاي  است.  متفاوت  كرده، 
دانشجو به حوزه، در بین افراد، متفاوت 
اصالح  باید  هم  نخبگى  تعریف  است. 
شود. نمى توان گفت اگر كسي در درس 
نخبه  پس  است،  موفق  بسیار  ریاضي 

است.

خشت اول: اگر اجازه بدهید با توجه به 
مسؤولیت شما در حوزه در مورد نگاه بایسته 
تحلیل  چگونگي  و  مسأله  این  به  مسؤوالن 

ابعاد آن صحبت كنیم.
به نظر من باید چند مسأله را از هم تفکیك 

کنیم:
مسأله اول: رویکرد حوزه نسبت به جذب 
سه  بین  در  مي توانیم  را  طالب  این  پذیرش  و 
سلبي  ایجابي،  گزینه  کنیم:  جستجو  گزینه 
خنثي. ما در طراحي اهداف و چشم اندازمان باید 

مبناي صحیحي اتخاذ کنیم.
در گزینة ایجابي فرض بر این است که حوزه 
به عنوان دستگاه آموزشي یا مرکز علمي و تربیتي 
موضع  و  کند  نگاه  مناسب  فرصت  یك  عنوان  به  پدیده  این  به  مي تواند 
ورود،  این  که  باشد  این  دنبال  به  یعني  باشد  داشته  استقبالی  و  ترویجي 
خوبي  به  را  خودش  باید  حوزه  بیشتر،  تشویق  براي  بنابراین  بیفتد  اتفاق 
را  آنها  و  کرده  آشنا  بیشتر  با خود  را  دانشجویان عالقمند  تا  کند  معرفي 

جذب کند.

نظام حوزه از قدیم، فرقش با نظام آموزشي كالسیک و جدید، 
این بوده كه براي افراد تعیین رشته و مسیر نمي كرده است.

منظور از موضع سلبي این است که اگر به این نتیجه رسیدیم که این 
ترویج مي کنیم که  لذا  تبعات منفي زیادي دارد  پدیده خوب نیست مثاًل 
نیایند نه اینکه شرط بگذاریم که اگر کسي دانشجو باشد نمي تواند به حوزه 

بیاید اّما باید به حداقل ها اکتفا کنیم و اصل بر این است که نپذیریم.
بیایند،  که  مي کنیم  ترویج  نه  یعني  است  خنثي  نگاه  یك  سوم  نگاه 
اما منع شان هم  آنها نمي رویم  به استقبال  نیایند،  ترویج مي کنیم که  نه 
نمي کنیم. این نگاه بر این مبناست که خوبي هاي پدیده در مقابل بدي هایش 
مساوي است لذا نه سلب مي کنیم و نه ایجاب، می گوییم این جا سفره امام 
صادق)ع( پهن است، هر کسي مي خواهد بیاید بنشیند و استفاده کند. ما 
براي کسي دعوت نامه خاص نمي فرستیم و در خدمت تمام کساني هستیم 

که سر این سفره مي نشینند.
ما باید این سه رویکرد را با هم مقایسه کنیم. هر کدام هم طرفداراني 
دارند، گرچه ممکن است به شکل نظر ابراز نشود ولي به عنوان مدل رفتاری 
مي توانیم این ها را احساس کنیم. ممکن است این رویکردها را ترکیب کنیم 
و مثاًل قیدهایي بزنیم و بگوییم که نخبگان این جریان را مي گیریم و در 
الگوي  این  به هر حال  یا سلبي عمل مي کنیم.  بقیه خنثي هستیم  مورد 

رفتاري راه گشا است.
مسأله دوم: این که ما کدام یك از این سه گزینه را انتخاب مي کنیم، 
نظر گرفته  اهداف خود در  دارد که حوزه در مدیریت  به منطقي  بستگي 
است. اگر اهداف کالني براي حوزه داریم و دنبال آن هستیم که اهداف مان 
را پیاده کنیم، باید جایگاه ورود این نیروهاي انساني با اهداف کالن حوزه 
سنجیده شود یعني آیا این ورودي ها به توان سیستم ما مي افزایند یا این که 
این ورودي ها با دیگران فرقي ندارند و یا این ورودي ها سیستم ما را دچار 
مشکل مي کنند؟ جواب این سؤال ها به این مطلب برمي گردد که اهداف مان 

را چگونه تعریف کرده باشیم.

 رویكرد حوزه نسبت به جذب و پذیرش این طالب را مي توانیم 
در بین سه گزینه جستجو كنیم: گزینه ایجابي، سلبي، خنثي.

مسأله سوم: در حال حاضر ما در حوزه بیشتر معطوف به درون سیستم 
خودمان هستیم یعني آموزش هایي را تعریف کرده و آنها را اجرا مي کنیم. 
اما نسبت به اینکه ما از نیروهایي که پرورش داده ایم دقیقاً مي خواهیم چه 
استفاده اي کنیم، در این باره فکر منسجمي در حوزه وجود ندارد یعني حوزه 
تبلیغ دین را مدیریت نمي کند، فقط نیروها را آموزش مي دهد و دیگران 
باره دو نظریه در بین  این  از این نیروها استفاده مي کنند. در  هستند که 
متولیان حوزه به چشم مي آید. یك نظر این است که حوزه فقط یك مرکز 
آموزش و پرورش نیروهاي انساني در راستاي اهداف دیني است، که بنابر 
توضیحات قبلي این نظر غالب است. نظر دیگري که در این باره وجود دارد 
این است که حوزه به عنوان مغز و لب روحانیت باید اهداف خود را مدیریت 
کند. در این نظر حوزه باید مثاًل اهداف کالني در سیاست هاي تبلیغي خود 
از نیروهایش را پرورش دهد  اولویت هاي خود بخشي  داشته باشد و براي 
تبلیغ دین راهبردهایي در نظر  براي  تبلیغ دین را مدیریت کند. یعني  و 
بگیرد و براي آن برنامه ریزي کند و متناسب با برنامه هایش نیروها را تعریف 
باید در عرصه  کرده، آنها را جذب کند و پرورش دهد. مثاًل بگوید که ما 
این  نیرو در  تعدادي  براي ما ضرورت دارد  لذا  باشیم  تبلیغ داشته  ادیان، 
زمینه پرورش دهیم. این نیروها باید این خصوصیات اولیه و ثانویه را داشته 
بنابر  و  مي کنیم  نیرو  به جذب  اقدام  اولیه  به خصوصیات  توجه  با  باشند. 
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خصوصیات ثانویه اقدام به پرورش و آموزش مي کنیم. اما این طرز فکر در 
اقلیت است. آنچه اکنون مشاهده مي شود این نیست. کسي مي آید مي گوید 
ما نیروي انساني براي عرصه ادیان و مذاهب مي خواهیم، خودش به طور 
فردي مدرسه تأسیس مي کند و تعدادي نیرو از حوزه مي برد و آموزش می 
بلکه  نمي کنیم  برنامه ریزي  ما  را  نیروها  از  استفاده  این وضعیت،  دهد. در 
موجود،  وضع  این  است.  دیگران  اختیار  در  نیروها  از  استفاده  برنامه ریزي 
مدافعین خاص خود را دارد. در این موضع گفته مي شود ما مثل دانشگاه ها 
فقط موظف به آموزش و پرورش نیروها هستیم اما اینکه چه جایي آنها را به 
کار بگیرند و آنها چه خدماتي باید در جامعه انجام دهند به ما مربوط نیست. 
زیادي  و سیاست گذاري  تصمیم گیري  مراجع  کاغذ،  روي  گرچه  از طرفي 
در این باره داریم ولي عماًل آرایش کالن نیروهاي حوزوي، در حوزه انجام 
نمي شود. ما براي سازماندهي و ساماندهي نیروهاي حوزوي عماًل مسؤول 
خاّصي نداریم و این یك نابساماني است. سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، 
سازمان فرهنگ و ارتباطات، سیاسي عقیدتي ها، نهاد رهبری و سایر مراکز 
علمي و یا فرهنگي، از نیروهاي حوزه، استفاده هاي خاص خود را مي برند 
انفعالي عمل  این باره  یعني در  را مدیریت نمي کند  این جریان  ولي حوزه 
مي کند. به نظر مي رسد ما باید کل فرایند ارتباط دانش و اهدافی که از آن 
انتظار مي رود را در یك جا جمع کرده و مدیریت نماییم، در حالی که ما 
اصاًل نمي دانیم که قرار است ورودي هایمان را  کجا استفاده کنیم و حجم 

نیازها و اولویت هاي آن کجاست؟

سنجیده  حوزه  كالن  اهداف  با  دانشجویان   ورود  جایگاه  باید 
شود یعني آیا این ورودي ها به توان سیستم ما مي افزایند یا این كه 
این ورودي ها با دیگران فرقي ندارند و یا این ورودي ها سیستم ما 

را دچار مشكل مي كنند؟

سایه این مشکل روي مسأله ما نیز افتاده است. چون اولویت ها مشخص 
خوب  نمي توانیم  حوزه  به  را  دانشجویان  ورود  مسأله  ما  لذا  است  نشده 
چون  نپذیریم  را  اینها  مي گوید  یکي  است.  متفاوت  نگاه ها  کنیم.  تحلیل 
چون  بپذیریم  مي گوید  دیگري  نمي خوانند!  درس  خوب  و  مي آیند  اینها 
این ها تجربیاتي دارند که براي اهداف آینده حوزه مفید است. به هر حال 
این دو مبنا نظرات مختلفي را به وجود مي آورد. بخشي از متولیان و صاحب 
نظران که بیشتر نگاهشان معطوف به سیستم آموزشي و تربیتي حوزه است 
و مدیریت نیروها را بعد از پرورش بر عهده حوزه نمي دانند، شاید ورود این 
دانشجویان را به حوزه خیلی مفید نمی دانند اما گروهی که قائل به مدیریت 
متمرکز اهداف و نیروها در حوزه هستند، شاید نظر دوم را داشته باشند. 
البته نمي خواهم مرزبندي دقیقي انجام دهم ولي این مطلب کمي مسأله 
را پیچیده مي کند. مثاًل شاید بتوان نظر شهید مطهري)ره( که این جذب 
را مفید مي دانند این گونه تحلیل کرد که ایشان معتقدند ما به افرادي نیاز 
داریم که به محیط دانشگاهي بروند و بدنه فرهیخته جامعه را متوجه دین و 
دینداري نمایند لذا این دانشجویان را براي این منظور مفید مي دانند. و یا 
مثاًل آن کسي که مي گوید این ورود مفید نیست، شاید هدف حوزه را تنها 
آموزش دروس رایج مي داند و فکر مي کند با این ورودي ها که با ذهنیت هاي 

خاصي وارد حوزه شده اند، نمي شود به خوبي کارکرد.
به  اکنون  کلیسا  کنیم.  مبنا  اتخاذ  حوزه  چشم انداز  سند  در  باید  ما 
تبلیغ  تألیف،  سیاستهاي  مي کند.  عمل  پیوسته  هم  به  واحد  یك  صورت 
ابالغ مي شود،  از کلیسا  به طور متمرکز  اجتماعي هم  تأثیر گذاري هاي  و 
آشفتگي  این  ما  در حوزه هاي  ولي  نیست.  متشتت  اجرا  و  سیاست گذاري 
وجود دارد. ممکن است در جایي از حوزه، این قضیه به صورت جزئي حل 

شده باشد مثل طرح هجرت حوزه، ولي این راهکار در مدیریت کالن حوزه 
نگراني هاي  از  زیادي  قسمت  شود  حل  مسأله  این  اگر  است.  نشده  دیده 

طالب حل مي شود.
مسأله چهارم: این است که در نظام تربیتي و آموزشي حوزه، از لحاظ 
سخت افزاري یعني امکانات، فضاها، محیط هاي آموزشي و سایر خدمات، و 
از لحاظ نرم افزاري یعني هنجارها، عوامل، فرامین و هر آنچه جنبه فکري 
دارد، با توجه به استعدادها، توانایي ها، سرمایه ها و پیشینه دانشجویان چه 
مالحظاتي را براي این ورودي ها باید  در نظر گرفت تا به باالترین کارآیي 
برسیم. حال که یك سري از این ورودي ها در گروه بندي حوزه وارد شدند 
و تحت آموزش قرار گرفتند، آیا کتاب هاي اینها باید فرق کند؟ آیا امکاناتي 
که به اینها مي دهیم باید فرق کند؟ آیا مدارس اینها باید ویژه باشد؟ آیا 
را  آموزشي  نظام  باشد؟  متفاوت  از سایرین  باید  آنان  طول دوره تحصیلي 
چگونه طراحي کنیم تا بیشترین کارایي و اثر بخشي را داشته باشیم. آیا 
اصاًل دانشجویان نسبت به بقیه امتیازي دارند؟ اگر این امتیاز وجود دارد 
این امتیاز، خود را در چه الیه اي از برنامه ریزي ها نشان مي دهد؟ سؤاالتي از 
این دست تعریف مي شود که متولیان حوزه باید نسبت به آن موضع روشني 
مي تواند  هم  طلبه ها  افراد  سایر  مورد  در  این سؤاالت  البته  باشند.  داشته 

مطرح شود و فقط مختص دانشجوها نیست.
براي تحلیل این مسأله باید خصوصیات این ورودي ها را تبیین کنید. 
اجماالً در این مورد مي توان گفت که این افراد وضعیت معیشتي متفاوتي 
و  متفاوت  نسبتاً  محیط  یك  در  حضور  تجربه  دارند،  باالتري  سن  دارند، 
حال  هر  به  اینها  داشته اند.  را  فرهنگي  چالش  پر  محیط  یك  در  زندگي 
آموزشي،  محیط  یك  در  کار  شوند. سخت ترین  مي  وارد  قبلي  ذهنیت  با 
وارد مي شوند  قبلي  با ذهنیت  و  باال  توقع  با  با کساني است که  کارکردن 
چون طبیعتاً صد در صد تسلیم محیط نیستند و این مطلب براي مدیران 
خوشایند نیست. اگر سیستم آموزشي ظرفیت هاي خود را گسترش ندهد 
نشود،  مواجه  قابلیت هایشان  و  انتظارات  تجربه،  با  متناسب  با هر گروه،  و 
مشکل ایجاد مي شود. هر چه این سیستم انعطافش را باال ببرد و کارکردهاي 
خود را گسترش دهد طبیعتاً قدرت جذبش باال مي رود. حوزه نیز با توجه به 
شناخت واقعي از این دسته از طالب و با توجه به اهداف و اولویت هاي خود 

باید برنامه هاي آموزشي و تربیتي خاصي را براي این طالب فراهم آورد.
چون  یعني  است  تزاحم  مبناي  بر  حوزه  متولیان  رفتارهاي  گاهي 
اولویت هایي را رعایت کنیم. مثاًل  چون  باید  امکانات ما محدود است، ما 
دارند،  باالتري  تربیت پذیري  قابلیت  یا  هستند  جوان تر  دانشگاهیان  غیر 
است  تعارض  نوعي  از  حاکي  رفتارشان  هم  گاهي  دارند.  باالتري  اولویت 
یعني مي گویند اگر امکانات هم به حد کافي داشته باشیم، باز هم صالح 
نیست اینها به حوزه بیایند چون نرم افزارهاي حوزه با ذهن اینها مثاًل جور 

در نمي آید.

 استفاده از نیروها را ما برنامه ریزي نمي كنیم بلكه برنامه ریزي 
استفاده از نیروها در اختیار دیگران است. گرچه روي كاغذ، مراجع 
عماًل  ولي  داریم  این باره  در  زیادي  سیاست گذاري  و  تصمیم گیري 

آرایش كالن نیروهاي حوزوي، در حوزه انجام نمي شود.

من فکر نمي کنم در حدود رفتار متولیان حوزه فعاًل معیار ثابتي وجود 
داشته باشد و موضوع خاصي را نمي توانیم به مسؤوالن حوزه نسبت بدهیم 
را  افرادي  نداریم.  این زمینه  راهبرد خاصي در  بگوییم که  فقط مي توانیم 
اینکه  ولي  مي شناسم،  هم  را  موافقاني  و  دارند  منفي  نظر  که  مي شناسم 
به  نمي توانم  را  چیزي  باشد،  داشته  این خصوص  در  توصیه  کالني  حوزه 
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حوزه نسبت بدهم. ولي مي توانم بگویم نوع رفتارها متفاوت است. این مطلب 
انکار نیست. حتي اگر در مقام راهبرد هم به نتیجه برسیم در مقام  قابل 
برنامه ریزي تشتت داریم. ممکن است دسته اي از متولیان و بزرگان حوزه 
با این ورود موافق باشند، یك دسته بگویند آنها را بپذیریم تا مجتهد شوند 
پرسِش  هم  هنوز،  یعني  بشوند.  خوبي  مبلغان  تا  بپذیریم  بگویند  دیگران 
»بیایند یا نیایند« پاسخ داده نشده است و هم پرسِش »چرا بیایند یا چرا 

نیایند«!
در الیه مدیریت آموزشي و تربیتي حتي وضعیت دوران گذار را مي توان 
تا حدي سامان داد. ممکن است سالیاني طول بکشد تا حوزه بتواند مطالعات 
کافي انجام دهد و در مورد این پدیده اظهار نظر دقیق کند. اما این مدیریت 
آموزشي و تربیتي مي تواند براي دوره قبل از این اظهار نظر کارشناسانه هم 

مفید باشد، گر چه این دو مقام در یك ارتباط تنگاتنگ با هم هستند.
حوزه  وارد  دانشگاه  از  افراد  از  دسته  سه  من  نظر  به  پنجم:  مسأله 
مي شوند. دسته اول طلبه هایي هستند که با یك خودآگاهي نسبتاً باالیي 
آنها طراحي  براي  وارد مي شوند و هدفشان معلوم است. الزم نیست شما 
متخصص  مي خواهد  که  داند  می  روشن  و  واضح  خیلي  مثاًل  کنید  هدف 
فلسفه اسالمي بشود. دسته دوم طلبه هایي هستند که یك هدف في الجمله 
نیاز  برنامه ریزي  به  اینها  ندارند.  را  اول  دسته  استحکام  اما  دارند  مقبولي 
دارند. دسته سوم طالبي هستند که احساس مي کنیم اهداف مثبتي ندارند. 
با آنان برخورد حذفي  در مورد این دسته سوم شاید بتوان گفت که باید 
کرد که این باید در گزینش لحاظ شود. در نقشه اي که در ذهن دارند به 
حوزه نگاه ابزاري مي کنند و مثاًل مي گویند تا من با این ادبیات آشنا نباشم 
و یا این اعتبار را به همراه نداشته باشم، به اهداف سیاسي و اجتماعي ام 
نمي رسم. این اهداف به نحوي نیست که بتوان آن را یکي از اهداف حوزه 
دانست. یعني خروجي آن را نمي توان به عنوان خروجي این آموزش و در 
خدمت اهداف حوزه دانست. این گروه سوم را با زیرکي مي توان در گزینش 
شناسایي و حذف کرد. گروه دوم شاید امتیاز دادن در همه موارد برایشان 
لزومي نداشته باشد. در مورد دسته اول از یك طرف خوشحالیم که اینها 
با برنامه آمده اند ولي گاهي بر اساس شناخت خودشان داوري هاي جزمي 
مي کنند و بر مبناي آن حرکت مي کنند و این موارد ممکن است کار را از 
جهاتي براي متولیان سخت کند. چرا که شاید اشتباه داوري کنند. به هر 

حال این نکته باید مد نظر باشد.

باید تمامي سرمایه هایي را كه ممكن است این طالب از دانشگاه 
استفاده  آنها  از  و  كرد  فهرست  را  آنها  شناخت،  بیاورند  حوزه  به 

كرد.

این  تجربیاتي که  به  توجه  با  مسأله ششم: در دوره گذار مي توانیم 
براي  را  متناسب تري  برنامه هاي  داشته اند  دانشگاهي  از محیط هاي  طالب 
رشد آنها تعریف کنیم. مثاًل اگر طلبه اي در دانشگاه 10 – 12 واحد ریاضیات 
خوانده است، آمادگي ذهنی  اش براي یادگیري منطق بیشتر از حد معمول 
طالب حوزه است و یا مثاًل با توجه به اینکه دانشجو به انبوه خواني عادت 
کرده است مي توانیم مطالعه مطالب اضافه بر معمول را از او بخواهیم. ممکن 
است بتوانیم با توجه به ویژگي هاي آنها در یك مشاوره آموزشي مناسب ساز 

و کار آموزشي بهینه تري را به آنها پیشنهاد کنیم.
این گروه در زمان دانشجویي خود طي 4 الي 5 سال به سهولت براي 
یك امتحان، 500 صفحه کتاب را مطالعه مي کردند. ما نباید توانایي اینها را 
نادیده بگیریم. باید بتوانیم در راستاي اهداف حوزه از این سرمایه و آمادگی 

استفاده کنیم. الزم نیست که همه ضوابط آموزشي و علمي حوزه را براي 
و  تعمیق  را در جهت  بلکه مي توانیم مالحظاتي  بدهیم،  تغییر  این طالب 

تسریع آموزش ها در نظر بگیریم.

در بین برخي از این طالبي كه از دانشگاه آمده اند، ظرفیت هاي 
استعدادي باال با انگیزه هاي قوي مشاهده مي شود. این مسأله نیاز 

به تدبیر جدي نخبگان و مسؤولین حوزه دارد.

ارزشیابي،  مهارتهاي  مطالعه،  مهارت هاي  ورودي ها  این  از  برخي 
مهارت هاي حل مسأله، مهارت هاي نگارشي، مهارت هاي ذهني و مهارت هاي 
تحقیقي باالیي را کسب کرده اند. هر چند ممکن است که تا وضعیت مطلوب 
فاصله زیادي داشته باشند ولي باید تمامي سرمایه هایي را که ممکن است 
این طالب از دانشگاه به حوزه بیاورند شناخت، آنها را فهرست کرد و از آنها 

استفاده کرد.
این طالب عالوه بر مهارت خواندن کتاب هاي فارسي در حجم باال، بعضاً 
زبان  خارجي را یاد گرفته اند و گاهی توانایي خوبي در استفاده از کامپیوتر و 
ابزارهای روز دارند. تمامي دانشجویان در قالب 10 الي 12 واحد، مهارتهاي 

اجتماعي خوبي را کسب کرده اند.
همه آنها دروس معارف را خوانده اند. اگر به سرفصل های دروس معارف 
از متون دروس  توانیم بعضی  به راحتي می  بینید که  نگاه کنید می  آنها 
جنبي حوزه را برای آنها حذف کنیم و در عوض، درس هاي پیشرفته تري 

در نظر بگیریم.

من فكر نمي كنم در حدود رفتار متولیان حوزه فعاًل معیار ثابتي 
وجود داشته باشد و موضوع خاصي را نمي توانیم به مسؤوالن حوزه 
نسبت بدهیم فقط مي توانیم بگوییم كه راهبرد خاصي در این زمینه 
نداریم. افرادي را مي شناسم كه نظر منفي دارند و موافقاني را هم 
داشته  این خصوص  در  توصیه  كالني  اینكه حوزه  ولي  مي شناسم، 
باشد، چیزي را نمي توانم به حوزه نسبت بدهم. ولي مي توانم بگویم 
نوع رفتارها متفاوت است. این مطلب قابل انكار نیست. حتي اگر در 

مقام راهبرد هم به نتیجه برسیم در مقام برنامه ریزي تشتت داریم

تحلیل  كمي  را  نیایند«  كساني  »چه  اینكه  است  ممكن  اول:  خشت 
كنید یعني بگویید چه كساني به نظرتان نباید به حوزه بیایند؟

من این مسأله را این گونه تحلیل مي کنم که هر دانشجویي که تصمیم 
گرفته به حوزه بیاید، مطابق یك منطقي به این نتیجه رسیده است. منطق 
هم چند مؤلفه دارد. این مؤلفه ها باید با مؤلفه هاي مطلوب براي ورودي هاي 
از  نیز  را  حوزه  ورودي هاي  براي  مطلوب  مؤلفه هاي  بشود.  مقایسه  حوزه 
تحلیل و شرح شغل یك طلبه مي توانیم بدست آوریم. شما با کار شکافي 
یك طلبه نوعي، مي توانید حداقل قابلیت هاي الزم براي ورود به حوزه را 
فهرست کنید. اگر فردي این قابلیت ها را ندارد چه دانشجو چه غیر دانشجو، 
نفر حداقل  است یك  مثاًل ممکن  ندارد.  به حوزه سودي  ورودش  طبیعتاً 
استعداد الزم را نداشته باشد یا میزان انطباقش با محیط از لحاظ روحیات، 
فوق العاده ضعیف باشد یا این که سطح انتظاراتش فوق العاده باال باشد یا 
اصاًل آن هدفي را که براي خودش در نظر گرفته است، ما نتوانیم در حوزه 

تأمین کنیم.
این فهرست در دو سطح تعریف مي شود. سطح اول فهرست الزاماتي 
است که اگر کسي آنها را نداشته باشد، نباید به حوزه بیاید و سطح دوم 
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تعارض  اول شاخصه هاي  فهرست  است.  و مرجحات  اولویت ها  از  فهرستي 
نیاید. فهرست دوم  بیاید و چه کسي  را مشخص مي کند یعني چه کسي 
مؤلفه هاي تزاحم را مشخص مي کند یعني اگر امکانات ما محدود است و 
مي خواهیم براي ورود اولویتي قائل شویم چه کساني ترجیح دارند و چه 

کساني در در نوبت های بعدی باشند.

بسیاري از مسؤولیت هاى بین مجموعه اى با توجه به قابلیت هاي 
بهتر  وارد فضاي حوزه مي شوند، ممكن است  كه  دانشجویاني  این 

انجام شود.

این فهرست قابل تهیه است. در سایر سازمان ها و نهادها هم این کار را 
کرده اند. مثاًل اگر براي خلباني مراجعه کنید فهرستي از تعهدات و الزامات 
این مقدار  از  لذا مي گویند کسي که قدش  و مرجحات را در دست دارند 
کمتر است یا بیماري قند دارد، نمي تواند خلبان شود. در مواردي هم تعهد 
مي گیرند و به محض اینکه تعهدش را نقض کند، او را رد مي کنند. براي 
طالب حوزه نیز چنین منشوري حیاتي است. این کار، کار راحتي نیست 
اما بسیار الزم است. تمامي سازمانهایي که به نحوي شرح وظایفشان مهم 
است، براي ورودي ها متناسب با آن آزمون مي گیرند. وظایف حوزه نیز آن 
قدر خطیر است که براي انجام بهینه آن، باید دست به چنین کار هر چند 
دشواري بزنیم. به این منظور، داشتن لیست دقیقي از الزامات و اولویت ها 
ضروري است. در این ساز و کار، مادامي که برایمان قابلیت ها احراز نشده، 
همه براي ما یکسان هستند ولي اگر کسي بیاید که قابلیت هاي باالیي دارد 
دنیا،  تمام  در  دارد.  اولویت  دیگران  بر  این شخص  و  مي کند  فرق  مسأله 
نخبگان را در راستاي اهداف خود شکار می کنند. اگر بخواهند مثاًل علم را 
توسعه بدهند، توسعه علم نیازمند ظرفیت هاي باالي استعدادي است، لذا 
آنها را جذب مي کنند و برایشان سرمایه گذاري مي کنند. متأسفانه حوزه به 
این امر کم اعتنا است. گاهي یك نخبه مي آید و  شاخصه هاي نخبگی هم 
در او محرز است، التماس هم مي کند ولي حوزه او را نمی پذیرد در بین 
برخي از این طالبي که از دانشگاه آمده اند، ظرفیت هاي استعدادي باال با 
انگیزه هاي قوي مشاهده مي شود. این مسأله نیاز به تدبیر جدي نخبگان و 

مسؤولین حوزه دارد.

خشت اول: به نكات خوبي اشاره كردید چون در اینجا قصد ما پرداختن 
اگر  اكتفا مي كنیم.  به همین حد  لذا  این مسأله نیست  به تمامي جزئیات 
كالن  متولیان  سطح  در  مسأله  این  ابعاد  دربارة  هم  كمي  بدهید  اجازه 
فرهنگي كشور صحبت كنیم. به نظر شما در این الیه از بحث چه مسائلي 

را در پیش رو داریم؟
منظور ما از متولیان کالن فرهنگي کشور به طور مشخص شوراي عالي 

انقالب فرهنگي و مسؤولین علمي و فرهنگي در این رده هستند.
بحث از اینجا شروع مي شود که تمایل دانشجویان براي ورود به حوزه 
قلمداد  ضرورت  یك  عنوان  به  یا  بپذیریم  واقعیت  یك  عنوان  به  باید  را 
کنیم؟ تبادل نیرو بین این دو نهاد یعني دانشگاه و حوزه را با چه نگاهي 
باید دید؟ تا به حال شوراي عالی انقالب فرهنگي، تمایل طالب براي ورود 
کنار  در  را  دانشگاهي  شبه  یا  دانشگاهي  مؤسسات  تأسیس  و  دانشگاه  به 
حوزه هاي علمیه، در دستور کاري خود داشته است ولي نه به عنوان یك 

مسأله جدي.
بخشي از طالب بعد از مدتي تمایل به دانشگاه پیدا مي کنند و بخشي 

از دانشجویان نیز بعد از مدتي ممکن است به سمت حوزه متمایل بشوند. 
کالن  متولیان  است.  تهدید  مواردي  در  و  فرصت  مواردي  در  عامل  این 
فرهنگي و علمي کشور باید این فضا را تحت قاعده و انضباط درآورند و با 
راهبردهاي اصولي، براي آنچه به صالح کشور است، فرهنگ سازي و هنجار 
سازي نمایند. چنانچه جریان این تبادل مثبت انگاشته مي شود، تسهیالت 
نرم افزاري و سخت افزاري الزم را فراهم آورند. مثاًل اگر حوزه براي مسأله 
تمایل ورود دانشجویان به حوزه مشکل کمبود امکانات را مطرح مي کند، 
به  دست  مي تواند  خود  تحلیل  با  متناسب  فرهنگي  انقالب  عالی  شوراي 
تعریف تسهیالت حمایتي به صورت سرانه براي شاخص هاي معین بزند، یا 
عنوان های بین رشته ای در نظربگیرد، یا دو نظام را در طول هم تعریف 
ظرفیت هاي  از  بیشتر  آسیب هایي  جریان  این  چنانچه  طرف  آن  از  کند. 
احتمالي دارد، براي این واقعیت اجتماعي ریشه هایي را بیابد و این دلزدگي 
اقدامات و  این راستا  نماید و در  را در دو محیط دانشگاه و حوزه بررسي 
نیست که  این طور  به هر حال  آورد.  به عمل  را  فرهنگ سازي هاي الزم 
شوراي عالي انقالب فرهنگي نسبت به این مسأله هیچ گونه شأنیتي نداشته 

باشد.

یكي از پیشنهادهاي قابل توجه، تعریف گرایش هاي بین رشته اي 
است. مى توان رشته هاي مشتركى تعریف كرد كه بخشي از آن در 
دانشگاه و بخشي در حوزه آموزش داده شود، و این مي تواند در كنار 

رسالت هاي سنتي دانشگاه و حوزه تعریف شود.

انقالب فرهنگي در  بین حوزه و شوراي عالي  توافقات  نوع  این  نمونه 
این  توسط  حوزه  علمي  مدارج  و  مدارك  تصویب  است.  بوده  هم  سابق 
شورا از جمله این توافقات است. مثاًل مي تواند بگوید دانشجویاني که فالن 
خصوصیات را دارند، تعدادي از مواد درسي آنها در حوزه پذیرفته شود، و یا 
براي سایر ظرفیت ها و آسیب هاي محتمل، راهبرد مناسب را تبیین نماید. 
شوراي عالي انقالب فرهنگي مي تواند با اتخاذ موضع نسبت به این مسأله 
به این نتیجه برسد که آیا تعدادي از دانشجوها را تشویق به این امر کنیم 
و یا ممانعت کنیم و یا با این پدیده به صورت خنثي برخوردکنیم. مسلم 
است که انتخاب هر کدام از این موارد، آن هم توسط این متولیان علمي و 
فرهنگي کشور، مي تواند چه تأثیري در صحنه عمل داشته باشد. پاسخ به 

سؤاالتي که در بین متولیان حوزه مطرح است، اینجا نیز راهگشاست.

شوراي عالي انقالب فرهنگي عرصه هاي بكري پیش روي خود 
دارد. اگر بتوانیم این تمایل برخي از دانشجویان براى ورود به حوزه 
را -كه اكنون به عنوان یک واقعیت اجتماعي خود را بروز داده است- 
منضبط كنیم، مي توانیم راهگشایي ها و تولیدات علمي معتنابهي را 

در سطح كالن علمي و فرهنگي كشور، به انتظار بنشینیم.

خشت اول: آیا در این باره مصادیقي از همكاري بین این شورا و حوزه 
را مي توانید پیشنهاد دهید.

در مورد اینکه عنوان این پدیده را انصراف دانشجویان از دانشگاه بدانیم 
و یا انتقال رشته محسوب کنیم و یا تحصیالت تکمیلي بدانیم، و در هر دو 
افراد این پدیده برخوردکنیم، نیاز به  با  نظام دانشگاهی و حوزوی چگونه 
داور سوم و مرجع باالتري داریم که می تواند شوراي عالي انقالب فرهنگي 

باشد و کمك کند که حوزه و دانشگاه به توافق برسند. دومین 
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امید پورحسرت، متولد 1354، 
متأهل، مهندسي منابع طبیعي از 

دانشگاه گیالن، پایة هفتم حوزه
روحیه اش  هم  و  ظاهرش  هم 
است.  اخالقي  و  طلبگي  کاماًل 
به  ورود  از  قبل  مي گوید:  خودش 
دانشگاه، عالقه زیادي به طلبگي و 

کار فرهنگي داشتم.
از  پس  مي گوید:  پورحسرت 
فارغ التحصیلي از دانشگاه، شرایط 
تصمیم  اما  بود  فراهم  برایم  کار 
گرفتم به حوزه بیایم، اما مرا پذیرش 
و  افتاد  راه  به  مرافعه اي  و  نکردند 
رسید،  هم  مدیریت حوزه  به  خبر 
اما بعداً مشخص شد که اشتباهي 
است. بوده  داده  رخ  مصاحبه  در 

 براي پذیرش دعوا
 به راه انداختم

نگاره3- 

انقالب فرهنگي مي تواند در کل نظام،  این است که شوراي عالي  زمینه همکاري 
نسبت هاي فرهنگي و علمي همراه با شاخصه هاي معین را تعریف کند و براي تأمین 
نیروي انساني الزم، حوزه و دانشگاه ها را به تعامل فرا بخواند. بسیاري از مسؤولیت های 
بین مجموعه ای با توجه به قابلیت هاي این دانشجویاني که وارد فضاي حوزه مي شوند، 
ممکن است بهتر انجام شود. مثاًل برخي از استادان معارف که از این دسته از طالب 
حوزوي بودند، نیروهاي فوق العاده موفقي بودند. این ورودي ها در مراکز فرهنگي دیگر از 
جمله مسؤولیت هاي فرهنگي دانشگاه ها و سازمان آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر 
نهادها و وزارت خانه ها مي توانند جهش هاي بهره وري خوبي ایجادکنند. می توان برای 
برآوردن این هدف، در حوزه هم بورسیه هایی جهت رفع نیازهاي سازمانها تعریف کرد.

عرصه  است.  رشته اي  بین  گرایش هاي  تعریف  توجه،  قابل  پیشنهادهاي  از  یکي 
مشترکی  رشته هاي  توان  می  است.  و ضروري  بسیار جذاب  بین رشته اي،  فعالیت هاي 
این  از آن در دانشگاه و بخشي در حوزه آموزش داده شود، و  تعریف کرد که بخشي 
و  حوزه  بین  نباید  شود.  تعریف  حوزه  و  دانشگاه  سنتي  رسالت هاي  کنار  در  مي تواند 
دانشگاه همیشه دیوار حایل بزرگي وجود داشته باشد و رفت و آمدها به صورت غیر 
این زمینه مي توان گفت تجربه هاي  باشد. در  با تردید و بدون راهبري کالن  منظم و 
و  کند  فراهم  را  آن  تسهیالت  تواند  می  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  نداریم.  زیادي 
همکاري ها را مشخص و قاعده مند کند. فرض کنید ما به پیوند بین فیزیك و فلسفه 
نیازمندیم. می توانیم تصویب کنیم که تعدادي از دانشجویان فیزیك بعد از طي دوره 
لیسانس، مقدار مشخصي فلسفه را در فالن مرکز بخوانند. یا کساني در دانشگاه رشته 
با فلسفه  این دانشجویان  اگر  بیولوژي و علوم مربوط به زیست و حیات را خوانده اند، 
دانش هایي  توسعه  به  است  آشنا شوند، ممکن  آن  پیرامون  مباحث  و  نفس  مباحث  و 
بینجامد و حتی بخش هایی از روان شناسی را دگرگون کند. یا همین افراد می توانند 

در مباحث اخالق پزشکي، اخالق محیط زیست و ... بسیاري از مقوالت بین رشته اي 

در دانش هاي انساني و علوم پایه وارد شوند. در این باره شوراي عالي انقالب فرهنگي 
عرصه هاي بکري پیش روي خود دارد. اگر بتوانیم این تمایل برخي از دانشجویان برای 
ورود به حوزه را -که اکنون به عنوان یك واقعیت اجتماعي خود را بروز داده است- 
منضبط کنیم، مي توانیم راهگشایي ها و تولیدات علمي معتنابهي را در سطح کالن علمي 

و فرهنگي کشور،   به انتظار بنشینیم. 

محصوالت  مي تواند  دانشجویان،  این  ورود  كه  است  داده  نشان  تجربه 
مباركي را براي حوزه و فرهنگ كشور داشته باشد.

اگر ما شرایط را فراهم نمي کنیم دلیل بر این نیست که اگر درست هم برنامه ریزي 
کنیم، اشکال خواهد داشت. در حیطه مسؤولیتي بنده در حوزه درصدد تشکیل کارگروه 
مشترکي با وزارت بهداشت بودیم که تعدادي پژوهشگر طب با تعدادي از طالب خوش 
استعداد درس خارج خوانده، در این کارگروه ها روي مقوالت اخالق و فقه پزشکي کار 
کنند. وزارت بهداشت حاضر شد تمامي امکانات الزم را براي حل نیاز خودش در مقوله 
اخالق پزشکي، تأمین کند. تنظیم اساسنامه و جلسات راي زني اولیه نیز انجام شد. ولي 

متأسفانه عملي نشد.
در هر صورت تجربه نشان داده است که ورود این دانشجویان، مي تواند محصوالت 

مبارکي را براي حوزه و فرهنگ کشور داشته باشد.
خشت اول: متشكریم.

ادامه در صفحه 60
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سید عباس صالحي، تولد در مشهد 1343، ورود به حوزه علمیه مشهد 1351، تحصیل دوره خارج در حوزه علمیه قم -1360
1368، بازگشت به مشهد و تدریس در حوزه و دانشگاه 1376-1368، بازگشت مجدد به قم 1376.

مسؤول نشریات پژوهش هاي قرآني و پگاه حوزه.
از سال 1376 عضو هیأت مدیره دفتر تبلیغات اسالمي و از سال 1383 عضو هیأت امناي این دفتر.

اشاره:
بدون تردید یکي از عوامل مؤثر در موفقیت هاي آینده، تحلیل تجربیات گذشته و آسیب شناسي و ظرفیت سنجي آن است.

تاریخي ورود تحصیل کردگان به حوزه هاي علمیه سعي نموده است  با جریان شناسي و تحلیل  استاد سید عباس صالحي 
جایگاه این گروه از طالب، نقش آنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، علمي و سیاسي کشور و همچنین آسیب ها و ظرفیت هاي 

واقعي آنان را مورد بررسي قرار دهد.
متن حاضر، حاصل سه جلسه گفت وگوي فّعال جمعي از طالب دانشجو با ایشان است که از نظر مي گذرانید.

الزم به ذکر است به دلیل طوالني بودن مطلب و وجود فصول مختلف در آن، متن را طي دو قسمت در این ویژه نامه چاپ 
کردیم.

تحصیل كردگان  از  نسل  سه  ورود  جریان شناسي 
به حوزه در نشستي با استاد سید عباس صالحي

 )قسمت اول(

حافظه تاریخي حوزه چه مي گوید؟
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تاریخ معاصر حوزه خواهیم دید که، در صد سال اخیر  بر  با مروری   
در بین تحصیل کردگان جامعه، حوزه علمیه شاهِد سه اقبال عام به سوی 

خود بوده است.

دوره اول : بعد از شهریور 1320
از 300 طلبه رسمي، در حوزة علمیه قم مشغول  در آن سالها کمتر 
به تحصیل بودند. بعداز فوت مرحوم آقاي حائری)ره( مؤسس حوزه علمیه 
قم، پس از سال 1315 و در سالهاي آخر حکومت رضاخاني، شرایط بسیار 
سختی در حوزه قم که تنها حوزه باقي مانده در ایران بود، حکم فرما شد. 
شهر  داخل  در  تحصیل  امکان  حتی  مقاطعی،  در  فرمودند:  می  امام)ره( 
آقای  آمدن  از  بعد  رفتیم.  می  قم  اطراف  باغستان های  به  و  نداشتیم  را 
ایشان  وفات  زمان  به طوري که در  بهتر شد،  اوضاع، کمی  بروجردی)ره( 
در سال های حدود 1340، حوزه قم حدود هفت هزار طلبه داشت. بعد از 
شهریور 1320، شاهد اقبال نسل تحصیل کرده به حوزه بودیم. البته مراد 
از تحصیل کرده ها صرفاً دانشگاهیان نیست. آن زمان سطح  سواد در ایران 
طوری بود که دبیرستانی ها و دیپلمه  ها هم تحصیل کرده جدید به حساب 
می آمدند. در سال 1325 دانشگاه تهران به عنوان تنها دانشگاه کشور، چهار 
هزار دانشجو داشت. عوامل اقبال نسل تحصیل کرده بعد از شهریور 1320 

به حوزه چند مسأله بود:
1. طبیعتاً بعد از یك دوره سرکوب مذهبی، زمینه چنین عطشی فراهم 

شده بود.

خاطر  به  بود.  گرایى  معنویت  دوم،  نسل  هاى  ویژگى  از  یكى 
نیازهاى دوران انقالب و دوره جنگ عمده كسانى كه در این دوره 
وارد حوزه شدند، به شدت معنویت گرا بودند. در سال 1362-1361، 
درس هاى اخالق آقاى راستى، آقاى مشكینى و آقاى مظاهرى در قم 

با استقبال زیادي روبرو بود.

و  الحادی  های  مکتب  و  جریان ها  رونق  زمان  درایران،  موقع  آن   .2
به  توجه  با   1320 ازشهریور  بعد  بود.  مارکسیسم   خصوص  به  غیردینی 
در 1321، جریان  توده  وجود حزب  اعالم  و  ایران  در  ارتش سرخ  حضور 
مارکسیسم و حزب توده در ایران بسیار فعال شدند. ابتدا حزب توده خیلی 
نفت  ملّی  از جنبش  قبل  لذا  نمي کرد،  تصریح  بودن خود  مارکسیست  به 
که مذهبّیون و ملّّیون فضا را مقداری تغییر دادند؛ جریان مارکسیسم در 
فضای تحصیل کردگان، یك جریان رو به شتاب بود و حزب توده توانسته 
بود با گستردگی وسیعی نیرو جذب کند؛ آن هم از تیپ های گوناگون و در 
پایگاههای اجتماعی مختلف. مثاًل جالل آل احمد به عنوان یك آخوندزاده 
در سال 1322، عماًل یك توده ای شد، گرچه بعدها در انتخاب خود تجدید 
از  برخی  سردبیری  توده،  حزب  تبلیغات  مسؤول  عنوان  به  او  کرد.  نظر 

نشریات جوانان حزب توده را انجام می داد. 
بود.  و رسمی  غیر رسمی  دو شکل  به  محافل حوزوی  به  آوری  روی 
شکل غیررسمی آن، انجمن ها و هیأت های مذهبی شهرهای مختلف بود. 
خود  کنار  در  رسمی  نیمه  های  حوزه  بودند  توانسته  تر  قوی  انجمن های 
تأسیس کنند. مثاًل دکتر شهاب پور در انجمن تبلیغات اسالمی، از عناصر 

مؤثر دهه 30 و 40 است، تحصیالت جدید دارد و عمدة فعالیت هاي او در 
حوزه مذهب و دین است. وی در این دو دهه تالش مي کرد تحصیل کرده ها 

را به حوزه دین گرایش دهد.
از نمونه های دیگر در شهر مشهد، تشکیالت انجمن پیروان قرآن بود 
که مرحوم حاجی عابدزاده آن را هدایت می کرد. این انجمن بناهای مذهبی 
متعددی را به شکل مدرسه های آموزش دین مشابه انجمن تعلیمات اسالمی 
مرحوم شیخ عباسعلی اسالمی بنا کرده بود. یك حوزه نیمه رسمی داشتند 
صورت  به  جا  آن  در  دبیرستانی ها،  از  بعضی  و  فرهنگیان  ها،  بازاری  که 

پرشوری تعلیمات حوزوی را بعد از ظهرها یا شبها، می آموختند.
از  نمونه  چند  مثال  براي  بود.  حوزه  به  رسمی  آوري  روی  دوم،  نوع 
دبیرستاني ها را که مشهورترند نام می برم. مثاًل شهید دکتر بهشتی، هنگامی 
که در دبیرستان بود، در سال 1321 ابتدا به مدرسه علمیه صدر اصفهان و 
سپس به قم رفت. یا شهید نواب صفوي، دانشجوی رشته مکانیك دبیرستان 
آلمانی ها در تهران بود که ابتدا به حوزه آبادان و در سال 1321 به حوزه 
نجف رفت و سه - چهار سال بعد به تهران بر گشت. دبیرستان آن زمان، 

مثل لیسانس و فوق لیسانس امروز بود. 

نیروگیرى،  پایگاه هاى  لحاظ  از  از سال 1360 فضاى حوزه  قبل 
طبقه هاى خاص خود را داشت، اما بعد از انقالب اسالمى، پایگاه هاى 
بعضًا  و  تر شد  و طبقاتي گسترده  اقتصادي  اجتماعي،  جغرافیایى، 
به جاهایى كه تا آن زمان حتى یک طلبه فرستاده نشد بود، طلبه 

فرستاده شد.

ویژگي هاي دوره اول:
1. سیاست گریزی: ویژگی اول کسانی که در این دوره اول به حوزه 
روی آوردند، سیاست گریزی بود. منش و روش مرحوم بروجردي)ره( شبیه 
به مرحوم حائری)ره( بود، یعنی سعی می کرد با فاصله گیری از سیاست، 
کیان حوزه را حفظ  کند. در حقیقت این تحلیل، مبنای ایشان بود و نگاه 
ایشان به حوزه،یك نگاه مشخصاً فاصله گذاری شده با کارهای فعال سیاسی 
بود. آقای بروجردي مرجعي خوش فکر، ماّل و نوآور در حوزه های مختلف 
داشتند؛  نگاه خاصی  با سیاست،  ارتباط  در  ولی  بودند  زمان خودشان  در 
می  احساس  چون  ولی  داشتند،  نظر  کالن،  امور  در  بعضاً  ایشان  هرچند 
کردند که حوزه، در عصر رضاخان ضربه سنگینی خورده و احتیاج به تجدید 

قوا دارد بنابراین شور سیاسی را در حوزه به صالح نمي دانستند. 
از طرف دیگر بخشی از نسلي که در این دوره وارد حوزه شدند، گروهی 
بود که با شهید نواب صفوی در تهران، قم، مشهد و در بسیاري از شهرها 
شکل گرفت. شهید نواب یك اعجوبه بود. گاهی اوقات درتصویرهایی که از 
نواب دارم، او را از لحاظ اینکه می توانست جذب فدائی وار داشته باشد، 
شبیه سیدجمال می بینم. فدائیان اسالم به شکل خاصی عمامه می بستند، 
عمامه هایی که یك مقدارش رها شده و تحت الحنك دار است. لباده های 
تأکید مي کردند.  بر اسالِم حکومتی و حاکمیتی  سبز رنگ مي پوشیدند و 
انگلستان و رژیم پهلوی، حساسیتی تند و  با  در مورد فلسطین و ضدیت 
بدون اغماض داشتند. آنها سیاسّیون انقالبی و اسالمی دو آتشه بودند. اهل 
تقّیه نبودند و نسبت به مواضع شان و به خصوص مواضع دینی شان کوتاه 
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نمي آمدند.
2. مشکالت معیشتی: در این دوره مشکالت معیشتی به حدي فراوان 
و سخت بود که می توانست طاقت و توان حوزویان را به نقطه صفر برساند. 
بعد از شهریور1320 شرایط جنگ و قحطی پیش آمد، به طوری که نان 
گندم پیدا نمی شد، و به طور عام شرایط سنگینی بر اوضاع اقتصادی کشور 
حاکم بود و این شرایط بر حوزه هایی که تا حّدی به اقتصاد عمومی کشور 
بر حوزه در دهه 30  وارد  اقتصادی  تأثیر گذاشت. فشارهای  بودند،  وصل 
همین  ولی  بود،  مختصر  دوره  این  در  شهریه ها  هرچند  بود.  فرسا  طاقت 
نمي توانست  بروجردی  آقای  مثل  االطالقی  علی  مرجع  را  مختصر  شهریه 
جمع و جور کند. ایشان را با خواهش و تمنا در قم مستقر کردند تا حوزه 
های دینی و شیعی، مرجعیت واحدی در ایران داشته باشد. شخص امام)ره( 
حداقل شصت، هفتاد نامه به علمای شهرستان های مختلف ایران نوشتند که 
از آقای بروجردی تقاضا کنند که به قم بیایند. آقای بروجردی با این تعداد 

علما که حامي ایشان بودند، در جمع و جور کردن شهریه مشکل داشتند.
باشد،  مشترك  بعد  های  دوره  با  شاید  که  ویژگی  یك  تیزهوشی:   .3
دینی  های  به حوزه  متفاوت تر،  بگوییم  است  بهتر  یا  تیزهوش  نسل  ورود 
است که توقع های باالتری را ایجاد می کند. این افراد ممکن است در حوزه 
مثاًل،  بروند.  دیگر  آموزشی  محافل  طرف  به  بخواهند  و  نشوند  اشباع  هم 
شهید بهشتی در سال 1321 دبیرستان را رها  کرد و به قم آمد، در سال 
1327 همراه با ادامه تحصیل در قم، وارد دانشکده معقول و منقول تهران 
شد. شهید بهشتي فوق العاده بود، خدا استعداد خوب، نبوغ، خوش بیانی، 
با نقل خاطره   بود. شهید بهشتی  او داده  به  را  نگاه تشکیالتی  مدیریت و 
کرده  جزم  را  عزم  گرفتم،  می  لیسانس  وقتی  »سال 1330  مي گوید:  ای 
بودم که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم، یعنی ازحوزه منقطع 
شوم. احساس می کردم دیگر حوزه، چیزی برای من ندارد، تا اینکه یکی 
آقایی  یك  کرد  پیشنهاد  من  به  است(  مطهری  شهید  دوستان)منظور  از 
هست)منظور عالمه طباطبایي است( که اگر درس ایشان را هم بیایی، بد 
نیست. من در درس ایشان شرکت کردم. ایشان مسأله ای را مطرح کرد. 
بعد از درس با حرارت و جنب و جوش باال، اشکالی را مطرح کردم. عالمه 
باشد گوش  انگار حرف های من خیلی جدید  طباطبایی)ره( به طوري که 
داد، صبر کرد تا همه حرفهای من تمام شود و من تخلیه شوم. بعد ایشان 
آرام آرام با همان بیان متین و نرم، شروع به جواب دادن کردند. احساس 
منصرف  خارج  به  رفتن  از  که  طوری  به  است.  دیگري  دریچه  این  کردم 
شدم.« دکتر بهشتی بعد از آن در قم مستقر شد تا اینکه بعداً به هامبورگ 
رفت. شهید مفتح و دیگرانی هم بودند که احساس مي کردند معلومات حوزه 

اشباع کننده نیست.

شد  موجب  دوم  نسل  در  گرایى  عمل  و  گرایى  آرمان  ویژگى 
انتظار داشته باشند كه وقتى وارد حوزه مى شوند، سریعًا به نتیجه 
اى برسند. نسلى كه انقالب را یک ساله به پیروزى رسانده بود، مى 
خواست راه علم را هم یک شبه برود. وقتي خواسته اش محقق نشد، 
آن آرمان گرایى و عمل گرایى به نوعي وازدگى منتهى شد و افراد را 

به عقب نشینى و گریز از حوزه كشاند.

در مجموع، ویژگیهای سیاست گریزی حوزه، فقر معیشتی و تیزهوشی، 
از جمله عوامل گریز برخی از افراد همین نسل نیز بوده است.

دوره دوم: بعد از انقالب اسالمى
بعد از انقالب اسالمی عوامل متعددی موجب اقبال ویژه تحصیل کردگان 

به حوزه ها شد، و فضای پس از شهریور 1320 در این دوره تکرار شد.
عامل اول اینکه رژیم پهلوي سرنگون شد و کانون این سرنگوني، حوزه 

و مرجعیت بود. از دید  خارجی ها و تا حدودی تحصیل کردگان جدید، رژیم 
داخلی که به ظاهر مقتدر است و مورد حمایت قدرتهای منطقه ای و جهانی 
است، توسط مجموعه ای ناشناخته واژگون می شود. این مطلب -که باعث 
ایجاد این سؤال شد که چه کانونی است که می تواند چنین تحول بزرگ 
از  تعدادی  ایجادکند؟-  نشده  بینی  پیش  طور  به  را  اجتماعی  و  سیاسی 

مسلمانان خارج از کشور را به ایران کشاند تا حوزه را بیشتر بشناسند.
عامل دوم، فضا و نیازهاي ایجاد شده توسط انقالب بود. انقالب، نیازها 
و روحیه های جدیدي در جوانان ایجادکرد. آنها احساس می کردند نیازهای 
روحي شان در فضای نظام رایج آموزشی، اشباع و ارضاء نمي شود، لذا برای 

اشباع، به کانون دیگری که حوزه بود، روی آوردند.
پهلوی  رژیم  بود.  پهلوی  دوره  مدرنیسم  از  رویگردانی  سوم،  عامل 
برای  بََزك  این  کند.  ایجاد  ایران  در  مدرن  دوره  از  بََزکی  میخواست 
خوشایند  ایران  جامعه  از  نسلی  براي  حداقل  یا  و  ایرانی  جامعه 
تلقی  کجا  سنت  پایگاه  حال  داشتند.  سنت  به  میل  بلکه  نبود 
همین  حوزه،  به  اقبال  علل  از  یکی  لذا  دینی.  های  حوزه  میشد؟ 
بود. پهلوی  عصر  کرده  بزك  مدرنیسم  خصوص  به  و  مدرنیسم  از  فرار 
در کنار عوامل اصلی، عوامل جانبی همچون انقالب فرهنگی و تعطیل شدن 
دانشگاهها هم کمك کرد تا اقبال به حوزه بیشتر شود. این علل، در مجموع 
فضایی را در سال های 1358 به بعد ایجاد کرد و موجب ورود عده ای به 

حوزه شد.

ویژگي هاي دورة دوم:
اگر بخواهیم این نسل را بهتر بشناسیم، باید تصویری از حوزه بعد از 

انقالب داشته باشیم.
اسالمی  تفکر  کامل  حاکمیت  انقالب،  اول  دهه  حوزه  اول  ویژگی 
با  این دهه جریانهای سنتی که  بود. در  بر فضای حوزه  امام خمینی)ره( 
درونی  های  محفل  در  نداشتند،  خوانی  هم  خمینی)ره(  امام  گرایش های 
خود حرف می زدند و امکان عرضه اندیشه در محافل عام را نداشته یا کمتر 
داشتند. در فضای عام کشور و به ویژه از سال 1360 به بعد، در ایام جنگ، 
مشهود بود که حوزه در اختیار جریان عمومی است. استادان و یا کسانی 
این دوره به عنوان مرجع شناخته می شدند؛ در نکاتی که خالف  که در 
سیاست های حضرت امام)ره( در مسائل کالن کشوری و حتي مسائل درون 

حوزه بود، چندان امکان برتری نداشتند.
انقالب  از  قبل  شعار  بود.  حوزه  مدیریتی  بسیط  ساختار  دوم،  ویژگی 
حوزه یعنی اینکه نظم حوزه در بی نظمی است، هنوز مطرح بود. البته بعد از 
انقالب، اولین شورای مدیریت حوزه، متشکل از دو نماینده امام، دو نماینده 
فاضل  آقاي  مدیریت  به  آقای شریعتمداری  نماینده  دو  و  گلپایگانی  آقای 
لنکراني، به وجود آمد. تشکیالت مدیریتی حوزه بسیار کوچك بود و کارهای 
بسیار محدودی انجام مي داد. حوزه، مدیریت منسجمی نداشت و در فضای 

آموزشی، بسیار آزاد حرکت می کرد.
ویژگی سوم، دوران گذاری بود که در آن انقالب دینی و سپس حکومت 
برطرف کردن  انقالب در معرض  به عنوان کانون  پا شد و حوزه  بر  دینی 
نیازهای فکری و مدیریتی و سایر ابعاد نیازها در جامعه و انقالب شناخته 

شد، در حالي که حوزه چنین آمادگی را نداشت.

ویژگي هاي این نسل:
ویژگی اول این نسل، معنویت گرایی بود. همان طور که گفته شد یکی 
از عوامل اقبال به حوزه در بین تحصیل کردگان جامعه، نیازهایی بود که 
انقالب و دوره جنگ ایجاد کرد. لذا عمدتاً نسلی که در این دوره وارد حوزه 
شدند، به شدت معنویت گرا بودند. در سال 1361-1362، درس های اخالق 
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آقای راستی، آقای مشکینی و آقای مظاهری در قم با استقبال زیادي روبرو 
بود. این درس ها فضایی برای اشباع نیازهایی بود که اصاًل برای رفع آنها به 
حوزه آمده بودند. اگر نسل دهه 30، شور دینی داشت،  در عوض نسل دهه 

60 شور معنوی با درجة باال داشت.
ویژگی دوم سیاست گرایی بود. این نسل هنگام ورود به حوزه به شدت 
سیاست گرا بود. در دهة 60، تعلقات سیاسی، عماًل به نوعي جناح بندی و 
جبهه بندی سیاسی در حوزه  انجامید به نحوی که کانون های شتاب زا از 

این نسل وارد حوزه شدند.
بود  گرا  عمل  نسل،  این  بود.  اجتماعی  تحرك  به  عالقه  سوم  ویژگي 
با  بود و  برآمده  انقالب  از  انجام بدهد. نسلی که  یعنی می خواست کاری 
و  کاری کند  زودتر  بود، می خواست هر چه  آمده  به حوزه  گرایی  آرمان 

نتیجه بگیرد.

اتمام جنگ  به خصوص  آنها و  باز شدن دانشگاه ها و گسترش 
بود  از جمله مسائلي  به وجود آمدن فضاى سازندگى در كشور،  و 
كه باعث كاهش اقبال به حوزه شد. عماًل عناصر دین دار و متدیّن 
-كه از انگیزه هاى پیشینى و پسینى در ورود به حوزه بودند- به 
حضور فعاالنه تر در نظام دانشگاهى و در جریان سازندگى سوق پیدا 

 كردند.

فواید و چالش هاي ورود این نسل به حوزه:
بی تردید ورود این نسل، ورود مبارکی برای حوزه بود. از جمله فوایدی 
حوزه  به  آموزشي  و  هوشي  بهره هاي  تزریق  گذشت،  نمي توان  آن  از  که 
بود. با ورود این افراد از محیط های گوناگون، حوزه توانست دامنه و فضای 
نیروگیری خود را گسترش دهد. قبل از سال 1360 فضای حوزه از لحاظ 
انقالب  از  بعد  اما  را داشت،  نیروگیری، طبقه های خاص خود  پایگاه های 
اقتصادي و طبقاتي گسترده تر  پایگاه های جغرافیایی، اجتماعي،  اسالمی، 
به جاهایی که تا آن زمان حتی یك طلبه فرستاده نشد بود،  شد و بعضاً 

طلبه فرستاده شد.
از دیگر فواید ورود این نسل به حوزه، تسریع روند اصالحات در حوزه 
در  داده می شدند.  پاسخ  باید  که  آفرید  را  تقاضاهایی  نسل  این  ورود  بود. 
سال 1360، فقط دو مؤسسه پژوهشی و دو مؤسسه مطبوعاتی حوزوی در 
قم وجود داشت. اما شرایط فراهم آمده، باعث گسترش مؤسسات پژوهشی 
و آموزشی، مجالت و نیز آشنایی حوزه با ابزارهای جدید آموزشی شد که 
بخشی از این تحوالت به تقاضاهای این نسل برمی گشت. شرایط عمومی 
انقالب هم سهم خود را داشت اما مسلّماً جزئي از علت، ورود این نسل بود. 
امروزه گروهی از این نسل طالب به تولید و بازدهی رسیده اند که مغتنم 

است.
اما با وجود این فواید، در دهه 60 با ورود این نسل به حوزه با چالش ها 

و مشکالتی نیز مواجه شدیم که هنوز برخی از آنها حل نشده اند.
بود.)این  اجتماعی  پایگاه های  قابل ذکر، تکثیر و توسعه  اولین چالش 
مسأله از یك نظر، ُحسن و از نظر دیگر، چالش است(. به مرور، افرادی از 
پایگاه های مختلف طبقاتي، جغرافیایي و اجتماعی وارد فضای حوزه شدند، 
کم کم روش ها و منش هایی در حوزه بروز و ظهور کرد که شاکله رفتاری، 
َمِنشی و ارزشی را از همگونی درآورد و به تکثری کشاند که پدیده بدیع 
و تازه ای برای حوزه بود. طلبه تا قبل از انقالب، از لحاظ گویش، لباس و 
معاشرت، خط قرمزهایی داشت که عرف حوزه آن را تعیین می کرد. یك 
طلبه به راحتي ساعت مچی دست نمي کرد. می پذیرفت که در سال دوم 
یا سوم، معمم شود. این عرف حوزه بود. شما وقتی به مکاسب و کفایه می 
رسیدید، طلبه غیرمعمم به عدد انگشتان دست هم نبود. اما اکنون طلبه اي 

که به حوزه می آید، شاید اصاًل به معمم شدن فکر هم نکند. این نسل جدید 
وقتي با پایگاه های اجتماعی متنوع و خواسته های گوناگون وارد حوزه شد، 
احساس کرد می تواند از عرف خاصی تبعیت نکند و عرف شکنی کند. در 
نتیجه حوزه که با عرف و هویت خاصي تعریف می شد، به شدت گرفتار 
تکثر شد. برای یك طلبه امروز خیلی عادی شده که موبایل دست بگیرد و 
سوار ماشین های خارجی شود. مرزهایی که بین عرف طلبگی و عرف عام 
وجود داشت، یکی پس از دیگری با تکثر پایگاه ها و آرمان ها در هم شکسته 

 شد و حوزه، وحدت نوعی خود را از دست داد.
چالش دوم مسأله سیاست گرایي افراطي بود که در بعضی از افراد و گروه 
توقعات  زیرا  بود  توقعات جدید  این نسل وجود داشت. چالش سوم،  های 
ورودی های قبل از انقالب تا حدودي تعریف شده بودند، اما توقعات این 

نسل با گونه های متعدد و فشارهای متفاوت و مختلف، مطرح میشدند.

آسیب هاي وارده بر نسل دوم )دهة 60(:
وارد حوزه شد،  نسل  این  وقتی  بود.  ناشناخته  اول، حلقه هاي  آسیب 
و  کردگان  تحصیل  بودند.  ناشناخته  او  برای  که  شد  روبرو  هایی  حلقه  با 
دانشجویانی که تعلقاتی به حوزه علمیه داشتند و از طرفی علم جدید آنها را 

اشباع نمي کرد، به طرف این کانون ها، سوق پیدا مي کردند.
این نسل با حلقه های ناشناخته ای روبرو می شد و به خاطر ویژگی هاي 
معنویت گرایی، سیاست گرایی و عمل گرایی که داشت و از طرفی به علت 
نظام بسیط مدیریتی حوزه -که انضباط سازی چندانی نداشت- جزئي از این 
نسل، سریعاً وارد این حلقه ها شدند یا با این حلقه ها درگیر شدند که بعضاً 
در این حلقه ها تفکرات خاصي حاکم بود که ممکن بود در رشد صحیح این 

نسل تأثیر منفي بگذارد.
آسیب دوم، سردرگمي در سیستم آموزشي و تحصیلي بود. این نسل 
وقتی وارد حوزه شدند که دوره گذار حوزه، شعارهای سلبی و به هم ریختگی 
پارادایم ها بود. در نتیجه، این نسل گرفتار سردرگمی آموزشی و تحصیلی 
شد چون در انتقال از فضای سیستم انضباطی یا قاعده دار آموزشی جدید 

به سیستم بسیار آزاد حوزه قرارگرفت. 

مدیران  به  باالیي  عمل  آزادي   ،60 دهه  در  باز  آموزشى  نظام 
مدارس داده بود. آزادى عمل در انتخاب طلبه و مواد درسى، یعنى 
هر مدرسه یک حوزه مستقل و با میزان اختیارات باالي مدیریتى 
بود. مدیریت مدرسه بر اساس انگیزه ها، تعّلقات، اعتقادات و مبانى 
دینى خود، مدرسه اى را به عنوان حوزه شكل داده بود و طلبه ها و 

استادان هم فكر و هم عقیده اش را انتخاب مى كرد.

عمل  و  گرایی  آرمان  ویژگی  بود.  گرایي  عمل  در  یأس  سوم،  آسیب 
گرایی موجب شد انتظار داشته باشند که وقتی وارد حوزه می شوند، سریعاً 
به نتیجه ای برسند. نسلی که انقالب را یك ساله به پیروزی رسانده بود، 
می خواست راه علم را هم یك شبه برود. وقتي خواسته اش محقق نشد، 
افراد را به  آن آرمان گرایی و عمل گرایی به نوعي وازدگی منتهی شد و 
عقب نشینی و گریز از حوزه کشاند. برخی هم که می ماندند، به نوعي یأس 
وجودی می رسیدند. چون با روحیة آرمان گرایانه و عمل گرایانه آمده بودند 

ولی به نتیجه دلخواه نرسیده بودند.
آسیب چهارم، فاصلة واقعیت و آرمان در حوزه است. نگاه این نسل به 
حوزه، آرمان گرایانه و به صورت مدینه فاضله بود، مخصوصاً حوزه ای که 
انقالب را ایجاد کرده بود. گاهی، از طبقات اجتماعی مختلف که قباًل اُنس 
زیادي با حوزه نداشتند، افرادی وارد حوزه می شدند، ولی بعداً می دیدند 
که  رفتارها، ارتباطات، گویش ها و مراودات حوزه براي آنها مأنوس نیست 
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و با ذهنیتی که از حوزه تصور کرده بودند، متفاوت است. این مسأله علت 
بخشی از ریزش ها و واپس زدگی ها در حوزه بود.

آسیب پنجم، افراط در سنت گرایی حوزوی است. یکي از عوامل اقبال 
به حوزه، پس زدگی از مدرنیسم غربی بود. افرادی که به حوزه می آمدند، 
دوست داشتند در فضای سنت ها زندگی کنند. بخشی از این افراد مخصوصاً 
افرادي که در سال های اولیه وارد حوزه شدند، به شدت در فضای سنت 
های غلیظ حوزوی قرار گرفتند. اقبال به سنت که در مقابل مدرنیسم عصر 
پهلوی، پدید آمده بود و به نحوی با معنویت گرایی هم مخلوط شده بود، 

نوعي عکس العمل در مقابل شرایط بیرونی گذشته بود. 
پنجم  از سال  بعد  که  نسلی  بود.  معیشت حوزه  مسأله  آسیب ششم، 
ابتدایی طلبه مي شد، در سن 18 یا 19 سالگی به درس خارج مي رسید. 
او  براي  ازدواج  بحث  موقع  آن  در  و  مي گذراند  را  خارج  درس  دوره  یك 
مطرح مي شد. یعنی تقریباً تحصیالتش از لحاظ روال کالسی تمام شده بود 
و لذا مسأله معیشت مطلب مهمی برای او نبود. ولی دانشجویي که در سن 
24-25 سالگي وارد حوزه می شد، کمی که جلو می رفت، بحث ازدواج، 
معیشت و مشکالتی از این قبیل برایش پیش می آمد. این بحران تا حدی 

بود که باعث گریز برخی ها  شد.
بود.  رقیب  آموزشی  نظام  هاي  گري  جلوه  و  کارکردها  هفتم،  آسیب 
تصدی  برای  جایی  کردند  احساس  مذهبی  نیروهای  و  شد  باز  دانشگاه ها 
نیروهای مذهبی که وارد  و در دست گرفتن اداره کشور ندارند. مخصوصاً 
زمینه هایي  برگردند،  دانشگاه ها  به  اگر  کردند  احساس  بودند،  شده  حوزه 
برای تصدی مناصب اجتماعی خواهند داشت و به بیان دیگر وارد فضای 
عملي اجتماع خواهند شد. لذا مجموعه اي از این نسل بالفاصله با باز شدن 
دانشگاهها از سال 63-64 به دانشگاه ها برگشتند. این کارکرد جاذبه دار و 

خروجی دانشگاه ها باعث جذب افرادی به سمت دانشگاه ها  شد.

در دهه 60، چالش دانشجویى كه تازه فارغ التحصیل شده و به 
حوزه آمده بود، انتخاب درس و كتاب مناسب براي طي مسیر بود. 
در دهه 80، این چالش كاماًل معكوس شده است. دانشجویي كه وارد 
به سطح  و  كرده  تنزل  درجه  یک  مي كند  احساس  مي شود،  حوزه 
دبیرستان آمده چرا كه در دانشگاه اختیارات بیشتري در انتخاب 

درس و استاد داشته است.

دوره سوم: دهه 80 
شرایط در دوره سوم؛ با دو دوره قبل بسیار متفاوت است. یعنی این 
نسل نه آن قدر عمل گرا و نه آن طور آرمان گراست. در دوره سوم اتفاقاتی 
افتاده که علی رغم برخی از تشابهاتی که با دوره اول و دوم دارد، تمایزاتی 
هم دارد که قابل توجه است و می توان با نگاهی به دو دوره گذشته، نگاهي 

به دوره فعلی داشت.
باز شدن دانشگاه ها و گسترش آنها و به خصوص اتمام جنگ و به وجود 
کاهش  باعث  که  بود  مسائلي  جمله  از  کشور،  در  سازندگی  فضای  آمدن 
اقبال به حوزه شد. در این دوره شعارهای جدیدی در فضای کشور مطرح 
شد. نگرش های تکنوکراتی بر نگرش های دیگر غلبه پیدا کرد. عماًل عناصر 
دین دار و متدیّن -که از انگیزه های پیشینی و پسینی در ورود به حوزه 
بودند- به حضور فعاالنه تر در نظام دانشگاهی و در جریان سازندگی سوق 
ریاست  با  همزمان  و  امام  ارتحال  از  بعد   ،1368 سال  در  لذا  پیدا  کردند 
به  تحصیل کردگان  ورود  روند  شدن  کند  شاهد  هاشمی،  آقای  جمهوری 
از آن، اصاًل  با اشتیاق ورود سال های قبل  این کندی ورود  بودیم.  حوزه 

قابل مقایسه نبود.
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برای تحلیل بهتر این مسأله توجه به ورودي ها و مدیریت این فضا و 
استفاده از تجربیات دو دورة قبل بسیار نیاز است لذا باید براي استفاده از 

تجربیات گذشته، تمایزات این دهه با دهة 60، مورد توجه قرار گیرد.

مقایسة تغییرات حوزة دهة 60 و 80:
الف - تغییرات فضای آموزشی حوزه 
ب - تغییرات فرهنگ عمومی حوزه
ج – تغییرات فضاي سیاسي حوزه

الف( تغییرات فضاى آموزشى حوزه:
 1. میزان آزادي عمل در سیستم آموزشي:

در نظام آموزشی و مدیریتي حوزه در دهه 60 و 80 از لحاظ میزان 
آزادي عمل تفاوت هایي وجود داشت.

در دهه 60، چیزی به عنوان نظام آموزشي حوزه، مقررات، آئین نامه ها 
و نظام امتحانی مشخص وجود نداشت. اّما امروز وقتی وارد حوزه می شوید 
مي شوید.  مواجه  مدیریتي  بستة  نگاه هاي  و  آموزشی  بستة  بسیار  نظام  با 
یا حداقل ترمی و میان  امتحانات منظم هفتگی،  با  برنامه،  مدارس، تحت 

ترمی و مواد درسی مشخص، در هر سال، پیش می روند.
به مدیران مدارس  باالیي  آزادي عمل  باز در دهه 60،  نظام آموزشی 
داده بود. آزادی عمل در انتخاب طلبه و مواد درسی، یعنی هر مدرسه یك 
حوزه مستقل و با میزان اختیارات باالي مدیریتی بود. مدیریت مدرسه بر 
به  را  ای  و مبانی دینی خود، مدرسه  اعتقادات  تعلّقات،  انگیزه ها،  اساس 
عنوان حوزه شکل داده بود و طلبه ها و استادان هم فکر و هم عقیده اش را 

انتخاب می کرد.
این نظام آموزشی در دهه 80 ، حوزة اختیارات مدیریت را محدود کرده 
است. عزل و نصب مدیران، به صورت اداري است و این درحالي است که 
در نظام آموزشی دهة 60، مدیریت مدرسه به عنوان هویت مطرح بود تا به 

عنوان شغل و حرفه.
در دهه 60، چالش دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده و به حوزه 
آمده بود، انتخاب درس و کتاب مناسب براي طي مسیر بود. در دهه 80، 
مي شود،  حوزه  وارد  که  دانشجویي  است.  معکوس شده  کاماًل  چالش  این 
احساس مي کند یك درجه تنزل کرده و به سطح دبیرستان آمده چرا که در 

دانشگاه اختیارات بیشتري در انتخاب درس و استاد داشته است.
2. نگاه سخت افزارى به حوزه:

در دهه گذشته، هر مدرسه  در سال حدود 10 تا 30 طلبه گزینش 
می کرد و از همان ابتدا مدیر مدرسه احساس می کرد فرزند جدیدي وارد 
مجموعه او شده است. ارتباط مهره به مهره طلبه ها و مدیریت حفظ مي شد 

و نیز کنترل طلبه از لحاظ اخالقی و علمی به صورت پنهاني بود.
ولي در حال حاضر )دهة 80( این کنترل، به صورت آشکار و از طریق 
نگهبان مدرسه و بخش نامه ها صورت مي گیرد، نه از طریق ارتباطات چهره 
به چهره مدیر. به همین خاطر از آنجا که در جامعه ما، راه های زیادی برای 

فرار از بخش نامه ها وجود دارد، معموالً این آئین نامه ها، اجرا نمي شود.
در روند جدیدي که به طرف ساخت و ساز مدارس سنگین مثل مدرسه 
معصومیه حرکت کردیم، شرایط جدیدی در فضای آموزشی حوزه به وجود 
آمد. یعنی بخش قابل توجهی از ورودی های دهه 80، کسانی هستند که 
باید آداب اجتماعی شدن و فرهنگ حوزه را از همان نسل خود یاد بگیرند، 
نه از طریق ارتباط با یك نسل باالتر که مدت بیشتری در حوزه بوده است. 
اندازه می فهمد که رفیق بغل دستی  لذا چنین فردی، حوزه را به همان 
اش فهمیده است. در حالی که در مدارسی که در دهه 50  برقرار بود، به 
خاطر جمعیت کم، ارتباطات صمیمی تر و عمیق تري با استادان و ورودي 

های سال های باالتر برقرار می شد، که خود این ارتباطات در اجتماعی شدن 
- به معنای خاص- به طلبه ها کمك می کرد. فضای مدارس جدید همانند 
کالس های دبیرستان است، منظورم اینست که سطح فهم هر طلبه از حوزه 
و آرمان ها و عملکرد حوزه، چیزی بیشتر از طلبه هم کالسی اش نیست. 
همچنین از آنجا که مدیریت حوزه، باید تعداد زیادی طلبه را مدیریت کند، 

بنابراین برقراری ارتباط با او مشکل می باشد.
3.دروس جنبى و حاشیه اى در سیستم آموزشى حوزه:

دروس جنبی و حاشیه ای در دهه 80 به وجود آمدند و بحثهای زیادی 
از جمله چگونگی ارتباط این دروس با دروس اصلی، حجم این درسها و ... 

ایجاد شد.
4.رویكرد مفهومي یا حفظي نظام آموزشي حوزه:

بحث اساسی دیگر، چگونگی تبدیل رویکرد مفهومي در مدل آموزشی 
مدل  در  حفظي-  معلومات  انباشت  بر  -تأکید  حفظی  رویکرد  به  قدیم 

آموزشی جدید است.
المثل قدیمی»الدرس حرٌف و  مدل آموزشی دهة 60، مصداق ضرب 
التکرار ألٌف« بود. در این مدل، طلبه مجبور نبود در زمان مشخص، تعداد 
درس معلومی را بخواند، بلکه با پیش مطالعه و مباحثه، درسی را به طور 
خوانده  ارتباطات  شناسی  جامعه  ایران،  در  که  دوستی  خواند.  می  عمیق 
از هم کالسی  اول  های  در جلسه  رفتم،  کانادا  به  »وقتی  گفت:  می  بود، 
هایم خیلي جلوتر بودم و هر چه می گفتند، عین عبارت را برایشان می 
خواندم، به طوری که آنها را متعجب کرده بودم. ولی وقتی جلوتر رفتیم و 
به حوزه کاربرد رسیدیم، دیدم این مدل ها آن قدر برایشان جا افتاده است 
که مسائل را راحت حل می کنند، در حالي که من در این قسمت خیلی 

عقب بودم.«
5.مراكز آموزشى-تخصصى در فضاى حوزه:

یکی دیگر از ویژگی فضای جدید حوزه، مراکز آموزشی-تخصصی شکل 
گرفته در فضای حوزه است. در کنار این مراکز، دانشگاه های حوزوی، یعنی 
دانشگاه هایی که در کنار کانون حوزه شکل گرفته اند - مثل دانشگاه مفید، 
قرآنی  علوم  دانشکده  عسگری،  عالمه  اصول  دانشکده  باقرالعلوم،  مؤسسه 
تبلیغ، قضا و کالم  قم، مؤسسات  دانشگاه  معلم  تربیت  قم، مرکز  دانشگاه 
زیر نظر آیت ا... سبحانی، مؤسسه تفسیر قرآنی زیر نظر آقای میبدی- نیز 
وجود دارند. به این مراکز، مؤسسات آموزشی-پژوهشی نوین و دو کاره که 
در کنار دروس حوزه، دروس دیگر را نیز می خوانند، مثل مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی)ره( زیر نظر آقای مصباح را اضافه کنید. در نظام 
قضایي قم زیر نظر آقاي  آموزشی دهه 60، غیر از مدرسه عالي تربیتي– 
دانشگاهی  های  فرم  به  که  مرکزی  حتی  مراکز،  این  از  یك  هیچ  قاضي، 
نزدیك باشد، وجود نداشت. کارکرد مدرسه عالی قضایی هم در حد تربیت 
قاضی برای قوه قضائیه بود. ولی در دهه 80، شاهد مجموعه ای از این مراکز 
هستیم که به نحوی معلومات و دانش ها و مقرراتی متفاوت از آموزش سنتی 
حوزه را منتقل می کنند، به همین دلیل، با وجود این مراکز که یا صرفاً 
دانشگاهی یا دو کاره هستند و یا مثل مراکز تخصصی از نظام دانشگاهي 

الگوگیری کرده اند، نظام آموزشي حوزه دچار تغییرات جدی شده است.
6. معضل مدرك گرایى در حوزه:

فرهنگ حوزه مطرح شده  در  گرایی  عنوان دهه مدرك  به  دهه 80، 
است، در حالي که حوزة دهه 60، مدرك گرایی را یك ضد ارزش تلقی می کرد.

ب( تغییرات فرهنگ عمومى حوزه:
1. به هم خوردن وحدت صنفى:

حوزه تا دهه 60، یك صنف واحد بود، اما اکنون به اصناف متعددي 
تبدیل شده است. در بحث های علوم اجتماعی مکرراً گفته می شود که تکثر 
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دانش ها و کارکردها، تمایزآفرینی می کند. یعنی اگر معلومات 
دو شخص متفاوت باشد، نقش های اجتماعی آنها نیز متفاوت 
می شود. تا قبل از دهه 60 و حتی در دهه 60، حوزه به نوعی 
از هم گرایی معلومات، نقش ها و کارکردهای اجتماعی برخوردار 
بود. تقریباً هر کس به حوزه می آمد، ادبیات، منطق و بعد فقه 
و اصول می خواند. اطالعات طلبه ها در یك سطح و محدوده 
بود و برقراری ارتباط با آنها روان تر و ساده تر بود. کارکردهای 
حوزه، تبلیغ یا تدریس بود. اگر در حوزه می ماند، مدرس می 
و  کارکردها  این  شد.  می  مبلغ  رفت،  می  حوزه  از  اگر  و  شد 
اطالعات هم گون حوزه، وحدت صنفی ایجاد می کرد و کل حوزه 

را تبدیل به یك هویت واحد می کرد.

عالي  مدرسه  از  غیر   ،60 دهه  آموزشى  نظام  در 
تربیتي– قضایي قم زیر نظر آقاي قاضي، هیچ یک از این 
نزدیک  دانشگاهى  هاى  فرم  به  كه  مركزى  حتى  مراكز، 
هم  قضایى  عالى  مدرسه  كاركرد  نداشت.  وجود  باشد، 
در دهه  ولى  بود.  قوه قضائیه  براى  قاضى  تربیت  در حد 
80، شاهد مجموعه اى از این مراكز هستیم كه به نحوى 
معلومات و دانش ها و مقرراتى متفاوت از آموزش سنتى 

حوزه را منتقل مى كنند.

اّما حوزه در دهة 80 با به وجود آمدن گرایش های تخصصی 
تا حدود  و آموزش های جدید و رشته ها و کارکردهاي متنوع، 
باشند،  طلبه  که  این  از  بیش  طالب  است.  شده  واگرا  زیادی 
دانشگاه شده،  استاد  یکی  دیگر شده اند.  های  رشته  متخصص 
در  دیگری  و  است  کار  به  مشغول  اداری  محیط های  در  یکی 
حوزه های اجرایی شروع به فعالیت کرده است. یکی پژوهشگر 
و دیگری مّدرس شده است. بنابراین هویت واحد حوزه به هم 
ریخته است. در نتیجه هنگامی که نسل جدید وارد حوزه می 
با یك  بلکه  نمي شود؛  روبرو  کّل،  عنوان یك  به  با حوزه  شود، 
کلّی روبرو می شود که مصداق های متعددی دارد. در نتیجه، 
الگویابی و الگوسازی، برای او مشکل می شود. در حالي که در 

فضای سال 58 الگوها بسیار به هم نزدیك بودند.
2.پراكندگي فیزیكي فضاي حوزه:

حوزه تا دهه 60 تمرکز فیزیکی داشت. این تمرکز فیزیکی 
و وحدت مکان، یك نوع تعلقات و تأثیرات خاصی را در برداشت. 
محل دید و بازدید طالب، فیضیه بود. قبل از غروب یا بعد از 
در  تجمع ها  این  کردند.  می  صحبت  هم  با  دقیقه  چند  نماز، 
پراکندگي  امروزه  اّما  بودند.  مؤثر  بسیار  هویت سازی  فرآیند 
این موجب مي شود کسي  و  است  زیاد  بسیار  مدارس  فیزیکي 
که در یك مدرسه است با کسي که در مدرسة دیگر است، هیچ 

ارتباطي نداشته باشد.
3.تعدد نظام ارزشي حوزه:

در فضاي دهه اول انقالب با حرکت های امام خمینی)ره( 
تقریباً یك نظام ارزشي یك قطبی بر حوزه حاکم بود. ارزش هاي 
امام در فضای حکومتی و مدیریتی و فضای حوزه  مورد قبول 
نمایان شدند. تیپ های دیگر که این ارزش ها را قبول نداشتند، 
در انزوا و حاشیه بودند و زمینه اي براي طرح دیدگاه های خود 
نداشتند. به مرور فضای اجتماعی حوزه به سمت نظام ارزشی 

دو قطبی حرکت کرد.
مواجه  آن  با  آینده  سال  بیست  در  که  مسائلی  از  یکی 
مي شویم و به آن اشاره داریم، چالش این دو نظام ارزشی است. 
این دو نظام عماًل ارزش های خود را تولید می کنند و از فرآیند 

خود دفاع می کنند.
ج( تغییرات فضاى سیاسى حوزه:

از  اّما حوزه دهه 80  حوزه دهه 60 بسیار سیاست گرا بود 
سیاست گریزان است. تفاوت فضاي سیاسي دهة 60 و 80 به 
طوري است که هر دو صنف سنتی و سنت شکن)تحول گرا( 
دهة 80 سیاست گریز هستند و بستری برای نابودي انگیزه های 

سیاسی شده اند. 

بررسي نسل سوم حوزه از ابعاد مختلف:
ورودی های دهه 80 چه کسانی هستند، با چه انگیزه هایی 
وارد حوزه شده اند، چه چالش هایی دارند و چه استفاده هایي 

مي توان از تجارب نسلهاي گذشته کرد؟
انگیزه ها و اهداف ورود به حوزه:

در دهه 80 ورود تحصیل کردگان دانشجو به حوزه، نسبت 
به دهه گذشته، شاهد رشد درونی است. این رشد ورودي باید 
تحلیل شود و انگیزه ها، شرایط مختلف دینی و پایگاه طبقاتی 

آنها بررسی شود.
تحلیل روان کاوانة انگیزه هاي ورودي های دهه 80 نشان 
نسل  این  آموزشی  عملیات  و  ریزی  برنامه  مسأله  مي دهد 
سخت تر است. در فضای دهه 60، هر سه عامل سنت گرایی، 
معنویت گرایی و عمل گرایی اجتماعی در ورودي ها وجود داشت 

اّما اکنون با تکثر انگیزه ها و اهداف مواجهیم.

بود.  یا تدریس  در گذشته، كاركردهاى حوزه، تبلیغ 
صنفى  وحدت  حوزه،  هم گون  اطالعات  و  كاركردها  این 
ایجاد مى كرد و كل حوزه را تبدیل به یک هویت واحد 
مى كرد. اّما حوزه در دهة 80 با به وجود آمدن گرایش هاى 
كاركردهاي  و  رشته ها  و  جدید  آموزش هاى  و  تخصصى 
از  بیش  است. طالب  واگرا شده  زیادى  تا حدود  متنوع، 

این كه طلبه باشند، متخصص رشته هاى دیگر شده اند.

یکی از انگیزه های ورود به حوزه، فرار از مدرنیسم بود ولی 
این افراد وقتی وارد شدند، دیدند حوزه هم به طرف مدرنیسم 
می  آنچه  بین  لذا  است.  حرکت  حال  در  یا  و  کرده  حرکت 

خواستند و آنچه می بینند، تفاوت هایی مالحظه می کنند.
از  برخی  ورود  برای  توجه  قابل  انگیزه هاي  از  دیگر  یکي 
که  آنجا  از  است.  روحانیت  ناکارآمدي هاي  دانشگاهی،  جوانان 
مذهبي  حوزه هاي  دانشگاهي،  هاي  محیط  با  جوان،  نسل  این 
با  دارد، احساس می کند  ارتباط  تبلیغي و فضاهاي عمومي  و 
نقایص  اّما مسائل و  این که حکومت دیني شکل گرفته است، 
آن فراوان است و بخشي از این مسائل و نقایص چه در حوزه 
نظریه پردازي و چه در حوزه اجرا، به روحانیت بر مي گردد، چرا 
که نتوانسته کارآمد و موفق عمل کند. در نتیجه عده اي براي 
تکمیل و ترمیم این فضا و کمك به حل مسائل وارد حوزه شدند. 
احساسي مشابه احساس فوق در حوزه اقتصاد اسالمي، حقوق 
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متولد  فاضلي،  احمد  سید 
صنایع  لیسانس  متأهل،   ،1356
فوق  و  صنعت  و  علم  دانشگاه  از 
تربیت  دانشگاه  از  فلسفه  لیسانس 

مدرس، سال هشتم درس خارج
در  تحصیل  با  همزمان  فاضلي 
دانشگاه علم و صنعت، علوم حوزوي 
را  خود  انگیزة  و  مي خوانده  نیز  را 
این گونه بیان مي کند: هر چه تأمل 
زندگي  در  که  شدم  متوجه  کردم، 
داشتن  به  انسان  ارزش  دنیوي، 
تنها  و  است  اعتقادي  باالي  اهداف 
راه رسیدن به این اهداف و شناخت 
جهان ماورائي و فهم متون دیني در 

سطوح مختلف را طلبگي یافتم.
او مي گوید برخي علماي حوزه، 
طلبه شدن را براي من الزم دانستند 
و من خود نیز به این نتیجه رسیده ام.

 ستارگان حوزه 
مرا نجات دادند

اسالمي، قضاي اسالمي، مدیریت، تعلیم و تربیت اسالمی و ده ها مسأله دیگر نیز 
وجود دارد که باعث ایجاد انگیزه ای برای ورود به حوزه مي شود.

انگیزه دیگر، موج تجددستیزي دهه 80 است .اقبال به حوزه در دهه 70 به 
شدت کاهش یافت، چرا که شدت گرفتن موج سازندگي، این تصور را در تحصیل 
کردگان ایجادکرد که براي خدمت به دین، باید از مسیر تکنوکراسي حرکت کرد و 
وارد سازمان هاي حکومتي، اداري، مدیریتي، صنعتي و علمي شد و از این طریق، 
حکومت دیني را تقویت کرد لذا حتي بخشي از تحصیل کردگان دانشگاهي که در 
آن فضای بعد از جنگ به حوزه آمده بودند، تغییر مسیر دادند و دوباره با همین 
دوره  فضاي  به  که  ویژه اي  نقدهاي  با  مرور،  به  اّما  برگشتند.  دانشگاه ها  به  نیت 
ناحیه هاي دیگر  از  و چه  ناحیه چپ سنتي  از  متعدد چه  ناحیه هاي  از  سازندگي 
وارد شد، مجدداً موج تجددستیزي پدید آمد. از طرف دیگر امثال نشریه »صبح« 
به این موج دامن زدند و به نحوي به نقد تئوریك و کارکردي دوره سازندگي که 
بر مباني توسعه استوار بود، پرداختند. رواج اندیشه هایي مانند اندیشه هاي شهید 
و عده اي  به حوزه شد  براي ورود  و تجدد، عاملي جدید  نقد مدرنسیم  آویني در 
مانند نسل انقالب تحت تأثیر این مسائل )تجددگریزي و سنت گرایي( وارد حوزه 
شدند. هرچند گروهی از این افراد، وقتي  دیدند مدرنیسم، حوزه را هم تحت تأثیر 
قرارداده، دچار چالش  شدند، زیرا آنها آمده بودند تا از فضایي سنتي تغذیه شوند 
ولي مي دیدند تلویزیون، اینترنت، رسانه و چیزهایي که از آنها فرار کرده بودند، در 

حوزه هم وجود دارد.
دهة 70، دهة چالش هاي کالمي در کشور بود. اندیشه هاي آقاي سروش، مجتهد 
شبستري و ... در تردید سازي و تشکیك سازي در بسیاري از مسلمات و مشهورات 
دیني مؤثر بود. لذا عامل دیگری که به عنوان یك عامل قوي در ورود به حوزه مطرح 
فضاي  در مجموع،  است.  دین  از  وتفسیرهاي مختلف  قرائت ها  تکثر  نتیجة  است، 
حاصل از تکثر برداشت ها از دین، باعث شد نسل عالقه مند و متمایل به دین، به 
منشأ تعلیمات دیني متوجه شود تا بتواند قرائت شخصي و مورد اطمینان خود از 
دین را پیداکند. در کنار این عوامل )دغدغه کارآمدي دین، دغدغه سنت و دغدغه 
یکي  دارند.  نقش مکمل  که  دارند  فردي هم دخالت  عوامل  دین(  از  فهم درست 
این عوامل مکمل، وجود نقص های سیستماتیك در آموزش دانشگاهي است.  از 
نقایص آموزش ها در فضاي رشد دانشگاه ها چه آزاد، چه دولتي، در حاشیه بوده و 

هست. یعني عده اي وارد این نظام ها مي شوند ولي قانع نمي شوند.
این واپس زدگي، خأل هاي متفاوتي را در نظام آموزشي بوجود می آورد. بحراني 
که اکنون در نظام دانشگاهي داریم، حاصل این گونه واپس زدگي ها است که بخشي 
به معنویت گرایي و معیارهاي  ابتذال وجودي منتهي مي شود و بخشي  به  از آن 

خاص فردي، و بخشي نیز به فرار از دانشگاه و ورود به حوزه منجر می شود.

حوزه دهه 60 بسیار سیاست گرا بود اّما حوزه دهه 80 از سیاست گریزان 
است. تفاوت فضاي سیاسي دهة 60 و 80 به طوري است كه هر دو صنف 
بسترى  و  80 سیاست گریز هستند  گرا( دهة  و سنت شكن)تحول  سنتى 

براى نابودي انگیزه هاى سیاسى شده اند.

همان گونه که در نسل دّوم، معنویت گرایي عامل اصلي براي ورود به حوزه 
بود، در نسل سوم نیز تزکیه وجودي، اعتالي روحي، کم کردن رذائل، ارتقاي فضائل 
اخالقي، پیدا کردن تجربه هاي جدید معنوي به عنوان عوامل مکمل، مطرح هستند. 
از دیگر عوامل مکمل، این است که امروزه، مدرك حوزوی دارای منزلت است و 

براي هر سطح حوزوي، مدرك معادل دانشگاهي، تعریف شده است.

ادامه در صفحه 84
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اشاره:
چند سالي است که تب و تاب ورود تحصیل کردگان دانشگاه ها به حوزه هاي علمیه و فراگیري علوم دیني و 
آشنایي با مباني دیني و اخالقي باال گرفته است. و مسؤولین حوزه و دانشگاه در راستاي آماده سازي چنین فضایي 

براي دانشجویان تالش مي کنند.
نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري یکي از این مراکز مسؤول است که از سال 1376 حوزة شهید بهشتي)ره( را 

راه اندازي نموده است.
به منظور آشنایي بیشتر با کّم و کیف فعالیت این حوزه به سراغ جناب آقاي نصیري مدیر اجرایي این حوزه 

رفتیم. وي از افرادي است که از بدو تأسیس این حوزه در آن فعالیت داشته است.

lخشت اول: لطفًا به طور مختصر تاریخچه تأسیس این حوزه را بیان كنید.
-  این حوزه در سال 1376، زیر نظر نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تأسیس شد و در بهمن 
همان سال با پذیرش هشتاد نفر از برادران دانشجو، کار خود را آغاز کرد. البته ما مؤسس این حوزه را شهید بهشتي 

مي دانیم هر چند آغاز فعالیت آن را از 16 سال پس از شهادت ایشان شاهد هستیم.
از مجموعة اهداف تأسیس این حوزه؛ مي توان به بستر سازي و ایجاد فضایي مطمئن براي جذب و پرورش و 
هدایت عالقمندان به آشنایي با علوم اسالمي، تالش جهت ارتقاء و استحکام اندیشه دیني با مراجعه به منابع اصیل 

شیفتگي نخبگان دانشجو
 به علوم و معارف حوزوي

گفتگو با یكي از مسؤوالن حوزه هاي یازده گانه دانشجویي شهید بهشتي)ره(
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اسالمي، تهیه مقدمات و بستر مناسب براي وحدت حوزه و دانشگاه، پرورش 
بخشي از نیروهاي فکري که پس از فراغت از تحصیالت دانشگاه به سراغ 
ایفاي نقش هاي اجتماعي خواهند رفت، ایجاد شرایطي براي تصمیم گیري 

بهتر در مورد ورود به حوزه و ...  اشاره کرد.
lخشت اول: آیا دانشجویان براي ورود به حوزه شهید بهشتي باید 

واجد شرایط خاصي باشند؟
-  مخاطبین این حوزه معموالً دانشجویان عالقمند از کلیه رشته ها و 
مقاطع مختلف تحصیلي در مراکز آموزشي عالي هستند. اما اولویت جذب با 

دانشجویاني است که داراي معدل باال در رشته تحصیلي خود باشند.
در ابتداي امر چون فضاي تجربه نشده اي بود، احتیاط مي کردیم ولي 
استقبال دانشجویان در تهران ما را غافلگیر کرد و تعداد زیادي از دانشجویان 

نخبه و ممتاز در این حوزه ثبت نام کردند.

بهشتي،  شهید  حوزة  التحصیالن  فارغ  یا  طالب  از  بسیاري 
آشنایي و حضور در اینجا را یكي از مواهب الهي در زندگي خودشان 
مي دانند. طبیعي است كه همین دانشجویان عامل تبلیغ براي روي 

آوردن سایر دانشجویان مي شوند.

توضیح  بیشتر  دانشجویان  استقبال  مورد  در  لطفًا  اول:  lخشت 
بدهید.

-  در ابتداي امر تقریباً همه معاونین نهاد ما را در گزینش دانشجویان 
یاري کردند. پس از برگزاري اولین دوره آموزشي ویژه برادران، تعداد زیادي 
ویژه  دوره  متقاضي  که  داشتند  و حضوري  کتبي  مراجعه  نیز  از خواهران 
خواهران بودند، و ما در حالي که مشغول پاسخگویي به دانشجویان عالقمند 
تهراني بودیم، تقاضاهاي متعدد دانشجویان در شهرستان ها نیز به دستمان 
هست.  مرکز   11 داراي  فعاًل  و  کرد  پیدا  گسترش  حوزه  این  لذا  رسید. 
مثاًل در مشهد، کرج، تبریز، یزد، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، اصفهان، بندر 
تحصیل  به  مشغول  حاضر  حال  در  نفر   2000 حدود  که  تهران  و  عباس 
هستند. همچنین عالوه بر این یازده مرکز، چندین مرکز استاني دیگر در 
اولویت راه اندازي قرار دارند که متأسفانه کمبود بودجه و امکانات موجود، 

پاسخگوي این استقبال نبوده است.
lخشت اول: فكر مي كنید علت استقبال دانشجویان چه بوده و چه 
جاذبه اي در علوم اسالمي و حوزه هاي علمیه وجود داشته كه این حجم از 

دانشجویان را به سمت خود كشیده است؟
-  در حال حاضر علي رغم موانع و دیدگاه هاي افراطي و تفریطي، یك 
موج گسترده و فزاینده در دانشگاه ها به سمت معنویت بوجود آمده است که 

در آن انگیزه بسیار زیادي براي فراگیري عمیق علوم دیني مي باشد.

جالب اینكه تعداد قابل توجهي از پذیرفته شدگان از دانشجویان 
نخبه و چهره هاي ممتاز المپیادهاي علمي كشوري و بین المللي و 
رتبه هاي اول كنكور در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا 
بودند. مثاًل همین سال قبل كه المپیاد علمي دانشجویان در كشور 
انگلیس برگزار شد، نفر اول و دوم المپیاد ریاضي دانشجویان جهان، 

از طالب ما بودند.

برخي از این عزیزان در ابتداي ورود، مایل هستند که پس از اتمام درس 
دانشگاهي خود به حوزه علمیه بروند. اما تعداد بیشتري تمایل دارند در این 
حوزه بنیه دیني و اخالقي خود را تقویت کنند و پس از آن یا در دانشگاه به 
تحصیل خود ادامه دهند یا وارد کارهاي اجرایي – مدیریتي و فرهنگي نظام 
شوند. ما براي هر دو گروه برنامه داریم. تا مقدمات ورودشان به حوزه هاي 
البته  علمیه مهیا شود. گروه اول را تشویق به تحقیق و مطالعه مي کنیم. 
بعضي از ایشان وارد حوزه هاي قم، تهران یا شهرستان ها شده اند و اکنون 

در حوزه هاي علمیه مشغول تحصیل، تحقیق و بعضاً تدریس هستند. گروه 
دوم نیز تحت برنامه هاي حوزة شهید بهشتي قرار مي گیرند و دوره هایي را 

در آنجا مي گذرانند.
اکثر دانشجویان در این مرکز به دنبال محیطي به دور از رنگ و لعاب 
دنیوي هستند تا بتوانند شبهات فکري خود را مطرح و جواب هاي علمي و 
دیني متقن دریافت کنند. این نیازي است که ما آن را حس مي کنیم. لذا 
الهام بخش دیني در دانشگاه ها مطرح شده  این حوزه به عنوان یك مرکز 
و تعداد زیادي از دانشجویان معتقدند که در این حوزه بیدار شده و تولد 
دیگري یافته اند. بسیاري از طالب یا فارغ التحصیالن حوزة شهید بهشتي، 
خودشان  زندگي  در  الهي  مواهب  از  یکي  را  اینجا  در  حضور  و  آشنایي 
مي دانند. طبیعي است که همین دانشجویان عامل تبلیغ براي روي آوردن 

سایر دانشجویان مي شوند.

از  ابتداي ورود، مایل هستند كه پس  این عزیزان در  از  برخي 
اتمام درس دانشگاهي خود به حوزه علمیه بروند. اما تعداد بیشتري 
تمایل دارند در این حوزه بنیه دیني و اخالقي خود را تقویت كنند و 
پس از آن یا در دانشگاه به تحصیل خود ادامه دهند یا وارد كارهاي 
اجرایي – مدیریتي و فرهنگي نظام شوند. ما براي هر دو گروه برنامه 
داریم. تا مقدمات ورودشان به حوزه هاي علمیه مهیا شود. گروه اول 
را تشویق به تحقیق و مطالعه مي كنیم. البته بعضي از ایشان وارد 
علمیه  حوزه هاي  كه  شده اند  شهرستان ها  یا  تهران  قم،  حوزه هاي 
مشغول تحصیل، تحقیق و بعضًا تدریس هستند. گروه دوم نیز تحت 
برنامه هاي حوزة شهید بهشتي قرار مي گیرند و دوره هایي را در آنجا 

مي گذرانند.

جالب اینکه تعداد قابل توجهي از پذیرفته شدگان از دانشجویان نخبه 
و چهره هاي ممتاز المپیادهاي علمي کشوري و بین المللي و رتبه هاي اول 
کنکور در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا بودند. مثاًل همین 
سال قبل که المپیاد علمي دانشجویان در کشور انگلیس برگزار شد، نفر اول 

و دوم المپیاد ریاضي دانشجویان جهان، از طالب ما بودند.
خود  طالب  براي  آموزشي  برنامه ریزي  در  شما  آیا  اول:  lخشت 
سیستم آموزشي متفاوتي نسبت به برنامة رسمي حوزه هاي علمیه در نظر 

گرفته اید؟
بتواند  است  مایل  دانشجویي که  بوده که هر  این  بر  ما  بله. سعي    -
به  و  بگذراند.  را  حوزه  این  دوره هاي  دانشگاهي  دروس  کنار  در  همزمان 
همین منظور کالس هاي مرکز در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه 
برگزار مي شود. نظام آموزشي این حوزه نیز به صورت ترمي و هم زمان با 

ترم هاي تحصیلي دانشگاه ها تعریف شده اند.
مواد درسي این حوزه  ها نیز عبارتند از آشنایي با علوم قرآني، روش هاي 
قرآن،  با  انس  قرآن،  تفسیر  و  فهم  کارگاه  قرآن،  در  تدبر  و  تفسیر  و  فهم 
صرف، نحو، روش هاي تحقیق در علوم اسالمي، اخالق، خانواده در اسالم، 
آشنایي با نهج البالغه، انس با نهج البالغه، آشنایي با جوامع روایي شیعه، 
در  اجتهاد  روش هاي  فقه،  اصول  عرفاني،  ادبیات  اسالمي،  عرفان  فلسفه، 
شیعه، مباني حقوق در اسالم، فلسفه، منطق، انسان شناسي، هستي شناسي، 
معرفت شناسي، کالم، کالم جدید، غرب شناسي، آشنایي با مذاهب اسالمي، 
مطهري)ره(،  شهید  کتب  با  آشنایي  اسالمي،  مدیریت  اسالمي،  اقتصاد 
جریان شناسي فکري و سیاسي انقالب اسالمي. هر داوطلب موظف است 60 

واحد درسي از مواد فوق را در 5 ترم تحصیلي بگذارند.
lخشت اول: آیا مسؤولین حوزه و متقاباًل طالب دانشجو از نتایج به 

عمل آمده به لحاظ كّمي و كیفي راضي هستند؟
-  بسیاري از اساتید معتقدند که دانشجویان این حوزه از لحاظ یادگیري 
و انگیزه در بین دو قشر دانشجویان و طالب حوزه کم نظیرند. به لحاظ کّمي 
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هم تعداد پذیرفته شدگاني که پس از گزینش، از برنامه هاي آموزشي این حوزه بهره مند شدند و تا 
پایان دوره ما را همراهي کردند، در حدود هشت هزار نفر است. از آن طرف، تعداد دانشجویاني که 
تقاضاي تحصیل در این حوزه را داشته اند، حدود 5 برابر تعداد پذیرفته شدگان هستند. البته اکثر 
این عزیزان شرایط پذیرش را داشته اند ولي به دلیل کمبود امکانات، پذیرش نشده اند. و این امر 

نشان دهندة رضایت نسبي طالب دانشجو از فضاي علمي و فرهنگي این حوزه است.

بسیاري از استادان معتقدند كه دانشجویان این حوزه از لحاظ یادگیري و انگیزه در 
بین دو قشر دانشجویان و طالب حوزه كم نظیرند. به لحاظ كّمي هم تعداد پذیرفته شدگاني 
از برنامه هاي آموزشي این حوزه بهره مند شدند و تا پایان دوره ما  كه پس از گزینش، 
از آن طرف، تعداد دانشجویاني كه  نفر است.  را همراهي كردند، در حدود هشت هزار 
تقاضاي تحصیل در این حوزه را داشته اند، حدود 5 برابر تعداد پذیرفته شدگان هستند. 
البته اكثر این عزیزان شرایط پذیرش را داشته اند ولي به دلیل كمبود امكانات، پذیرش 

نشده اند.

lخشت اول: آیا وقت و فراغت الزم براي گذراندن مواد درسي این حوزه براي دانشجویان 
به مباحث دینى، در كنار تحصیل دانشگاهي، فعالیت  دانشجویان عالقمند  وجود دارد؟ معموالً 

فرهنگي هم دارند. آیا مي توانند برنامه هاي درسي اینجا را هم با موفقیت بگذرانند؟
-  شرکت در این برنامه هاي دیني حوزه واقعاً وقت گیر است و در حقیقت یك رشته تحصیلي 
در کنار رشته تحصیلي دانشگاهي به حساب مي آید، به همین دلیل سعي شده که اولویت جذب 
با دانشجویاني باشد که ظرفیت استعدادي و رتبه علمي بهتري دارند. توصیه ما به این عزیزان این 
بوده است که در مدت حضورشان در کالس ها براي استفاده بهتر، فعالیت هاي فوق برنامه خود را 
کم کنند تا ان شاءاهلل پس از پایه گذاري فکري در اینجا با دست پر به صحنه فرهنگي دانشگاه 
بازگردند. تعداد زیادي از این فارغ التحصیالن در مقاطع باالتر به عنوان مدیر و چهره هاي ممتاز 

فرهنگي شناخته شده اند و از قدرت تأثیرگذاري باالتري برخوردار شده اند.
اداره  نظر شخص خاصي  آیا زیر  این حوزه كجاست؟  اول: مرجع تصمیم گیري در  lخشت 

مي شود؟
از رئیس  این شورا متشکل  این حوزه، شوراي سیاست گذاري است.  -  مرجع تصمیم گیري 
محترم نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها حجت االسالم و المسلمین محمدیان به 
عنوان مسؤول شورا، حجت االسالم و المسلمین قمي معاون محترم بین الملل دفتر مقام معظم 
امور مدارس حوزه علمیه، حجت االسالم و  المسلمین بهجت پور مدیر  رهبري، حجت االسالم و 
المسلمین نواب مدیر محترم مرکز خدمات حوزه علمیه، حجت االسالم و المسلمین دکتر کالنتري 
معاون محترم امور اساتید و دروس معارف اسالمي در دانشگاه ها و مسؤول سابق حوزه دانشجویي، 
به عنوان دبیر شورا می  المسلین سادات کیایي  و  این حوزه جناب حجت االسالم  مدیر محترم 

باشد.

از  مي خواهند  كه  عالقمنداني  هدایت  و  مشاوره  جهت  ما  عقیده  به 
خصوص  این  در  مي توانند  حوزه  نخبگان  و  مسؤوالن  شوند،  حوزه  وارد  دانشگاه 
باشند.  داشته  بهشتي)ره(  شهید  دانشجویى  حوزه  از  معنوي  و  فكري  حمایت هاي 

lخشت اول: آیا ارتباط سازماني بین این حوزه و حوزه علمیه قم برقرار است؟
-  در ابتداي شکل گیري با مسؤول و معاونان حوزه علمیه قم جلسات هماهنگي برگزار شد و 
در زمینه شناسایي استادان ممتاز، تعیین سرفصل ها و متون درسي همکاري خوبي با این حوزه 

صورت گرفت.
با نظام و اهداف آموزشي حوزه علمیه قم،  از آنجا که نظام و اهداف آموزشي این حوزه  اما 
تفاوت هایي دارد تا کنون به طور رسمي در شوراي مدیریت حوزه وجود چنین مرکزي تصویب 

نشده است.
به عقیده ما جهت مشاوره و هدایت عالقمنداني که مي خواهند از دانشگاه وارد حوزه شوند، 
مسؤوالن و نخبگان حوزه مي توانند در این خصوص حمایت هاي فکري و معنوي از حوزه شهید 

بهشتي)ره( داشته باشد. در هر صورت راه هاي مختلفي براي همکاري وجود دارد.
خشت اول: با تشكر از وقتي كه در اختیار ما قرار دادید.

نگاره5- 

علي زهیر پور، متولد 1357، متأهل، 
دانشگاه  نساجي  رشته  التحصیل  فارغ 

صنعتي اصفهان، پایة پنجم حوزه.
کاري  فضاي  التحصیلي،  فارغ  از  بعد 
او  براي  کانادا  کشور  در  تحصیل  ادامة  و 
مهیا بوده است. او بر سر دو راهي بود که 
طلبگي  فضاي  به  اینکه  یا  برود  کانادا  به 
وارد شود و به جستجو در نظریات تمدن 

اسالمي و مباني دیني بپردازد.
علي مي گفت: فکر کردم به سراغ راه 
اول رفتن، از باب أکل میته است و براي 
پشتوانه اي  در سطح کالن،  اسالمي  نظام 
گرفتم  تصمیم  پس  نمي شود.  محسوب 
ابتدا پایه هاي نظري خود را در باب مباني 
سازي  تمدن  به  سپس  و  بسازم  دیني 
را  طلبگي  راه  پس  کنم.  کمك  اسالمي 

انتخاب کردم.
زیادي  قابلیت هاي  داراي  را  حوزه  او 
تمدن  و  ارزشمند  نیروهاي  پرورش  براي 
این  از  اما مي گوید: حوزه  سازي مي داند، 

ظرفیت ها خوب بهره نمي برد.

 به كانادا بروم یا طلبه شوم؟!
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رفتار من عادي است
اما نمي دانم چرا

این روزها
از دوستان و آشنایان
هر کس مرا مي بیند

از دور مي گوید:
این روزها انگار   

حال و هواي دیگري داري!

اما 
من مثل هر روزم

با آن نشانیهاي ساده
و با همان امضا، همان نام
و با همان رفتار معمولي

مثل همیشه ساکت و آرام
این روزها تنها

حس مي کنم گاهي کمي گنگم
گاهي کمي گیجم

حس مي کنم
از روزهاي پیش قدري بیشتر

این روزها را دوست دارم

گاهي
- از تو چه پنهان – 

با سنگها آواز مي خوانم
و قدر بعضي لحظه ها را خوب مي دانم

این روزها گاهي
از روز و ماه و سال، از تقویم

از روزنامه بي خبر هستم
حس مي کنم گاهي کمي کمتر

گاهي شدیداً بیشتر هستم
حتي اگر مي شد، بگویم

این روزها گاهي خدا را هم
یك جور دیگر مي پرستم    

از جمله دیشب هم
دیگرتر از شبهاي بي رحمانه دیگر بود:

من کاماًل تعطیل بودم
اول نشستم خوب

جورابهایم را اتو کردم
تنها – حدود هفت فرسخ – در اتاقم راه رفتم

با کفشهایم گفتگو کردم
و بعد از آن هم

رفتم تمام نامه ها را زیر و رو کردم
و سطر سطر نامه ها را 
دنبال آن افسانة موهوم

دنبال آن مجهول گشتم
چیزي ندیدم

تنها یکي از نامه هایم
بوي غریب و مبهمي مي داد

انگار
از البه الي کاغذ تا خوردة نامه

بوي تمام یاسهاي آسماني
احساس مي شد    

دیشب دوباره
بي تاب در بین خیابان تاب خوردم

از نردبان ابرها تا آسمان رفتم
در آسمان گشتم

و جیبهایم را 
از پاره هاي ابر پر کردم

جاي شما خالي!
یك لقمه از حجم سفید ابرهاي تُرد

یك پاره از مهتاب خوردم

دیشب پس از سي سال فهمیدم
که رنگ چشمانم کمي میشي است

و بر خالف سالهاي پیش
رنگ بنفش و ارغواني را

از رنگ آبي دوست تر دارم

رفتار من عادي است
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دیشب براي اولین بار
دیدم که نام کوچکم دیگر

چندان بزرگ و هیبت آور نیست

این روزها دیگر
تعداد موهاي سفیدم را نمي دانم

گاهي براي یادبود لحظه هاي کوچك
یك روز کامل جسن مي گیرم

گاهي
صد بار در یك روز مي میرم

حتي
یك شاخه از محبوبه هاي شب

یك غنچه مریم هم براي مردنم کافي است

گاهي نگاهم در تمام روز
با عابران ناشناس شهر

احساس گنگ آشنایي مي کند
گاهي دل بي دست و پا و سر به زیرم را

آهنگ یك موسیقي غمگین
هوایي مي کند    

اما
غیر از همین حسها که گفتم

و غیر از این رفتار معمولي
و غیر از این حال و هواي ساده و عادي

حال و هواي دیگري
در دل ندارم    

رفتار من عادي است

موجیم و وصل ما، از خود بریدن است
ساحل بهانه اي است، رفتن رسیدن است

تا شعله در سریم، پروانه اخگریم
شمعیم و اشك ما، در خود چکیدن است

ما مرغ بي  پریم، از فوج دیگریم
پرواز بال ما، در خون تپیدن است

پر مي کشیم و بال، بر پردة خیال
اعجاز ذوق ما، در پر کشیدن است

ما هیچ نیستیم، جز سایه اي ز خویش
آیین آینه، خود را ندیدن است

گفتي مرا بخوان، خواندیم و خامشي
پاسخ همین تو را، تنها، شنیدن است

بي درد و بي غم است، چیدن رسیده را
خامیم و درد ما، از کال چیدن است

رفتن، رسیدن است
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آسیب ها و راه حل هاى فراروى طالب دانش آموخته 
دانشگاه در مشاوره با حجت االسالم و المسلمین

 حاجي ابراهیم

امیرحاجي ابراهیم، تولد 1340، ورود به دانشگاه 1356، فارغ التحصیلي 
پس از انقالب اسالمي و انقالب فرهنگي در سال 1365 در رشته مهندسي 
شیمي، ورود به دوره کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي دانشگاه شریف، 
1359 آغاز تحصیالت حوزوي، 1383 اخذ دکتراي فلسفه و کالم اسالمي 

از دانشگاه تهران.
مدرس دروس اصول فقه ، فلسفه، کالم و ادبیات عرب در حوزه؛ 
مدرس فلسفة علم، روش تحقیق، مباحث کالم جدید در دانشگاه.

اشاره:
خود  ذي قیمت  تجربیات  بیان  به  ایشان  صمیمي،  نشست  این  در 
گفته،   سخن  طیف  این  انگیزشي  و  بینشي  ضرورت هاي  و  بایسته هاي  از 
ضرورت تشکیل گروه هاي صمیمي و با دغدغه های مشترك علمي  را برای 

این طالب یادآور شده اند.

حوزه  وارد  دانشگاه  از  پس  و  بوده اند  دانشجو  قباًل  که  عزیزي  طالب 
شده اند، نیروهایي هستند که باید آنها را غنیمت شمرد؛ چرا که دغدغه هاي 
ناتمام  دیني، آنها را به حوزه کشانده و چه بسا برخي، دروس دانشگاه را 
رها کرده اند. این دوستان پس از گذراندن دورة عمومي حوزه، حّتي اگر در 
از  زمینه ها مي توان  از  بسیاري  در  ندهند،  ادامه تحصیل  رشته هاي خاص 
آنها استفاده کرد؛ چون هم فضاي دانشگاه را تجربه کرده اند و هم فضاي 
اقشار جامعه  اقشار دانشگاهي و حّتي دیگر  با  ارتباط  برقراري  را؛ و  حوزه 
براي آنها ساده تر است. ابزار زبان، امروز در دنیاي مدرن به عنوان یك جنبة 
مستقل ارتباطي داراي اهمیت فراوان است. مطلب و محتوا اگر چه خیلي 
مهم است، ولی زبان و قالب ارائه و انتقال نیز به قدري مهم است که هر 
پیامي را به هر زباني نمي توان منتقل کرد یا اینکه برخي شیوه هاي زباني 
در مقام تفاهم با گروه هاي خاّص بهتر از دیگر شیوه ها پاسخ مي دهد. این 
را  جامعه  فرهیختگان  و  دانشگاهي  اقشار  با  تفاهم  زبان  دوستان،  از  گروه 
دارند و با توّجه به تجربّیات و سوابق خودشان، خیلي بهتر مي توانند پیام 
دین را به آنان برسانند. متأسفانه برخي دیدگاه ها وجود دارد که این گروه 
از طلبه ها را با روال عادي حوزه ناسازگار مي دانند. البته این دیدگاه همیشه 
درست نیست، اّما خود این دوستان باید تالش کنند تا این برداشت ها را 
دغدغه هاي  با  که  دهند  تشکیل  گروه هایي  و  مثاًل جمع ها  کنند؛  تصحیح 

زبان تفاهم حوزه با فرهیختگان جامعه
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مشترك پیرامون مسائل صنفي همین گروه از دوستان کار کنند. نخست 
و خود  احساس خودستایي  و جمع ها  گروه ها  این  در  که  توجه شود  باید 
فریفتگي کاذب به وجود نیاید که فکر کنند تافتة جدا بافته اي هستند چون 
دانشگاه را گذرانده اند؛ چرا که در همین حوزه کساني که از لحاظ هوش و 
استعداد از بسیاري از دانشجویان قوي تر هستند، مشغول به تحصیل اند که 
به دالیل مختلف به دانشگاه نرفته اند. بنابراین در بدو امر باید از این آفت 
غرور و خودفریفتگي جلوگیري شود. در قدم بعدي باید مسائل و دغدغه هاي 
مشترك گروه، کشف و بررسي شود و راه حل آنها بررسي شود. مثاًل یك 
مسأله فراگیر فراروي تحصیل این دوستان، دلزدگي و احساس خسران آنان 

است.

به عنوان یک جنبة مستقل  دنیاي مدرن  در  امروز  زبان،  ابزار 
ارتباطي داراي اهمیت فراوان است. مطلب و محتوا اگر چه خیلي 
مهم است، زبان و قالب ارائه و انتقال نیز به قدري مهم است كه هر 
پیامي را به هر زباني نمي توان منتقل كرد یا اینكه برخي شیوه هاي 
زباني در مقام تفاهم با گروه هاي خاص بهتر از دیگر شیوه ها پاسخ 
و  دانشگاهي  اقشار  با  تفاهم  زبان  دوستان،  از  گروه  این  مي دهد. 

فرهیختگان جامعه را دارند.

بیشتر این دوستان به لحاظ هوشي مي توانند خیلي سریع تر تحصیل 
قرار  حوزه  آموزشي  چارچوب  درون  مي شوند،  که  حوزه  وارد  ولي  کنند، 
یا عادي  و  با طالب متوسط  را مجبور مي کند همزمان  آنها  مي گیرند که 
حرکت کنند. یا اینکه اکثر دوستان به لحاظ سیستم آموزشي دانشگاه به 
دوره هاي منسجم و کتاب هاي سبك آموزشي و جدید عالقه مندند، اّما در 
حوزه انسجام دروس و سبك کتاب ها این طور نیست. همة اینها مي توانند 
سبب دلزدگي این دوستان شوند. از طرفي این دوستان با دغدغه ها و مسائل 
فکري مشّخصي وارد حوزه مي شوند که انتظار دارند حوزه آنها را پاسخگو 
باشد و نیاز آنها را برآورده کند؛ مثاًل عده اي با دغدغه هاي اخالقي و عرفاني 
آن وقت  و جهان شناختي.  فلسفي  با دغدغه هاي  و عده اي دیگر  مي آیند 
هنگامي که وارد حوزه مي شوند، به جاي اینکه پاسخ دغدغه ها و پرسش هاي 
خود را بیابند با یك سري دروس به ظاهر غیر مرتبط با هدفشان برخورد 

مي کنند و مجبور مي شوند صرف و نحو و ادبیات عرب و ... بخوانند.
این مشکالت مي تواند عالوه بر دلسردي و دلزگي سبب شود که اینها 
احساس خسران کنند و از ورود به حوزه پشیمان شوند و یا حّتي از حوزه 
مشکل،  این  راه حل هاي  از  یکي  برگردند.  دانشگاه  سمت  به  شده،  خارج 
تشکیل همان گروه هاي دوستانه است که این مسائل و مشکالت فرا روي 
و  بگیرند  کمك  مشاوران  از  مثاًل  کنند؛  حل  و  کنند  بررسي  را  خودشان 
دوستان را نسبت به این روند تحصیلي حوزه توجیه کنند و به آنها متذّکر 

شوند که براي رسیدن به اهداف و دغدغه هایشان باید این مقّدمات را - هر 
چند جّذاب نباشد - طي کنند. سپس در این گروه ها به کمك استادان، یك 
برنامه ریزي آموزشي جنبي براي آنها طراحي شود که بتوانند هم خودشان 
که  معلوماتي  به  حال  عین  در  هم  و  کنند  سازگار  حوزه  چارچوب  با  را 

مي خواسته اند برسند.

متأسفانه در برخي از دیدگاه ها این گروه از طلبه ها با روال عاّدي 
حوزه ناسازگار نیستند. البته این دیدگاه همیشه درست نیست، اّما 
خود این دوستان باید تالش كنند تا این برداشت ها را تصحیح كنند؛ 
با دغدغه هاي مشترك  مثاًل جمع ها و گروه هایي تشكیل دهند كه 

پیرامون مسائل صنفي همین گروه از دوستان كار كنند.

من خودم به خاطر مسائل فلسفي و مباحث جهان شناختي وارد حوزه 
شدم. وقتي به ادبیات عرب رسیدم، چون اهل حفظّیات نبودم، برایم خیلي 
تلخ بود و خیلي سریع در عرض چهار ماه ادبیات عرب را مطالعه کردم و 
گذشتم. بعداً که افق هاي بیشتري در برابر دیدم ایجاد شد، متوّجه شدم که 

ضعف دارم و دوباره برگشتم و ادبیات عرب را خواندم.
در این گروه هاي دوستانه باید انگیزه ها شناسایي، تشویق و تقویت شود. 
آنها جلوگیري  آمدن  پیش  از  و  قبل شناسایي شود  از  احتمالي  آفت هاي 
و گروه هایي مشّخص  بنابراین وجه ضرورت تشکیل چنین جمع ها  گردد. 
در  دوستان  مثاًل  کرد؛  کار  مي توان  جزئي تر  مسائل  درباره  حّتي  مي شود. 

دانشگاه هاي مختلف و رشته هاي مختلف تحصیل کرده اند.
یا  یکسان  رشته هاي  که  کساني  آیا  که  کنند  مطرح  را  مسأله  این 
هماهنگ داشته اند،  یا از یك دانشگاه بودند آیا امروز مسائل خاّصی دارند 
و  دارد؟  آنها  دانشگاهي  رشته هاي  با  ارتباطي  چه  مشکالت  این  و  نه؟  یا 
خیلي مسائل ریز و درشت دیگر که مسائل صنفي همین گروه است و باید 
در همین گروه ها طرح و حل شود. رابطه هاي صمیمي و دوستانه در این 
گروه ها سبب مي شود که افراد به راحتي مشکالت و دغدغه هاي خودشان را 
مطرح کنند؛ به گونه اي که اگر این صمیمیت نبود، برخي مسائل را مطرح 
نمي کردند؛ بدلیل اینکه در انسان ها، ظرفیت اعتراف به اشتباه محدود است 
و نزد کساني که صمیمي نباشند اشتباه هاي خود را هر چند بزرگ باشد 
توجیه مي کنند؛ خصوصاً اگر کسي به طور رسمي و صریح آنها را مستقیماً 
مورد پرسش قرار دهد. با توّجه به همین نکته، افراد در جمع ها و گروه هاي 
اگر  کنند  می  احساس  که  آنجایي  تا  مي کنند  دل  درد  راحت تر  صمیمي 
سنگین  برایشان  هستند،  پشیمان  و  کرده اند  خطا  کنند  اعتراف  بخواهند 

تمام مي شود.
پس ما باید در قدم اّول براي تشکیل چنین گروه هایي، افراد را شناسایي 
کنیم و کم کم با آنها روابط دوستانه و صمیمانه برقرار کنیم تا اینکه جمع ما 
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یك گروه صمیمي باشد. آنگاه مي توان از شخصیت هاي جّذاب و دوزیست 
جمع ها  این  در  تا  کرد  دعوت  حوزوي،  هم  و  هستند  دانشگاهي  هم  که 
گفت وگوي صمیمانه داشته باشند تا دوستان هم حرف هاي خود را بزنند 
و در یك فضاي صمیمي، همان مسائل و مشکالت و دغدغه هاي مشترك 
شناسایي و سپس حل شود. یکي از موانع تشکیل این گروه ها این است که 
متأسفانه هم در دانشگاه و هم در حوزه، بیشتر به کار فردي تمایل دارند 
تا کارهاي جمعي و گروهي. نخبگان بیشتر ترجیح مي دهند که فردي کار 
کنند، چون کار در گروه را سبب اتالف وقت مي دانند، اّما اگر جمع صمیمي 
با همین  بار کار کند، به نحوي که یك فرد ببیند  با جّدیّت و پر  باشد و 
وقتي که در گروه صرف کرده است نمي تواند به صورت فردي نتایج بیشتري 
بگیرد، آن وقت به کار جمعي متمایل خواهد شد و چنین گروه هاي جمعي 
این  در  اینکه  از  پس  الجماعه.  مع  اهلل  ید  که  چرا  دارند؛  بسیاري  برکات 
گروه ها مسائل و مشکالت شناسایي شد، باید برنامه ریزي دقیق براي حل 
آنها صورت بگیرد. حتي در گام هاي بعدي مي توان مسائلی را که مباحث 
روز هستند و درباره آنها در حوزه به صورت عاّدي بحثی وجود ندارد، در 
این جمع ها مطرح و بررسي کرد؛ مثاًل مباحث دین و سیاست، حقوق بشر، 
از مشکالت و  . حّتي در این جمع ها مي توان   ... حقوق زن و فمینیسم و 
گرفتاري هاي مالي افراد با خبر شد و به آنها کمك کرد تا مشکل آنها حل 
حمایت  و  دلگرمي  باعث  صمیمانه  گروه هاي  این  وجود  نفس  اصاًل  شود. 
معنوي از انسان مي شود و وقتي که در تنگناي فشار مشکالت قرار مي گیرد، 
در این جمع ها روحیه مي گیرد و با انگیزة قوي و پشتکار بیشتر به رویارویي 
با مشکالتش مي رود. شیطان بسته به ارزش و اهمیت کارها، نسبت به آنها 
وسوسه مي کند و سعي در انحراف آنها دارد. ما باید از میزان وسوسه و تالش 
شیطان، اهمیت کارمان را متوّجه بشویم. طلبه بودن آن قدر مهم است که 
شیطان دائماً انسان را وسوسه مي کند و مشکالت آنها را بزرگ جلوه مي دهد 
تا از این طلبگي دست بردارد. ما باید در این گروه ها با تقویت انگیزه ها و 

حمایت معنوي این وسوسه ها را خنثي کنیم.

باید توجه شود كه در این گروه ها و جمع ها احساس خودستایي 
و خود فریفتگي كاذب به وجود نیاید كه فكر كنند تافتة جدا بافته اي 

هستند، چون دانشگاه را گذرانده اند.

یکي دیگر از مسائلي که فرا روي طلبه هاست، این است که در دوره هاي 
مختلف تحصیلي، استادان به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلقینات و القائاتي 
تحصیلي  اهداف  و  به شیوه ها  نسبت  بعضاً  که  ایجاد مي کنند  طلبه  در  را 
طلبه ها مي تواند آفت زا باشد؛ مثاًل گاهي استادان رشته اي مثل ادبّیات یا فقه 
یا اصول، چنان متعّصبانه روي کتاب هاي قدیمي آن رشته تأکید مي کنند 
که حّتي حفظ عین عبارات کتاب را گویي واجب مي دانند! من خودم چند 

سال از عمرم را روي همین قضیه تلف کردم که با همین شیوه ادیب بشوم. 
زندگي را گذاشتم و خدمت یکي از استادان بزرگوار در مشهد رفتم. ایشان 
مستقیم و غیر مستقیم القا مي کرد که باید بدینگونه ادیب بشوید و من هم 
باورم شد و چند سال فرصت را از دست دادم و با این روش نه ادیب شدم 
و نه فقیه! باید به این نکته توجه داشت که استاد شاگردانش را جهت دهي 
با  را  القائات و جهت دهي ها  این  باید  این شاگرد است که  البته  و  مي کند 
کند.  و تصحیح  اصالح  را  آنها  نیست،  اگر همسو  و  بسنجد  هدف خودش 
تا هدف  افراد کمك کند  به  است که  این  از وظایف همین گروه ها،  یکي 
خود را گم نکنند و مرتباً خود را با هدف اصلي شان مقایسه کنند تا بفهمند 
چه مراحلي را طي کرده اند و اکنون چه باید بکنند تا به همان هدف اصلي 
برسند؛ وگرنه این تلقینات و جهت هاي کلّي فضاي آموزشي ممکن است 
به طور تدریجي و ناآگاهانه اهداف و دغدغه هاي افراد را تغییر دهند. من 
دوستي داشتم که بسیار به فلسفه عالقه مند بود و استعداد خوبي نیز داشت 
و زماني که سیوطي مي خواندیم، با هم به درس شرح منظومه هم مي رفتیم. 
بعد از مدتي در همین فضاها حل شد و فلسفه را رها کرد و گر چه اکنون 
قریب اإلجتهاد است. وقتي او را دیدم و گفتم: »شما که از اّول به دنبال 
فلسفه بودید؟ چه شد؟ آیا اسفار خواندید؟« گفت: »نه! دیگر نیازي ندیدم!« 
گر چه موفقیت اخیر ایشان قابل تحسین است ولي ممکن است با عالقه و 
استعداد واقعي او همخواني نداشته باشد و فقط تحت تأثیر محیط تصمیم 
گرفته باشد، بنابراین جداي این مثالي که بیان کردم خیلي مهم است که 
در این گروه ها به دوستان مرتباً تذکر داده شود تا مبادا در روال هاي عادي 

و چارچوب هاي آموزشي حوزه محو بشوند و هدف اولیه شان را گم کنند

این  براي  جنبي  آموزشي  برنامه ریزي  یک  استادان،  كمک  به 
حوزه  چارچوب  با  را  خودشان  هم  بتوانند  كه  شود  طراحي  طالب 
مي خواسته اند  كه  معلوماتي  به  حال  عین  در  هم  و  كنند  سازگار 

برسند.

هر کسي در زندگي شخصیت هایي را الگوي خودش قرار مي دهد. نادرند 
کساني که مستقیماً الگوي آنها ائمه اطهار)ع( باشند و اکثراً شخصیت هاي 
علمي را الگوي خود قرار مي دهند. یکي از کارهاي مهّمي که این گروه ها 
الگوي  انجام دهند این است که به دوستان کمك کنند تا یك  مي توانند 
خاص براي خودشان بیابند که متناسب با هدف اصلي باشد و اگر احیاناً آن 
الگو با توجه به شرایط امروزي جامع و کامل نیست، دّقت کنند تا موارد الزم 
را به آن اضافه کنند تا بتواند به هدف خود متناسب با مقتضیات زمان دست 
یابند. این گروه ها مي تواند با تحقیق و مشاوره و کمك از استادان، براي هر 
فردي الگوي خاّص خودش را پیشنهاد کنند و با برنامه ریزي به او کمك 
وقتي شخصیت هاي  کند.  حرکت  الگو  آن  به  دستیابي  مسیر  در  تا  کنند 
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موجود را بررسي کنید، مي بینید که شاگردان برجسته عالمه طباطبایي)ره( 
به طور جامع در فقه، اصول، فلسفه،  از خود آن بزرگوار، تقریباً  به تأّسي 

عرفان، تفسیر، روایت و ... کار کرده اند.
امروزم دوباره به عقب برگردم، حتماً  با تجربیات  من اگر مي خواستم 

چند نکته را در مسیر آموزش و تحصیلم رعایت مي کردم:
این است که هر کتابي را که خوانده بودم و ناقص مانده  اولین نکته 
بود، به طور کامل مي خوانم. شما مي بینید که معموالً به خاطر روال درسي 
حوزه، بخش هایي از کتاب ها خوانده نمي شود و نا تمام مي ماند. بهتر است 
براي اینکه مطلب مهمي فروگذار نشود و نکته مهمي پیش نیاید، در خالل 
فرصت هاي تعطیالت حوزه و به کمك وسایل کمك آموزشي مثل نوار و ... 

این مباحث را مطالعه و تکمیل کرد.

برگردم  عقب  به  دوباره  امروزم  تجربه  با  خواستم  مى  اگر  من 
چند نكته را رعایت مى كردم: كتبى كه ناقص مطالعه كرده بودم. 
تمام مى كردم، كتب جایگزین را مى خواندم. براى مطالعات قرآنى 
و حدیثى  وقت خاص در نظر مى گرفتم. از همان شروع روى مسأله 
زبان و شیوة ارائه كار مى كردم. طرح دراز مدت تحصیل خود را در 

ابتدا ترسیم مى كردم.  

نکته دوم که خیلي هم مهم است، انتخاب کتاب هاي جایگزین است. 
سعي مي کردم با مشورت استادان، کتاب هاي بهتري را در هر زمینه پیدا 
کنم و به جاي کتاب هاي رایج، آنها را مطالعه کنم؛ مثاًل حلقات شهید صدر 
آموزشي جدیدتر  به سبك  که  کتاب هایي  کلّي  طور  به  و  کنم  انتخاب  را 
نوشته شده اند را برمی گزینم. که شناسایي و انتخاب آنها مي تواند در همان 
گروه هاي دوستانه انجام شود. ما فرصت و فراغتي که گذشتگان ما داشتند، 
نداریم. این تمّدن جدید با تکنولوژي هایش، فراغت ما را از بین برده و سبب 
تشّتت خاطر مي شود؛ بنابراین باید از زماني که در اختیار داریم، بیشترین 

بهره را ببریم.
نکته سوم این است که به صورت جنبي در کنار درس هاي حوزه، وقت 
زیادي را به مطالعات قرآني و حدیثي اختصاص مي دادم. متأسفانه در نظام 

فعلي حوزه، قرآن و روایات اهل بیت)ع( موضوعّیت و محوریّت ندارند.
شما حداکثر چند مبحث ساده تفسیري را به عنوان دروس مطالعاتي 
مي گذرانید؛ در حالي که اهل سنت در مدارس علمیه خودشان در یك دورة 
شش ساله تمام قرآن و تفسیر آن را مي گذرانند و در ضمن آنها ادبیات عرب 
و علوم بالغي و سلسله احادیث و فقه الحدیث هم کار مي کنند. طلبه هاي 
درایه  و  نه رجال  نه سند شناس هستند،  از گذراندن سطح یك،  ما پس 
را هم  مردم  و مي خواهند  تبلیغ مي روند  بعد  بلد هستند؛  الحدیث  فقه  و 
موعظه کنند. دستشان از آیه و روایت خالي است. من استادي داشتم که 

توصیه مي کرد بنا بگذارید شب ها قبل از خواب، یك صفحه از اصول کافي 
را بخوانید؛ اّما متأسفانه من عمل نکردم و حاال پشیمانم.

ارائه و شکل رسانه  قالب  امروز  ارائه است.  نکتة چهارم، زبان و شیوة 
باید  شما  است.  تأثیرگذار  و  دارد  اهّمّیت  محتوا،  و  پیام  خود  اندازة  به 
و  باشید  خبر  با  آنها  روحیات  از  و  بشناسید  را  جامعه  مختلف  تیپ هاي 
شیوه زباني را که روي آنها مؤثر است بدانید تا بتوانید به سادگي و به طور 

کنید  برقرار  ارتباط  آنها  با  مؤثّر 
برسانید.  آنها  به  را  دین  پیام  و 
نیز  ارائه  زبان هاي  این  یادگیري 
کار تدریجي و مستمر است که 
باید از ابتداي طلبگي نسبت به 
تبلیغ  آن عنایت داشت. رسالت 
کسي  را  سازي  فرهنگ  و  دین 
دهد؛  انجام  نمي تواند  طلبه  جز 
انتظار  نباید  دانشگاه  از  شما 
داشته باشید؛ شاید یك شخص 
دیني  زمینه هاي  در  دانشگاهي 
صورت  به  ولي  باشد،  کرده  کار 
فردي زحمت کشیده و سیستم 
نداده  پرورش  را  او  دانشگاه 

است.
نکته پنجم این است که اگر 
حّتي یك سال طول مي کشید، 
مي ارزید که من وقت بگذارم تا 
را  بتوانم طرح تحصیالت خودم 
به صورت دراز مدت ده یا پانزده 
ساله تنظیم کنم و با برنامه ریزي 
انسان  بگذارم.  راه  این  در  قدم 
و  تحقیق  با  تا  بگذارد  وقت  اگر 
مشورت بتواند هدف نهایي خود 
و روش رسیدن به آن را مشخص 

کند، بهتر از این است که در همین قالب و نظم و چارچوب رایج قرار بگیرد 
و در پایان هم بدون اینکه به جایي برسد، با حسرت؛ اي کاش اي کاش 
گفتم  که  همانطور  بود.  من  شخصي  تجربیات  از  موارد  این  تمام  بگوید. 
دیگران  وسیع  تجربیات  از  متعّدد  جلسات  با  مي توانند  دوستانه  گروه هاي 
هم استفاده کنند و آسیب ها را شناسایي کنند و براي حرکت هاي دوستان 

برنامه ریزي جامعي انجام دهند.
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به سوي ساماندهي
بررسي وضعیت ساماندهي طالب دانشجو در حوزه علمیه قم 

در گفت گو باحجت االسالم و المسلمین قوامي، مدیر مدرسه معصومیه

گنبد مسجد مدرسه علمیه معصومیه )س( 
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سید صمصام الدین قوامي، تولد کرمان 1334، 1356 اخذ کارشناسي 
مدیریت صنعتي. طی سطوح عالی درس خارج فقه و اصول. دارای سابقه 
تدریس، در زمینه فقه و اصول و عرفان و اخالق، عضو ارشد انجمن علمی 
مدیریت حوزه علمیه قم. و صاحب تألیف کتب و مقاالتی در زمینه مدیریت 

اسالمی.

اشاره:
مدرسه معصومیه)س( بزرگ ترین مدرسه علمیه در قم و شاید یکي از 
بزرگ ترین مدارس علوم دیني در ایران به شمار مي رود و بیش از 1000 
امکانات  از  سطح  پایان  تا  مقدمات  از  سال   10 مدت  به  مي توانند  طلبه 

آموزشي و رفاهي مدرسه استفاده کنند.
این مدرسه طي بیست سالي که از تأسیس آن مي گذرد، سابقه زیادي 
در اجراي طرح هاي جدید در مدارس علمیه داشته است، از قبیل دوره هاي 
مکالمه زبان عربي و انگلیسي، انتشار نشریات فارسي و عربي توسط طالب 
و  دیني  مراسم هاي  انجام  مختلف،  مطالعاتي  گروه هاي  راه اندازي  مدرسه، 
بسط  اجتماعات،  بزرگ  سالن  ساخت  پیش بیني  شهر،  سطح  در  اخالقي 
مناسب  پژوهشي  و  آموزشي  امکانات  ایجاد  بین طالب،  در  پژوهشي  امور 
و انجمن هاي علمي طالب جوان، امکانات خدماتي و رفاهي مناسب، مرکز 

کامپیوتر و ... .
از دو سال پیش مقارن با سومین دوره مدیریت این مدرسه، از طرف 
شوراي مدیریت حوزه علمیه قم بخش ویژه اي تحت عنوان »بخش شهید 
که  کشور  دانشگاه هاي  دانش آموختگان  رسمي  تحصیل  جهت  بهشتي« 

داوطلب ورود به حوزه بودند، راه اندازي شد.
المسلمین جناب آقای قوامی که عضو ارشد انجمن  حجت االسالم و 
این مدرسه منصوب  به مدیریت  از شهریور 1383  باشد  علمی حوزه می 

شده است.
نگاه خاص ایشان در جایگاه مدیریت بزرگ ترین مدرسه علمیه کشور و 
تنها مدرسه اي که به طور رسمي این دسته از طالب را پذیرش مي کند ما 
را بر آن داشت که این گفتگو را به منظور توصیف واقعي مسائل این گروه 
از طالب و فتح بابي در زمینه ارائه راهکارهایی کارآمد، ترتیب دهیم. به نظر 
ما شنیدن چنین توصیفي از زبان مدیر این مدرسه، که از نزدیك مسائل 

گوناگون را لمس کرده، خالي از لطف نیست.
ایشان، که ما را در این گفتگوي چند  ضمن تشکر از صبر و حوصله 

ساعته همراهي کردند، خالصه اي از آن را تقدیم مي کنیم:

مدیریت  تحت  مدرسه  درباره  كمي  ابتدا  بدهید  اجازه  اول:  lخشت 
ویژگي خاصي  معصومیه)س( چه  نظر شما مدرسه  به  كنیم.  شما صحبت 

دارد؟
بزرگي است که شاید در  نوع خود مدرسه  مدرسه معصومیه)س( در 
ایران چنین مدرسه اي کمتر به چشم مي خورد. فعاًل 4 بخش یا اصطالحاً 
مقدمات،  آموزش  به  مربوط  داریم. بخش شیخ طوسي  آموزشي  دپارتمان 

ثاني  شهید  بخش  و  یك  سطح  آموزش  به  مربوط  مطهري  شهید  بخش 
این مدرسه بخش شهید  آموزش سطح دو است. بخش چهارم  به  مربوط 
به حوزه  ورود  از  قبل  که  مي شود  به طالبي  مربوط  که  است  بهشتي)ره( 
قسمت  دو  شامل  اخیر  بخش  این  داشته اند.  دانشگاهي  تحصیالت  سابقه 

است. بخش مقدمات و بخش سطح یك.

اقبال دانشجویان از ورود به حوزه، ما را به این نكته راهنمایي 
مي كند كه اگر قباًل جاذبه دانشگاه برخي از طالب را به تحصیل در 
دانشگاه مي كشانید امروزه جاذبه حوزه به حدي است كه مي تواند 

برخي از دانشجویان دانشگاه را به سمت خود فراخواند.

در این مدرسه طالب مي توانند از »هدایه« به عنوان اولین کتاب در 
دوره مقدمات تا »کفایه« به عنوان آخرین کتاب دوره سطح – که به طور 
مدرسه  تربیتي  و  آموزشي  امکانات  از   – مي کشد  طول  سال   10 معمول 
استفاده کنند. این شاخصه منحصر بفردي است که در سطح مدارس علمیه 
بلند مدت 10  برنامه هاي  این مدرسه مي تواند  یافت مي شود.  ایران کمتر 
ساله اي را براي طالب خود طراحي و اجرا نماید. در دانشگاه ها هم این نمونه 
کمتر پیدا مي شود که فردي بعد از دیپلم بتواند 10 سال در جایي مستقر 

باشد. این وضعیت در اختیار این مدرسه است.
lخشت اول: درباره بخش شهید بهشتي)ره( توضیح بیشتري بدهید. 
از چه زماني تأسیس شده است و سابقه ورود این طالب به حوزه چه بوده 

است؟
دانشجو«  طالب  »بخش  یا  »دانشجویي«  بخش  گاهي  بخش  این  به 
مي گویند که به نظر مي آید تعبیر طالب دانش آموخته مراکز آموزش عالي 
تحصیل  سابقه  داراي  حوزه  به  ورود  از  قبل  که  بهتر طالبي  عبارت  به  یا 
در مراکز آموزش عالي بوده اند، براي طالب این بخش تعریف مناسب تري 

باشد.
 1379 سال  به  رسمي  طور  به  حوزه  به  داوطلبان  این  ورود  سابقه 
معافیت  اتصال  امکان  واحده اي،  ماده  تصویب  با  سال  این  در  بر مي گردد. 
مسأله  حل  با  و  آمد  فراهم  حوزه  تحصیلي  معافیت  به  دانشگاه  تحصیلي 
سربازي، امکان قانوني پذیرش این گروه از داوطلبان ورود به حوزه ایجاد 

شد.
از  پس  خود،  امکانات  محدودیت  به  توجه  با  حوزه  اول،  سال هاي  در 
پذیرش عده اي از این داوطلبان، آنان را به صورت پراکنده به مدارس مختلف 
تحت پوشش خود معرفي مي کرد، ولي پس از مدتي به این نتیجه رسید که 
بهتر است آنها را به صورت متمرکز در یك مدرسه اي معرفي نماید بدین 
منظور مدرسه معصومیه)س( انتخاب شد و این طالب به صورت ترکیبي در 

بین طالب داراي مدرك دیپلم به تحصیل مشغول شدند.
پس از بازخوردگیري از این طرح، تصمیم گرفته شد که تحصیل این 
دسته از طالب در یك بخش ویژه متمرکز شود لذا بخش شهید بهشتي)ره( 

در سال 1383 راه اندازي شد.
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و  است  افتاده  اتفاق  طبیعي  مسیر  یك  در  تغییرات  این  من  نظر  به 
انتظار مي رود هر چه تجربه حوزه در این مسأله بیشتر شود، رشد و پختگي 

بیشتري بدست آید.

در سالهاي اخیر بین 500 تا 800 نفر از دانش آموختگان مراكز 
 10% از  كمتر  معموالً  به حوزه هستند.  ورود  داوطلب  عالي  آموزش 
لذا  است  مولود جدیدي  اقبال  این  و چون  مي پذیرد  را حوزه  آنها 
حساسیت هاي خاصي را مي طلبد و سعي مي شود این پذیرش، كم 

تعداد و با دقت انجام گیرد.

این اقبال ما را به این نکته راهنمایي مي کند که اگر قباًل جاذبه دانشگاه، 
برخي از طالب را به تحصیل در دانشگاه مي کشانید اما امروزه جاذبه حوزه 
به حدي است که مي تواند برخي از دانشجویان دانشگاه را به سمت خود 

فراخواند.
lخشت اول: هر سال چه تعدادي از فارغ التحصیالن دانشگاه براي 
پذیرش  حوزه  در  آنان  از  درصد  چند  مي كنند؟  نام  ثبت  حوزه  به  ورود 

مي شوند؟
در سالهاي اخیر بین 500 تا 800 نفر از دانش آموختگان مراکز آموزش 
حوزه  را  آنها   10% از  کمتر  معموالً  بودند.  حوزه  به  ورود  داوطلب  عالي 
مي پذیرد و چون این اقبال مولود جدیدي است لذا حساسیت هاي خاصي 
را مي طلبد و سعي مي شود این پذیرش، کم تعداد و با دقت انجام گیرد. 
فعاًل 250 نفر از این طالب در بخش شهید بهشتي)ره( مشغول به تحصیل 

هستند.
lخشت اول: فرآیند گزینش این دسته از طالب  به چه صورتي است؟

فعاًل گزینش آنها به صورت متمرکز است، یعني حوزه با شاخصه هاي 
اینجا  در  مي دهد.  قرار  سنجش  مورد  را  داوطلبان  تمامي  خود  عمومي 
شاخصه هاي کلي در مورد این داوطلبان دانشگاهي تفاوت چنداني با سایر 
مصاحبه،  صورت  به  ویژه اي  ستاد  اولیه،  پذیرش  از  پس  ندارد.  داوطلبان 
پذیرش نهایي را انجام مي دهد. مدرسه و این بخش، فعاًل دخالت چنداني 

در این فرآیند ندارد.
lخشت اول: آیا در حال حاضر مشكل حادي را در پذیرش این دسته 

از داوطلبان ورود به حوزه حس مي كنید؟
با توجه به ارتباط نزدیکي که با این طالب داریم و با مسائل آنها آشنا 
هستیم، یکي از معیارهاي مؤثر در سازوکار فعلي پذیرش، شاخص معدل 
است که به نظر ما این شاخصه چندان کارآمد نیست. چون رشته دانشگاهي 
این داوطلبین، مقاطع تحصیلي آنان، نوع و رتبه دانشگاه ها )دولتي یا غیر 
از نظر موقعیت جغرافیایي، متفاوت است و در نظام دانشگاهي  دولتي( و 
هر کدام رتبه بندي دارند. لذا سنجش این داوطلبین با شاخصة معدل، به 
شیوه فعلي نمي تواند بدون اشکال باشد. این مشکل را ما در مورد داوطلبان 
ریاضي  بعضي رشته  دیپلم،  با مدرك  دیپلم هم مشاهده مي کنیم. طالب 
بودند بعضي رشته تجربي و بعضي رشته انساني و بعضي رشته معارف بودند. 
بعضي از مدارس تیزهوشان آمده اند مثاًل معدل 17 یا 16 در همه این طالب 
ارزش یکساني ندارد. به تدریج براي ما که - توانمندي هاي آموزشي طالب 
برنامه مختلف  امتحانات و کالسها و فعالیت هاي فوق  پذیرفته شده را در 
مدرسه پیوسته ارزیابي مي کنیم و محك مي زنیم - مشخص شده است که 
معدل شاخصه خوبي نیست و بایست به سمت شاخصه هاي دیگري برویم.

در مورد این دسته از طالب شاید بهتر بتوانیم توانایي ها و مهارت هاي 
آنها را بهتر  با فضالیي که شرایط  آنها را در مصاحبه هاي حضوري  فردي 

درك مي کنند، آزمود. دوستان ما در این بخش طرح جامعي را براي گزینش 
این دسته از داوطلبان تهیه کرده اند و نتایج مدون آن را به شوراي مدیریت 

پیشنهاد داده ایم.

مقاطع  دانشگاه ها،  داوطلبین،  این  دانشگاهي  رشته  چون 
نظر  از  و  دولتي(  غیر  یا  )دولتي  دانشگاه ها  رتبه  و  نوع  تحصیلي، 
كدام  هر  دانشگاهي  نظام  در  و  است  متفاوت  جغرافیایي  موقعیت 
به  معدل  شاخصة  با  داوطلبین  این  سنجش  لذا  دارند  بندي  رتبه 

صورت موجود نمي تواند پذیرش بدون اشكالي باشد.

lخشت اول: سیاست كالن حوزه در پذیرش این طالب چه باید باشد؟
به نظر ما »حوزه علمیه« باید از فرآیند عضوگیري به سمت فرآیند عضو 
یابي و بعد به سمت فرآیند عضو سازي حرکت کند. در گام نخست، فرآیند 
عضوگیري باید تصحیح و تکمیل شود و انتظار مي رود در آینده با استفاده 
از راهکارهاي مناسب، افراد مستعد و عالقمند را شناسایي کنیم و براي آنها 
برنامه هاي آشنایي با حوزه بگذاریم و پس از ورود آنها به حوزه، حمایت هاي 
معنوي، آموزشي و مادي الزم را بعمل آوریم. یعني به صورت فعال با مسأله 

پذیرش نیروهاي انساني مواجه شویم، نه به طور منفعل.

به نظر ما »حوزه بزرگ« باید از فرآیندهاي عضوگیري به سمت 
فرآیندهاي عضو یابي و بعد به سمت فرآیندهاي عضو سازي حركت 
و  تصحیح  باید  عضوگیري  فرآیندهاي  نخست  گام  در  فعاًل  كند. 

تكمیل شود.

lخشت اول: در صحبت هاي شما مطرح شد كه مدرسه به چهار بخش 
تقسیم شده است. لطفًا بفرمائید چرا این تفكیک را انجام دادید؟

این مدرسه داراي چهار بخش مجزا است که توسط یك مدیریت واحد 
که امور مدارس شوراي مدیریت حوزة علمیه قم آنرا تعیین کرده است اداره 
مي شود. یکي از انتقادهاي منتقدین مدرسه معصومیه)س( این بوده است 
که، چون تعداد طالب مدرسه بسیار زیاد است، امکان توجه کافي به طالب 
مدرسه وجود ندارد؛ لذا کیفیت آموزش و پرورش آنها تنزل مي یابد. یکي از 
علل این تفکیك اعمال بهتر مدیریت در بین 1000 طلبه است. البته این 
تقسیم بندي وجود  این  اما دالئل کیفي اي هم در مورد  دلیل کّمي است. 
دارد. در این بخش ها سطوح آموزش متفاوت است، در یك بخش ادبیات 
مکاسب  دیگر  بخش  در  و  فقه  اصول  و  لمعه  شرح  دیگر  بخش  در  عرب 

خوانده مي شود.

یكي از آفت هایي كه ممكن است این دسته از طالب به آن دچار 
شوند این است، كه فضاي عمومي حوزه را درك نكنند و ظرفیت ها و 
ظرافت هاي واقعي آن را نشناسند و بعد از مدتي دچار بحران هویت 
شوند. براي رهایي از این آسیب احتمالي باید پس از مدتي كوتاه، 
این دسته از طالب در كنار سایر طالب قرار گیرند و اگر توانمندي یا 
عالقه و استعداد ویژه اي دارند در بستر طبیعي حوزه انتخاب مسیر 

خاصي نمایند.

lخشت اول: در مورد بخش شهید بهشتي)ره( چطور؟ چرا شما دست 
به تفكیک زدید؟

فوق  و  لیسانس  دیپلم،  فوق  مدرك  داراي  ورودي هاي  بخش  این  در 
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لیسانس و باالتر حضور دارند. ویژگي ها و انگیزه هاي خاصي که این ورودي ها 
دارند ما را به این سمت کشانده است که سطح یك را در بخش مجزایي 
بگذارنند. این ورودي ها نسبت به سایر طالب سابقه تحصیلي بیشتري دارند، 
را  درسي  مواد  از  بعضي  گاهي  و  شده اند  متأهل  نوعاً  دارند،  باالتري  سن 
البالي مباحث قبلي خود گذرانده اند. به نظر ما این ویژگي ها باعث مي شود 
این طالب نظام تربیتي، آموزشي و مشاوره اي ویژه اي را بخواهند. حداقل 
ابتداي کار اینگونه به نظر مي رسد. این نظام آموزشي ویژه، یکي از علت هاي 

تفکیك در مورد این دسته از طالب مي باشد. 

مانند  اینها  كنیم.  كلیشه  را  افراد  انگیزه هاي  نمي توانیم  ما 
مي كنند. حوزه   زنده عمل  موجود  براي یک  مختلف  هاي  ویتامین 

باید از تمامي آنها در راستاي تعالي خود استقبال نماید.

lخشت اول: بعد از پایان سطح یک، این دسته از طالب چه مسیري 
را پیش رو خواهند داشت؟

 پس از پایان سطح یك این طالب در کنار سایر طالب به تحصیالت 
وارد فضاي  این طالب  از طي دوره سطح یك،  ادامه مي دهند. پس  خود 
این  گریبانگیر  است  ممکن  که  آفت هایي  از  یکي  مي شوند.  عمومي حوزه 
و  نکنند  را درك  است که فضاي عمومي حوزه  این  از طالب شود  دسته 
ظرفیت ها و ظرافت هاي واقعي آن را نشناسند و پس از مدتي دچار بحران 
هویت شوند. براي رهایي از این آسیب احتمالي، باید پس از مدتي کوتاه 
این دسته از طالب در کنار سایر طالب قرار گیرند، تا اگر توانمندي یا عالقه 
و استعداد ویژه اي دارند در بستر طبیعي حوزه انتخاب مسیر نمایند. پس از 
پایان سطح یك در بخش شهید بهشتي طالب این بخش با ادامه تحصیل 
خود در حقیقت اعالم مي کنند که با پذیرفتن بسیاري از اقتضائات صنفي 
ساله   6 دوره  اینکه  به  توجه  با  و  بمانند  باقي  حوزه  در  مي خواهند  حوزه 
سطح یك را در 4 سال گذرانده اند تفاوت سني و سابقه تحصیلي آنها با هم 
پایه هایشان قابل اغماض مي شود. طلبه هاي عادي هم نوعاً پس از گذراندن 
6 سال سطح یك متأهل شده اند و به نظر ما از لحاظ بنیه علمي، سابقه 
از  مي رسند.  بهم  حقیقت  در  پرورشي  ابعاد  و  عمومي  وضعیت  تحصیلي، 
اینجا دیگر فارغ التحصیالن بخش شهید بهشتي ما مانند قطره اي در دریاي 
متعالي حوزه خواهند بود. در واقع این طالب از یك فضاي خاص و ویژه 
بیرون مي آیند. در 4 سال بعدي در دوره سطح دو، خود را براي ورود جدي 

به مرحله درس خارج آماده مي کنند.
lخشت اول: گفتید علل و انگیزه هاي ورود این طالب متفاوت است. 

آیا این انگیزه ها را شناخته اید و آنها را طبقه بندي كرده اید؟
ما  نظر  به  هستیم.  آنان  ورود  انگیزه هاي  و  علل  بررسي  حال  در  ما 
امر  این  ورودي ها،  از  این دسته  براي  واقعي  و  براي سیاست گذاري جامع 
بدست  نیز  خوبي  ابتدایي  توصیف هاي  اجماالً  البته  است؛  ضروري  بسیار 
درس  در کالس هاي  چرا  مي گویند  دوستان  این  از  بعضي  مثاًل  آورده ایم. 
مدرسه صندلي گذاشته اید؟ چرا روي زمین نمي نشینید؟ اگر از این چیزها 
ُرّدت  بضاعتنا  »هذه  مي گویند  مي ماندیم.  باقي  دانشگاه  در  مي خواستیم، 
اکنون  هستند.  نفس  صاحب  همه  ما  استادان  مي کردیم  فکر  ما  الینا«. 
ما هستند. یك  هم سن  بعضاً  ما خیلي جوان هستند.  استادهاي  مي بینیم 
دسته اینگونه هستند. و تعجب مي کنند از این که حوزه دارد مدرن مي شود. 
معموالً دوست دارند زود معمم شوند. مي خواهند مجتهد شوند. بعضي دیگر 
برعکس فکر مي کنند. مي گویند: مگر ما دانشجو نبودیم چرا طرح ما ویژه 
انگیزه  به  بعضي  نیستید.  همراه  آن  معاصر  وضعیت  و  دنیا  با  چرا  نیست. 
مثل  برخي مي خواهند  وارد حوزه مي شوند.  دانش هاي حوزوي  به  تجهیز 

سید جمال یا مرحوم امام)ره( مصلح اجتماعي شوند که به نظر خودشان 
این کار بدون آشنایي با دین، امکان ندارد. گاهي بُعد معنوي حوزه برایشان 
با  تا  انگیزه ها را به طور کلي فهرست مي کنیم  این  جذابیت دارد. فعاًل ما 
آنچه  با  اولیه  بهتر شناخته شوند. چرا که گاهي حدس هاي  بیشتر،  تأمل 

بعدها بدست مي آید، متفاوت است.
از ورودي هاي  این نوع  بین  انگیزه ها در  بنابراین تعدد  اول:  lخشت 
باید  سیاستي  چه  مورد  این  در  شما  نظر  به  است.  واقعي  امر  یک  حوزه 

اتخاذ كرد؟
اصوالً  انگیزه ها،  تعدد  از  صرفنظر  حوزه،  بزرگان  نگراني هاي  از  یکي 
ناشناخته بودن این انگیزه هاست. به نظر ما این تعدد امري واقعي و طبیعي 
است. در نظام سنتي هم، گاهي این چنین چیزي دیده مي شود، منتها در 

بین این طالب برجستگي بیشتري دارد.

تعدد انگیزه ها را باید پذیرفت و بر مبناي آن، تشكیالت هدایتي 
و حمایتي را شكل داد.

ما  دارد.  نیاز  انگیزه ها  این  از  بسیاري  به  این است که حوزه  ما  تصور 
نمي توانیم انگیزه هاي افراد را کلیشه کنیم. اینها مانند ویتامین هاي مختلف 
براي یك موجود زنده عمل مي کنند. حوزه باید از تمامي آنها در راستاي 

تعالي خود استقبال نماید.
عناصر خطرناك هم در صورت وجود در یك بستر طبیعي و آرام شناخته 
مي شوند و در صورتي که حوزه به درستي عمل کند خودشان کنار مي روند 
و یا در موارد حاد کنار گذاشته مي شوند. شرایط فعلي نسبت به شرایط قبل 
قابلیت کنترل بیشتري دارد. در عین حساس بودن و هوشیاري، خوشبین 
هستیم و ترس و وسواسي نداریم. این نگاه را به مسؤولین باالتر نیز منتقل 
نگرانی مسؤولین هم  بودیم و کم کم  موفق هم  الحمدهلل نستباً  کرده ایم و 
کمتر شده است.همکاران من در بخش شهید بهشتي این ورود را مولودي 
جدید براي حوزه مي دانند و سعي مي کنند زوایاي آشکار و پنهان آنرا بهتر 
بشناسند. ساز و کارهاي فکر شده را در یك فضاي معتدل پیاده نمایند و با 

بازخوردگیري از نتایج آنها، وضعیت را به مطلوب نزدیك تر کنند.
از  انقالب  اوایل  در  که  است  لطمه هایي  از  ناشي  مقدس  نگراني  این 
درك  خوبي  به  نیز  را  نگراني ها  این  ما  خورده ایم.  عجوالنه  اعتمادهاي 

مي کنیم.
و  هدایتي  تشکیالت  آن،  مبناي  بر  و  پذیرفت  باید  را  انگیزه ها  تعدد 
حمایتي را شکل داد. مثاًل طرح سفیران هدایت براي آن دسته از طالبي 
است که مي خواهند در حدود 5 سال در حوزه موادي را آموزش ببینند و 
در سطحي مشخص به تبلیغ دین بپردازند. پس دیگر الزم نیست این طالب 

با این انگیزه، در راهروي طوالني فقه و اصول قرار گیرند.
به عقیده ما متابولیسم حوزه ظرفیت باالیي دارد. و با سازوکارهاي قوي 
مي تواند روال طبیعي جاذبه و دافعه، و ریزش و رویش خود را داشته باشد.

موضوعات  و  موارد  چه  انگیزه ها  شناخت  از  غیر  به  اول:  lخشت 
دیگري نیازمند تأمل و مطالعه مي باشد؟

براي اداره یك مدرسه بزرگ آنهم براي طراحي و اجراي یك چشم انداز 
10 ساله با ظرفیت حدود 1000 طلبه نیاز به مطالعات راهبردي و کاربردي 
زیادي داریم. به همین منظور در صدد راه اندازي دفتري بدین منظور در 

مدرسه هستیم که گام هاي اولیه خوبي نیز برداشته ایم.
و  اجرا  مقام  در  فرصت ها  گرفتن  نظر  »در  و  دقیق«  »مطالعات 
استفاده از آنها« دو رکن اساسي مدیریت کارآمد است. سعي کرده ایم در 
و  مطالعه  ستادهاي  و  اجرا  کردن صف هاي  با جدا  معصومیه)س(  مدرسه 
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سیاست گذاري و نیز پشتیباني کامل از آنها، در این زمینه دچار افراط و تفریط نشویم. 
در حال حاضر مدرسه 4 صف و 5 معاونت به صورت ستادي دارد.

به عقیده ما متابولیسم و سازوكارهاي حوزه قوي است و مي تواند روال 
طبیعي جاذبه و دافعه، و ریزش و رویش خود را داشته باشد. ...

رابطه عام و خاص من  بودن،  نخبه  و  بین سابقه دانشجویي داشتن   ...
وجه وجود دارد.

ستاد ویژه اي نیز در مورد مسائل بخش شهید بهشتي از بدو تأسیس این بخش 
فعال بوده است. در این ستاد جوان هاي پر استعداد و نخبه اي هستند که بنده به 
آنها و ظرفیت هایشان اعتماد و عالقه زیادي دارم و تا کنون زحمت هاي زیادي را 
بخش  این  مسائل  روي  بر  متمادي  ساعت هاي  و  متقبل شده اند.  این خصوص  در 
باید  بطوري که  رسیده اند،  قابل مالحظه اي هم  نتایج  به  و  کرده اند  کارشناسي  کار 
گفت بناي اصلي این جریان، مدیون زحمات و پیگیري هاي این عزیزان مي باشد. در 
اینجا الزم است بگویم که ما آمادگي داریم نتایج این بحث و بررسي ها را در قالب 
گفتگوهاي علمي و کارشناسانه براي مسؤوالن و متولیان حوزه تشریح و تبیین کنیم 

و در این راه از نظرات همة صاحبنظران نیز استقبال مي کنیم.
باالیي  استعدادهاي  از  همه  بهشتي  شهید  بخش  مي کردیم طالب  تصّور  ابتدا 
با  بعدها  کردیم.  ترسیم  باالیي  بسیار  در سطح  را  آنها  برنامه ریزي  لذا  برخوردارند 
بررسي هاي بیشتر مشاهده شد که همة طالب این بخش، تاب این سطح از برنامه ها 
را ندارند. زیرا، چون ِصرف سابقه دانشجویي داشتن این طالب دلیل نخبه بودن آنها 
نمي شود. بین سابقه دانشجویي داشتن و نخبه بودن، رابطه عام و خاص من وجه 
وجود دارد. یعني تنها برخي از این دسته از طالب نخبه اند. در صورتي که این دقت 

نشود، یك فضاي مجازي ایجاد مي شود.

عالقه  پژوهشي  فعالیت هاي  به  عمدتًا  ما  طلبه  دوستان  از  دسته  این 
زیادي نشان مي دهند. استقبال از انجمن هاي علمي دفتر پژوهشي مدرسه 

مؤید این مطلب است.

واقعیت ها و ضرورت ها، ما را به سمت تعدیل پیش برد. آنچه همکاران من در این 
ستاد مشغول مطالعه هستند، »طراحي نظام هاي ویژه بنابر واقعیت ها« است. بر اساس 
ضرورت اولي فعاًل اولویت مطالعه را بر طراحي نظام ویژه آموزشي متمرکز کرده ایم. 
در این نظام آموزشي، طالب، دوره 6 ساله سطح یك را در 4 سال مي گذرانند. این 
بخش خود دو قسمت ادبیات عرب و شرح لمعه دارد. عالوه بر آن کالسهاي 2 یا 3 
نفره خصوصي، براي آن دسته از طالب که ظرفیت آموزشي ویژه اي دارند، پیش بیني 
شده است. براي تربیت استاد که به اصطالح عرب زبانان تربیت »استاد معید«، نامیده 
مي شود، طرح جذب و حمایت از طالب ممتاز، نیز در برنامة ما دیده شده است. یعني 

استاد به همان محلي که در آن تحصیل کرده برمي گردد، ولي براي تدریس.
بهرحال ما هر دو هفته یکبار از این ستاد و این بخش گزارش مي گیریم. این کار 
شاید با این حساسیت در بخش هاي دیگر مدرسه صورت نگیرد. این تعدیل موجب 
مي شود طرح هاي جدیدي جوانه بزند. باید مراقب بود که این جوانه ها به طور طبیعي 

و مطابق با واقعیت رشد کنند و به شکوفایي برسند.
lخشت اول: وقتي صحبت از طراحي نظام ویژه مي شود، قاعدتًا ظرفیت هاي 

ویژه اي وجود دارد. آیا این دسته از دوستان طلبه، ظرفیت هاي ویژه اي دارند؟
 آنچه فعاًل به نظر مي رسد این است که از نظر استعداد و توانایي، همانند طالب 
با مدرك دیپلم و سیکل اند. یعني همانطور که در آنجا نخبه، متوسط و ضعیف وجود 

دارد، در این دسته از طالب نیز همین گونه است.
lخشت اول: در این صورت طراحي نظام ویژه آموزشي عبث خواهد بود، این 

طور نیست؟

نگاره6- 

 ،1358 متولد  فضیلت،  امیرحسین 
متأهل، فارغ التحصیل نساجي از دانشگاه 

صنعتي اصفهان، پایه پنجم حوزه.
او می گوید: بعد از دانشگاه، روابطی 
کارخانجات  برخي  مدیریت  تصدی  براي 
نساجي داشتم اما این کار را نکردم چون  
بنظرم زندگي مي گذرد ولی روش زندگي 

مهم است.
او به نفع شخصي خود فکر نمي کند. 
عمومی  منافع  جهت  در  که  می گوید 
حضرت  والیت  تحت  و  اسالمی  جامعه 
شده  طلبگی  مسلك  وارد  حجت)عج( 

است.
زیاد،  تأمل  از  بعد  مي کند:  بیان 
فهمیدم که فقط حوزه، خط مقدم جبهه 
حق و انجام وظیفه الهي است، پس وارد 

حوزه شدم.
نیاز جدي حوزه را دوري از کارهاي 
علمي  گروه هاي  به  توجه  و  فردي 

مي داند.

 حوزه، خط مقدم جبهه حق 
و انجام وظیفه الهي است.
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 آنچه ما نفي مي کنیم این است که، این گروه از طالب به طور یکپارچه 
داراي ظرفیت علمي و آموزشي و انگیزشي فوق العاده باال باشند. تفکیك و 
طراحي نظام ویژه بر مبناي نخبه بودن تمامي طالب بخش شهید بهشتي، 
آنها  مشارکت  عنوان  با  امتحانات  نتایج  که  وقتي  است.  واقعي  غیر  امري 
را  ما  و فرهنگي دیده مي شود  العاده علمي  فعالیت هاي فوق  از  بعضي  در 
نابغه  و  این طالب، یك دست، غني  همه  اوالً  نتیجه مي رساند که  این  به 
نیستند. ثانیاً این طور هم نیست که ظرفیت عالي در بین این طالب دیده 
نشود. به نظر مي رسد با توجه به محدودیت امکانات حوزه و نیز دشواري 
برخي مسائلي که برخي از این طالب دارند، باید پذیرش این ورودي ها به 
جذب  سمت  به  پذیرش  شاخصه هاي  یعني  کند؛  حرکت  نخبگاني  سمت 
شود.  هدف گذاري  داوطلبین  این  نخبة  افراد  و  پرانگیزه ها  و  پراستعدادها 
سابقه  داشتن  دلیل  به  تنها  ویژه  ظرفیت  وجود  ادعاي  اینصورت  غیر  در 
نادرست  ادعایي  آن،  مبناي  بر  ویژه  نظام  و طراحي  دانشگاهي  تحصیالت 
زیادي  امیدهاي  ورودي ها  این  به  مي توان  تدابیري،  اعمال  با  ولي  است. 

داشت.

جامعه پردازي،  قابلیت هاي  طالب  این  بین  در  گاهي 
به  باالیي  كالن نگري  و  مدیریت  جمع گرایي،  مسؤولیت پذیري، 
چشم مي خورد. این ظرفیت، بیشتر در طالبي دیده مي شود كه در 
دانشگاه هاي خود در تشكل هاي دانشجویي، فعالیت هاي جدي تري 

داشته اند.

عالقه  پژوهشي  فعالیت هاي  به  عمدتاً  ما  طلبه  دوستان  از  دسته  این 
زیادي نشان مي دهند. استقبال از انجمن هاي علمي دفتر پژوهشي مدرسه 
مقطع  در  که  است  این  خاطر  به  شاید  اقبال  این  است.  مطلب  این  مؤید 
تحصیلي قبلي خود در دانشگاه تجربه بیشتري در مقوله پژوهش داشته اند. 
مثاًل حداقل در دوره کارشناسي پس از حدود 4 سال مي بایست پایان نامه اي 
مي نوشتند که این مطلب در حوزه متداول نیست. و شاید این اقبال به این 
دلیل باشد که این سري کارها، هویت متعارف و خوشایندتري در اذهان 
جامعه دارد. یعني این فارغ التحصیل دانشگاه مي تواند بگوید من در فالن 

فعالیت علمي و پژوهشي در مدرسه مان مشارکت دارم.

آنها  از  حتي  و  كنیم  درك  را  ظرفیت ها  این  كرده ایم  سعي  ما 
به نظر من، حوزه  اداره مدرسه استفاده كنیم.  و  درسیاست گذاري 
شناسایي  با  است.  نیازمند  بسیار  آینده  در  قابلیت ها  نوع  این  به 
اعتالي  راه  در  استعدادها  این  از  آنها مي تواند  و حمایت  و هدایت 
قابلیت  با  نیرویي  یک  پرورش  هزینه  مطمئنًا  كند.  استفاده  حوزه 
جمع گرایي، كالن نگري و جامعه پردازي كم نیست و این نوع نیروها 

در كارآمدي حوزه در دنیاي امروز مؤثر خواهند بود.

گرایش هاي  با  طالب،  این  قبلي  رشته هاي  از  برخي  این  بر  عالوه 
زحمات  که  مي کند  احساس  ارتباط  این  با  و  دارد  انجمن ها سنخیت  این 
گذشته اش تلف نشده است. بهرحال ما به نیروهاي نخبه این بخش احترام 
مي گذاریم و تمام سعي ما این است، که در مدرسه بستري فراهم شود تا 

مطالبات این نخبگان بي پاسخ نماند.
گاهي در بین این طالب قابلیت هاي جامعه پردازي، مسؤولیت پذیري، 
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با عزم جزم مي آید و چه بسا دیرکرد خود را هم جبران کند. آنهایي که 
تشنه هستند وقتي به آب مي رسند چند لیوان آب مي خورند. بسته ماندن 
و انحصار، آفتي است که به طور جدي گریبان طالب حوزه را گرفته است 

که باید براي آن چاره اندیشید.
من مدتي است با طالب خارجي ارتباط داشته و دارم؛ هم تدریس و هم 
مشاوره. یکي از مواردي که باعث تعجب آنها مي شد این بود که چرا بعضي 
از بزه ها در بین بعضي از فرزندان روحاني ها دیده مي شود یا چرا دختري که 
در یك خانواده روحاني بزرگ شده حاضر نیست با یك طلبه وصلت کند. 

این موارد نشان مي دهد که محیط بسته، گاهي مشکل آفرین مي شود.

اقبال این ورودي ها به حوزه یک فرآیند است. البته این نكته به 
این معنا نیست كه اراده حوزه در آن اصاًل دخیل نباشد. چه بخواهیم 
و چه نخواهیم این داوطلبان به حوزه روي آورده اند. یعني در عین 
حالي كه سیاست هاي ما دخیل است ولي جلوي جریان اجتماعي را 

هم نمي توان گرفت.

ما در مدرسه طالب را آزاد مي گذاریم و به جاي کنترل آنها، فضاسازي 
مي کنیم. سعي مي کنیم بچه ها را با نشاط و امیدوار بار بیاوریم. به اعتقاد ما 
فضاي آزاد دیرثمر است ولي خوش ثمر. طلبه اگر با فشار، نافله بخواند، به 
مجلس دعا بیاید، اما عشق و محبت در کار نباشد، شاید در ظاهر موفق شده 
باشیم ولي بچه ها همچون روبات بي حس و روح عمل مي کنند، ولی امکان 
دارد وقتي که در فضاي آزاد رفتند مشکالت خاصي را ایجاد کنند. با این 
مدیریت آزاد و با فضا سازي هوشیارانه، شاخص اضطراب در مسؤوالن باال 
نیز، کم شده است. در یك بازدید، 45 نفر از مدیران مدارس استان خراسان 
به قم آمده بودند. یکي از مدیران موفق و با سابقه مي گفت: شما اخراجي 
هم دارید؟ گفتیم نه ما خروجي داریم، اخراجي نداریم. یعني نیرو آنگاه که 
احساس مي کند دیگر جایش اینجا نیست خودش مي رود. به نظر ما این نوع 
سیاست موفق تر خواهد بود. پدر یکي از طالب مدرسه که خود روحاني بود 
پیش ما آمده بود و مي گفت: پسرم در رشته پزشکي قبول شده بود. من با 
اصرار گفتم که به حوزه برود، او هم پذیرفت. اکنون مورد شماتت دوستان و 
اقوام هستم که چرا اینکار را کردي. مي گفت: شما بیایید آبروي من را حفظ 
کنید. کاري کنید که بچه من نماز شب خوان شود، تا من بتوانم بگویم آنچه  
اینجا صورت گرفته است. من گفتم که ما در مدرسه  نبود،  امکانش  آنجا 
این چنین سیاستي نداریم، بگذارید طالب روند طبیعي را طي کنند و در 
یك فضاي اخالقي آزاد رشد کنند. ماه گذشته نشریه »مشکات انقالب« در 
مدرسه منتشر شد اگر محدودیت ها را زیاد مي کردیم اصاًل بیرون نمي آمد. 
ممکن است در عمل یك یا دو ضربه هم بزند ولي بعد حل مي شود. بهرحال 
بسیاري از اوقات، محیط بسته و تحت کنترل شدید، در آینده مشکل آفرین 

خواهد شد. محیط آزاد دیربازده است ولي خوش بازده.

بوشهري  حسیني  آقاي  جناب  مطهري)ره(  شهید  سالگرد  در 
مسؤول محترم حوزه به مدرسه معصومیه)س( آمدند. ایشان گفتند: 
مدرسه  این  در  طلبه ها  ببینند  كه  بزرگوار كجا هستند  این شهید 
پژوهش  مي كنند،  منتشر  نشریه  هستند.  زبان  یادگیري  مشغول 
مي كنند. یعني آنچه در آرزوهاي ایشان بوده، چگونه به نحو عالي 

محقق شده است.

این  البته  مي خورد.  چشم  به  باالیي  کالن نگري  و  مدیریت  جمع گرایي، 
در  خود  دانشگاه هاي  در  که  مي شود  دیده  طالبي  در  بیشتر  ظرفیت 

تشکل هاي دانشجویي فعالیت هاي جدي تري داشته اند.
آنها  از  حتي  و  کنیم  درك  را  ظرفیت ها  این  کرده ایم  سعي  ما 
این نوع  اداره مدرسه استفاده کنیم، چرا که حوزه به  درسیاست گذاري و 
قابلیت ها، در آینده بسیار نیازمند است. با شناسایي و هدایت و حمایت آنها 
هزینه پرورش  استفاده کند. مطمئناً  اعتالي حوزه  راه  آنها در  از  مي تواند 
نیرویي با قابلیت جمع گرایي، کالن نگري و جامعه پردازي کم نیست و در 

دنیاي امروز این نوع نیروها در کارآمدي حوزه مؤثر خواهند بود.
مسأله  این  درباره  حوزه  متولیان  و  بزرگان  گفتید  اول:  lخشت 
مي توان  خصوص  این  در  عمده اي  نگراني هاي  چه  دارند.  نگراني هایي 

برشمرد؟
به هرحال مسأله اي جدید و پدیده اي نو، حادث شده است. البته نه اینکه 
تا بحال نبوده است. بله، بصورت موردي بود و هنوز بعضي از ابعاد این مسأله 
ناشناخته  این بحث  براي حوزه تجربه نشده است و »لكل جديد وحشة« 
است. مي گویند نکند این جریان ساختارهاي قبلي را بهم بزند و ضد سنتها 
به  که  همانطور  باشد  طبیعي  اضطراب ها  این  مي رسد  نظر  به  کند.  عمل 
نظر ما این جریان طبیعي است. هر پدیده جدیدي در ابتدا حساسیت ها و 
نگراني هایي را ایجاد مي کند. اما کم کم قدرت تبیین و تحلیل بهتري بدست 
مي آید. یادم هست زماني که تازه میکروفن به بازار آمده بود بعضي علما از 
استفاده از آن اعراض مي کردند. ولي اکنون مي بینید که درس خارج علما 
غالباً ضبط کامپیوتري مي شود. این پدیده را نیز باید بهتر شناخت تا بتوان 

به درستي در مورد آن نظر داد، نگران بود و یا چیزي را توصیه کرد.

آنها  كنترل  جاي  به  مي گذاریم،  آزاد  را  طالب  مدرسه  در  ما 
بار  امیدوار  و  با نشاط  را  فضاسازي مي كنیم، سعي مي كنیم بچه ها 

بیاوریم. به اعتقاد ما فضاي آزاد دیرثمر ولي خوش ثمراست.
در  مي تواند  كالسیک  سوابق  است  كرده  ثابت  ما  مشاهدات 

قدرت فراگیري تأثیر بسزایي داشته باشد.

lخشت اول: گفته مي شود كه این گروه از طالب چون سالیاني را در 
خارج از فضاي حوزه، در دانشگاه و اجتماع گذراندند و از طرفي، جامعه 
بنابراین، این طالب آسیب هاي اجتماعي موجود  دچار آسیب هایي است، 

در جامعه را با خود به حوزه مي آورند. نظر شما چیست؟
ممکن است در مواردي این مطلب صادق باشد، اما گاهي اوقات عکس 
این نکته حاکم مي شود. بعضي از طالب در یك محیط بسته و در یك فضاي 
بشدت کنترل شده از سن پائین، رشد مي کنند و فضاهاي جدید را تجربه 
نمي کنند. در واقع آنها در یك حصار بسته اي قرار گرفته اند. نکته مهم این 
است که تا وقتي این طلبه در اختیار شماست همه چیز مرتب است اما به 
محض اینکه فضا باز شد، شاید نتواند همان فضاي قدیمي خود را نگه دارد. 
گاهي خرابي اش بیشتر مي شود و گاهي احساس کمبود و حقارت مي کند.

برعکس این کسي که دنیا را تا حدودي تجربه کرده است و بعد از آن 
حوزه را انتخاب کرده است. این فرد واکسینه شده است. اگر هم بخواهند به 
نقد فلسفي دنیاي مدرن بپردازند، در این دوستان آمادگي بیشتري هست. 
با  دیگري  دنیاي  از  که  آن کسي  نوعاً  ولي  نیست  کلی  قوانین  اینها  البته 
پاي خود اینجا مي آید و مراتب دنیاي قبلي را قباًل طي کرده است، اکنون 
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lخشت اول: در مورد این طالب، بزرگان حوزه چه نظري داشته اند؟
نامه اي از وضعیت این طالب به دفتر مقام معظم رهبري رسیده بود. 
ایشان نیز پاسخ را به جناب آقاي مروي و جناب آقاي بوشهري محول کرده 
بودند. آقاي مروي هم بنده را خواستند و گفتند که براي این طالب نظام 
معیشتي و نظام آموزشي خاصي طراحي کنید. این تأکید در کمتر جایي 
ولي  دارد  معیشتي  نظام  تمامي طالب  براي  مرکز خدمات  مي شود.  دیده 
این  تا  این دو نظام را به صورت ویژه طراحي کنید  این بود که  بر  تأکید 
طالب سرد و طرد نشوند. جالب است که این دو طراحي را به صورت نظام 
خواسته اند. من نیز گفتم که همکاران من در مدرسه به طور طبیعي این دو 

نظام را در فضاي اعتدال طراحي مي کنند.

در  بالتبع،  آن  بهشتي  شهید  بخش  و  معصومیه)س(  مدرسه 
معاونت  كنار مدرسه دو  واقع شده اند. در  الجیشي  موقعیتي سوق 
پژوهشگاه  یک  و  تبلیغ(  معاونت  و  پژوهشي  )معاونت  حوزه 
)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه( وجود دارد. مؤسسه امام خمیني)ره(، 
دروس  و  اساتید  امور  معاونت  و  فرهنگي  مركز  تبلیغات،  سازمان 
اهل  جهاني  مجمع  رهبري،  نهاد  دانشگاه هاي  در  اسالمي  معارف 
بیت)ع( معاونت پژوهشي حوزه خواهران و ... این همجواري ها براي 
ما و طالب مدرسه و به خصوص طالب بخش شهید بهشتي مي تواند 

بسیار مبارك باشد.

محضر  به  بیایم  مدرسه  این  به  مدیر  عنوان  به  مي خواستم  که  وقتي 
این مدرسه مي روید،  به  اگر  ایشان گفتند  ا... فاضل رسیدم.  حضرت آیت 
باید خیلي به روز شود. این مطلب باعث تعجب من بود. چه بسا ایشان وقتي 
زمان خودشان را ارزیابي مي کنند مشاهده مي کنند که امکانات و شرایطي 
الزم بوده که در آن زمان براحتي در اختیار نبوده است. کمابیش در محضر 
را در  آنها  از رهنمودها،  استفاده  نیز حاضر شده ایم و ضمن  بزرگان  سایر 

جریان مسائل مدرسه قرار داده ایم.
lخشت اول: افق آتي پذیرش این دسته از طالب را چگونه ارزیابي 

مي كنید؟ آینده بخش شهید بهشتي)ره( را چگونه ترسیم مي كنید؟
 یك زمان، افراد بي سواد وارد حوزه مي شدند و سواد را هم از حوزه یاد 
مي گرفتند. به تدریج ورودي هاي حوزه قبل از حوزه، سواد داشتند. در ادامه 
سیکل هم پذیرفته شد. رفته رفته، این نگاه که اگر طالب با نظام آموزشي 
جدید آلوده باشند براي حوزه دردسرساز خواهند بود، کم رنگ شد. بعدها 
باالتر نیز  دیپلم را هم به راحتي پذیرفتند اکنون هم که پذیرش مدارك 

تجربه مي شود.
قدرت  در  مي تواند  کالسیك  سوابق  است  کرده  ثابت  ما  مشاهدات 

فراگیري تأثیر بسزایي داشته باشد.
فعاًل دو طرز تفکر درباره پذیرش وجود دارد:

اول( اولویت پذیرش داوطلبین با سطوح مدرکي پایین تر و سن کمتر 
بهتر  اینها مي توانند  یعني  تربیتي غالب است.  تفکر رویکرد  این  است. در 

فرهنگ حوزه را بپذیرند.
بیشتر  و سن  باالتر  با سطوح مدرکي  داوطلبان  پذیرش  اولویت  دوم( 
است در این مورد بیشتر رویکرد تأثیرگذاري مطرح است. یعني این طالب 

مي توانند بهتر و سریع تر در حوزه تأثیرگذار شوند.
حوزه در این مورد، هنوز در حال تجربه است، اما تصور بنده این است 

که ما نهایتاً به این سمت خواهیم رفت که طرز تفکر دوم را بپذیریم.
در مورد افق آینده بخش شهید بهشتي به نظر من این بخش در مدرسه 
نه تنها وصله ناجوري در بین بخشها نیست بلکه باید کل مدرسه به سمت 

مدرسه عالي برود و از سطوح مدرکي باال ورودي بگیرد.
اقبال این ورودي ها به حوزه یك فرآیند است. البته این نکته به این معنا 
نیست که اراده حوزه در آن اصاًل دخیل نباشد. چه بخواهیم و چه نخواهیم 
ما  سیاست هاي  اینکه  ضمن  یعني  آورده اند.  روي  حوزه  به  داوطلبان  این 

دخیل است ولي جلوي جریان اجتماعي را هم نمي توان گرفت.
در صد  اسالمي  نهضت هاي  اجمالي  »بررسي  كتاب  در  اول:  lخشت 
ساله اخیر« شهید مطهري به ورود این افراد به حوزه اشاره مي كند. ایشان 
آنرا، جریان مباركي مي داند كه برق امیدي در دل ایجاد مي كند. ایشان در 
بخش دیگري از سخنان خود به فضاي اوایل انقالب كه بنابر ضرورت هاي 
اجتماعي، تئوریسین ها وارد عرصه اجرایي و مدیریتي شدند و در آینده 
مي گوید:  مي كند،  تهدید  را  انقالب  اندیشه اي  پشتوانه هاي  كمبود  خطر 
»براي این داوطلبین مدرسه اي ایجاد نموده است تا این خأل را با آموزش و 

تربیت آنها جبران كند.«
گرفته اید.  قرار  جایگاه  این  در  دهه  دو  از  بیش  از  بعد  حضرت عالي 

تحلیل شما و برنامه هاي شما در این جایگاه چیست؟
این  است.  آموزنده  بسیار  مطهري،  استاد  چون  بزرگاني  نگري  آینده 
تیزبیني مي تواند فراتر از دهه ها و سده ها عمق و بُرد داشته باشد. نکته دوم 
این است که هنگامي که تئوریسین ها وارد بحث هاي اجرایي صرف مي شوند 

آسیب هایي ایجاد خواهد شد.

از  بهشتي)ره(  شهید  بخش  مسائل  مورد  در  نیز  ویژه اي  ستاد 
هاي  جوان  ستاد  این  در  است.  بوده  فعال  بخش  این  تأسیس  بدو 
ظرفیت هایشان  و  آنها  به  بنده  كه  هستند  نخبه اي  و  استعداد  پر 
اعتماد و عالقه زیادي دارم و تا كنون زحمت هاي زیادي را در این 
خصوص متقبل شده اند و ساعت هاي متمادي روي مسائل این بخش 
قابل مالحظه اي هم رسیده اند،  نتایج  به  و  كار كارشناسي كرده اند 
و  زحمات  مدیون  جریان،  این  اصلي  بناي  گفت  باید  كه  بطوري 
پیگیري هاي این عزیزان مي باشد. در اینجا الزم است بگویم كه ما 
قالب  گفتگوهاي  را در  بررسي ها  و  این بحث  نتایج  آمادگي داریم 
و  تشریح  حوزه  متولیان  و  مسؤوالن  براي  كارشناسانه  و  علمي 
تبیین كنیم و در این راه از نظرات همة صاحب نظران نیز استقبال 

مي كنیم.

این نظر داللت بر حصر ندارد که فقط این دسته از طالب مفید باشند. 
بلکه مي توان گفت این طیف مي توانند به افاده حوزه بیفزایند نه اینکه خارج 

از این دسته مفید نیستند. همه این موارد نسبي است و مطلق نیست.
متأسفانه عمر بزرگاني چون شهید مطهري و شهید بهشتي کفاف نداد 
که ادامه این جریان را ببینند و ما از نظرات ایشان بیشتر استفاده کنیم.  این 
نابغه و نخبه بودند. هر چند  بزرگواران واقعاً بصیرت خاصي داشتند. یقیناً 
خیلي مهمان انقالب نبودند؛ شهید مطهري حدود 3 ماه و شهید بهشتي 
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هم 3 سال بیشتر مهمان انقالب نبودند. در این مدت 
کوتاه هم گرفتار جنگ و مشکالت و ترور بودند.

آقاي  جناب  مطهري  شهید  سالگرد  در 
مدرسه  به  حوزه  محترم  مسؤول  بوشهري  حسیني 
کجا  شهید  این  مي گفتند  آمدند.  معصومیه)س( 
مشغول  مدرسه  این  در  طلبه ها  ببینند  که  هستند 
منتشر  نشریه  هستند.  انگلیسي  زبان  یادگیري 
مي کنند. پژوهش مي کنند. یعني، آنچه در آرزوهاي 

ایشان بوده، چگونه به نحو عالي محقق شده است.
سه  دچار  کنون  تا  جریان  این  مي رسد  نظر  به 

موج شده است.
موج اول: هجوم دانشگاهیان براي طلبه شدن.

موج دوم: هجوم طالب براي دانشگاهي شدن و 
نیز برگشت بعضي از دانشگاهیان به دانشگاه.

موج سوم: آمدن مجّدد دانشگاهیان به حوزه که 
به احتمال زیاد دیگر برگشت ندارد و طالب هم کمتر 

میل به دانشگاه دارند.
بهشتي  شهید  بخش  و  معصومیه)س(  مدرسه 
الجیشي واقع شده اند.  بالتبع در موقعیتي سوق  آن 
در کنار مدرسه 2 معاونت حوزه، )معاونت پژوهشي 
و معاونت تبلیغ( و یك پژوهشگاه )پژوهشگاه حوزه 
خمیني)ره(،  امام  مؤسسه  دارد.  وجود  دانشگاه(  و 
امور  معاونت  و  فرهنگي  مرکز  تبلیغات،  سازمان 
اساتید و دروس معارف اسالمي در دانشگاه هاي نهاد 
پژوهشي  معاونت  بیت،  اهل  مجمع جهاني  رهبري، 
ما  براي  همجواري ها  این  لذا   ... و  خواهران  حوزه 
شهید  بخش  به خصوص طالب  و  مدرسه  و طالب 

بهشتي مي تواند بسیار مبارك باشد.
بود  براي همه خواهد  اتمام حجتي  این مطلب 
استفاده  بیشتر  این فضا  از  و  آماده کنیم  را  تا خود 
کنیم. به نظر مي رسد اگر بتوانیم الگوي بخش شهید 
بهشتي را به خوبي اداره و تعالي دهیم امکان جذب 
استعدادهاي نخبه به سمت حوزه را خواهیم داشت.

قرار  ما  اختیار  در  كه  وقتي  از  اول:  lخشت 
دادید متشكریم.

من هم از شما تشکر مي کنم.

نمایی از صحن مدرسه علمیه معصومیه)س(
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فرض کن که االن امتحان اصول نداري
فرض کن که از امتحان هاي درسي فارغي

فرض کن که اصاًل درس نداري
اصول و فقه و عقاید و ... هیچ هیچ

خالي خالي؛ ذهنت را از امتحان خالي کن، از نمره از 
8و9و10و14و18و20و ...

فکر کن که االن هیچ کاري نداري، هیِچ هیچ، فقط آمده اي که از دنیا 
لذت ببري، قدري توشه برداري و بروي

اصاًل تو چه نیازي احساس کردي که آمدي حوزه؟
آیا سرت براي نمرة بیست درد مي کرد؟

براي مدرك؟
براي پُز؟

آیا دلت براي بَه بَه و َچه َچه این و آن مي تپید؟
چه بَه بَهي؟

چه َچه َچهي؟
*    *    *

امروز اگر دنیا به گنداب سکوت گرفتار شده
اگر ماهواره و اینترنت آن را قبضه کرده

اگر بیشترین واژة جستجوي اینترنتي سکس است
اگر تلویزیون فیلمهاي آمریکایي را دوبله مي کند تا از آن لذت ببري

اگر تمام وجودت را شهوت تسخیر کرده
شهوت مال
شهوت مقام

اگر فوتبال بوندس لیگا را دنبال مي کني
اگر سي دي فیلم تبلیغاتي نایك را نگاه مي کني

اگر در حال َچت کردني
اگر داري فیلترهاي اینترنتي را مي شکني

اگر اس ام اس مي فرستي
اگر توي گیم نت نشسته اي

یا توي قهوه خانه سنتي داري قلیون مي کشي
اگر روي تله اسکي نشسته اي
یا توي کافي شاپ استخري

اگر داري با دسته گل عروس از پله هاي هتل هیلتون یا شرایتون باال 
مي روي

اگر توي جردن داري به ساب هاي چند میلیوني ات مي نازي
اگر اکست فاز داده ...

بدان که امروز فلسطین دارد درد مي کشد
عراق دارد درد مي کشد

افغانستان دارد درد مي کشد
دنیا دارد درد مي کشد

بدان که امروز دختر فلسطیني را 
دختر عراقي را

دختر افغانستاني را
همه دختران دنیا را 

نه اینکه خلخال از پایشان بیرون کشیده باشند
نه،

خودشان را از خانه بیرون کشیده اند!
بدان که دختر فلسطیني، هم باید فرزند شهید باشد

هم خواهر شهید
هم همسر شهید

هم مادر شهید
و هم خوِد شهید

*    *    *
راستي چند روز دیگر جام جهاني است!

چه تب و تابي؟!
حاال اگر کریمي به اوج نرسد چه کنیم؟

میرزاپور را بگو، اگر باز هم سوتي بدهد چه؟
راستي، چرا این دولت بي مصرف نتوانست دو سه تا بازي تدارکاتي درست 

و حسابي راه بیندازد؟
آه، یادم آمد، کشور در انزواي بین المللي است!

مگر ندیدي بعضي از این کشورهاي اروپایي حتي مي خواستند نگذارند که 
در جام جهاني بازي کنیم؟

راستي چرا ما باید تاوان ندانم کاري هاي سیاسي آقایان را بدهیم؟!
اگر اینها نبودند، هم راحت مي گذاشتند که کشور پیشرفت کند و هم 
راحت مي گذاشتند که برویم جام جهاني، تازه کمکمان هم مي کردند.

مگر ُکره نیست؟ مگر مالزي نیست؟ مگر ما چه چیزي از آنها کمتر داریم؟
*    *    *

حاال تو چرا توي این وانفسا راه افتادي و آمدي حوزه؟
جا قحط بود؟

نکند چون بازار کار خراب بود، آمدي؟
یا اینکه فوق لیسانس قبول نشدي؟

یا اینکه خواستي از سربازي فرار کني؟
یا خواستي به این واسطه به پول و پَله و پلّه اي برسي؟ یا به قول یکي از 
دوستان با دو وزنة تحصیالت دانشگاهي و حوزوي، بتواني راحت تر سوار 

مردم بشوي!
یا اینکه َجّو زده شدي؟

اگر اینها نیست، پس چیست؟

یادداشت وارده
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الگوي مسائل ورود دانشجویان به حوزه 
)قسمت دوم(

منطق انتخاب حوزه توسط دانشجویان و تبیین دو بحران فراروي آنان 
در حوزه در گفتگو با حجت االسالم و المسلمین علیرضا امیني
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اشاره:
همان طور که در بخش اول این گفتگو بیان شد به علت طوالني بودن مطالب، مجبور به ارائة خالصه این 
گفتگو در دو بخش شدیم بخش اول در اوائل این ویژه نامه تنظیم شده است. اینك بخش دوم این گفتگو را 

تقدیم مي کنیم.

خشت اول: طالب فارغ التحصیل مراكز آموزش عالي حداقل سه دسته مسأله دارند. یكي مسائل حوزه 
فردي است كه خود شخص چگونه تصمیم بگیرد و چطور مشكلش را حل كند. بعد مسائل حوزه میانه است 
كه متولیان حوزه علمیه چه مسائل و مباحث جدیدي پیرامون این طلبه ها دارند؟ سوم هم مسائل حوزه كالن 
است كه متولیان فرهنگي كشور چطور با این مسأله مواجه شوند؟ در این فرصت مي خواهیم به مسائل حوزه 

فردي رسیدگي كنیم.
اگر یک دانشجو بیاید و از دوستان ما بپرسد »شما كه به حوزه رفتید، چه توصیه اي براي من دارید؟ من 
هم عالقمندم و به این نتیجه رسیده ام كه حوزه مي تواند در مسیر انتخاب آتي من مطرح باشد« چه مي توانیم 
بگوییم؟ این شخص با گزاره هاي بسیط و كلیشه اي اقناع نمي شود و مي خواهد به طور تحلیلي مسائلي را 

بشنود. به طور خالصه منطق تفكر و تصمیم گیري براي این فرد چیست؟
به مسأله  علمیه شود،  وارد حوزه  نگاه کسي که مي خواهد  از  توافق مي کنیم  این سؤال  به  پاسخ  برای 
بپردازیم و با دغدغه هاي او پیش برویم. لذا اینکه حوزه براي جمع این دو نظام دانشگاهي و حوزوي و حل 
کردن پاره اي مشکالت حقوقي و امکاناتي، چه کارهایي باید بکند بحث دیگري است. فرض مي کنیم که هیچ 

چیزي در حوزه عوض نشده، هیچ تصمیم جدیدي گرفته نشده و بنا نیست کار خاصي انجام بشود.
البته  بیاید.  به حوزه  افتاده که  به فکر  اکنون  به دانشگاه رفته و  این است که یك دانشجو  پس مسأله 
سؤال هایي که ممکن است براي ما در اینجا مطرح شود، بعضاً مختص به دانشجو نیست. اگر پوسته بعضي 
از سؤاالت و مسائل این گروه از طالب را عوض کنیم و لُب آنها را مدل سازي کنیم، مي توان به دیگران هم 

تسري داد.

خشت اول: به نظر شما چه شاخصه هایي در انتخاب یک نفر تأثیرگذار است؟
درك  باید  شخص  که  است  این  بگیریم  نظر  در  تصمیم گیري  براي  است  الزم  که  مؤلفه هایي  از  یکي 
درستي از امکانات و استعداد و سرمایه هاي خودش داشته باشد. دوم اینکه یك شناخت و تعریفي از محیطي 
که مي خواهد در آن فعالیت کند داشته باشد و بتواند نسبتي با آن برقرار کند. شما هر قدر بتوانید شناخت 
فرد هر قدر حوزه  نظر من یك  به  باشید در مبادي تصمیم گیري مفیدتر است؛  از حوزه داشته  روشن تري 
خودش را خوب بشناسد، بهتر مي تواند تصمیم گیري کند. نکته دیگر اینکه، هر کس که مي خواهد وارد حوزه 
شود بایستي یك هدف اولیه اي بر مبناي توانایي هاي خودش و محیطي که مي خواهد در آن کار کند داشته 
باشد. هدف واقع بینانه هم نکته مهمي است. باید دید که آن هدف آیا با واقعیت هاي حوزه سازگار است و با 
هنجارهاي حوزه هم خواني دارد یا نه. اگر کسي در حوزه بگوید مي خواهم یك جامعه شناس بزرگ شوم، این 
هدف با واقعیت حوزه در ارتباط نیست. این هدف في حّد ذاته خوب است اما به فرض هم که فرد قابلیت داشته 
باشد، در این محیط امکان برآورده شدنش نیست. بنابراین یك شناخت واقع بینانه از خود و آینده خودش و 
کاري که مي خواهد در آینده انجام دهد، الزم دارد. اگر خودش را درست نشناسد، نمي تواند تصمیم بگیرد 
که چه توانایي هایي دارد، لذا بیش از اندازه بر خودش بار مي کند یا یك کارهایي را نمي کند و سرمایه اي را از 
دست مي دهد. اگر حوزه را درست نشناسد، بعضاً دچار دوگانگي شخصیت مي شود. وقتي وارد حوزه مي شود 
مجبور است با تکلّف زندگي کند. اگر هدفش را درست نشناسد دچار بحران مي شود. چون آدمي که نتواند در 
زندگي براي خودش هدف انتخاب کند، بخشي از »من« و »شخصیت« او مشکل دارد. اصاًل به کسي مي  توان 

گفت که  »شخصیت« متعادل دارد که بتواند براي خودش هدفي داشته باشد. 

خشت اول: محدودیت هایي كه محیط یا خانواده اعمال مي كنند، در كجاى این مسأله ها مي گنجد؟
این »خود« و »شخصیت« مجموعه سرمایه ها و استعدادهایش، را در بر مي گیرد. دانشجو بودن یا نبودن، 
میزان و چگونگی درس خواندن، وضع مالي، حدي از شخصیت اخالقي، تربیت اخالقي و تربیت خانوادگي، 
همه اینها را شامل مي شود. چرا طلبه ها به سمت حوزه گرایش پیدا مي کنند؟ یعني در خودشان چه مي بینند 

که به سمت حوزه مي آیند؟
یك  در  و  کرده  پیدا  روحیه اي  هر چیزي،  تأثیر  تحت  مثاًل  دارند.  معنوي  گرایش هاي  بعضي ها  معموالً 
بودند. اینجا  عرفا  است.  مأمن  آن  حوزه،  مي کند  فکر  ببرد.  پناه  مأمن  یك  به  باید  مي کند  احساس   سني 
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آیت ا... بهجت اینجا بودند. آیت ا... بهاء الدیني)ره( اینجا بوده. ممکن است 
این حس  کنند.  می  پیدا  معنویت خاصی  مي افتد  به حرم  که  آنها  چشم 
معنوي، یکي از عوامل اقبال به حوزه در این دنیاي شلوغ و پر حیرت است. 
جوان آرامش ندارد، حوزه پناهگاه آرامي است. یعني یك طوري است که 
محیط آرام حوزه براي کساني که روحیات آرام و گرایش هاي معنوي دارند 
و مي خواهند به خودشان برسند، جاذبه دارد. اینجا نماز اول وقت خواندن، 
نماز شب خواندن، نماز جماعت خواندن، هنجار است ولي در جاي دیگر 
ممکن است این طور نباشد. یك عدة دیگر گرایش فرهنگي دارند. اصاًل فکر 
اگر بخواهند یك عامل  اکنون جامعه ما جامعه فرهنگي است و  مي کنند 
این  نیست. شاهد هم  از حوزه، ممکن  بدون عبور  بشوند،  فرهنگي خوبي 
است که کساني که اینجا بودند، مؤثرتر هستند. ولي درهر رشته دانشگاهي، 
این فعالیت فرهنگي را تأمین نمي کند. عده دیگري که  دانشگاه مستقیماً 
است  این  خاطر  به  حوزه  به  آمدن شان  است،  کم  تعدادشان  مي کنم  فکر 
که گرایش تخصصي آکادمیك علمي دارند. یعني عشق مي ورزند به اینکه 
مجتهد باشند، فیلسوف باشند، مفسر باشند. این که یك آدم علمي بشوند، 
خیلي برایشان جاذبه دارد. شخصیت علمي دارند و دوست دارند که عالم شوند.

براي كسي كه به عنوان ورودي، وارد یک سیستم مي شود باید 
توانایي هاي خاصي را تعریف كنیم. این احتیاج به بررسي دارد كه 
چه توانایي هایي را براي یک طلبه در نقطه صفر باید در نظر گرفت؟ 
استعداد  بدني،  استعداد  علمي،  استعدادهاي  از  حدي  چه  یعني 
پژوهشي  فعالیت  استعداد  و  فرهنگي  فعالیت  استعداد  اخالقي، 
ضرورى است تمام این كاركردها باید به صورت بالقوه وجود داشته 

باشد ما به اینها استعداد مي گوییم.

خشت اول: الگوي انتخاب حوزه به نظر شما چیست؟
نکته اي که من در مشورت با طلبه ها به آن رسیدم و بسیار مهم است 
اینکه مالك ما براي داوري برای اینکه آیا وارد حوزه شویم یا نه چه چیزي 
مالك،  یا  است؟  ما  عالیق  مالك،  است؟  جامعه  نیازهاي  مالك،  است؟ 
باشد، مي تواند  محور  توانایي  تصمیم مي تواند  یعني  است؟  ما  توانایي هاي 
عالقه محور باشد، مي تواند نیاز محور باشد. آیا اینها در مقابل هم هستند؟ 
یا حدي از هر کدام الزم است وجود داشته باشد؟ چه میزاني از توانایي و 

چه میزاني از عالقه و چه میزاني از امکانات و توانایي؟
آن  در  دارد،  عالقه  چیزي  به  آدم  وقتي  که  توجیه  این  با  »عالیق« 
پیشرفت مي کند. »نیاز« با این توجیه که ما یك جامعه اي هستیم و بني 
این  با  »توانایي«  کنیم.  کار  مسؤولیت محور  باید  و  یکدیگرند  اعضاي  آدم 
به نظر مي رسد صرف  از ما برمي آید.  ببینیم چه کاري  باید  توجیه که ما 
توانا بودن براي انجام کاري توجیه براي انجام آن نمي شود. ما گاهي اوقات 
»توانایي«  منتهاي  نیاز محور.  وقت ها  گاهي  مي گیریم،  تصمیم  عالقه محور 
حّد آن دو تا مي شود. یعني توانایي حیث معقول سازي تصمیم است نه علت 
براي تصمیم. مي ماند آن دو تا. بهتر است بگوییم مادامي که هیچ مشکلي 
نداریم عالیق را محور قرار دهیم و نیاز را زماني مطرح کنیم که مجبوریم به 
تقسیم بندي و سامان دهي نیروها فکر کنیم. اگر این طور باشد نقش عالقه 
مهم تر مي شود. نیاز را کجا قرار دهیم؟ درست جایي که نیرو کم داریم و 
مجبوریم تقسیم کنیم. در مجموع مي شود گفت که عالیق خیلي مهم است. 
استعدادها  و  توانایي ها  مجموعه  به  توجه  با  که  گرایش هایي  یعني  عالقه 
ایجاد شده است. اگر چنانچه به نقطه تزاحمي رسیدیم، باید تصمیم گیري 
ممکن  بعداً  زیاد است که  کار  به یك  اگر آن قدر عالقه اش  بشود.  اخالقي 
است تمام زندگي اش را در خدمت آن عالقه بگذارد، در حد دو سه سال 
دانشگاه رفتن، ضرر هزینه اي محسوب نمي شود. وقتي شما کالن نگاه کنید 

و 40 سال فعالیت علمي را ببینید، اصاًل چند سال دانشگاه چیزي نیست. 
ده بیست واحد که عمومي خوانده و به دردش مي خورد. مقداري هم دروس 
اصلي که بعضي از آنها هم کاماًل بي ارتباط نیست. سرمایه به هدر رفتن در 
مورد بعضی از طلبه ها بیشتر صادق است که هفت هشت سال فقه و اصول 
و ادبیات مي خوانند بعد مي روند به یك کار کاماًل متضاد مشغول مي شوند. 
بنابراین ما نمي خواهیم دانشجو را از آمدن، نا امید کنیم. ما باید برگردیم 
روي این نکته که دانشجویي که مي خواهد از دانشگاه به حوزه بیاید، چقدر 

به توانایي هاي خودش واقف است و چقدر حوزه را مي شناسد؟
وقتي کسي فکر مي کند عالقه دارد و حوزه را انتخاب مي کند، باید به 
یا حداقل  ارضا مي شود  برسد که آن عالقه اش فقط در حوزه  آگاهي  این 
گزینه های دیگر را که ممکن است عالقه او را تأمین کنند بررسی کرده 

باشد.

بصورت  را  حوزه  انتخاب  الگوي  است  ممكن  اگر  پس  اول:  خشت 
مشخص، جمع بندي كنید.

کسي که مي خواهد به حوزه بیاید، با یك مثلث روبرو است؛ یك ضلع 
خودش است، یك ضلع حوزه است و یك ضلع هم آرماني است که براي 
به  و  بیاید  محیط  این  در  مي خواهد  که  فرد  این  مي کند.  تعریف  خودش 
آن آینده برسد، دو توجیه باید داشته باشد. اوالً چرا این آینده را انتخاب 
مي کند؟ آیا به این آینده »عالقه« دارد؟ یا این آینده براي جامعه »نیاز« 
است؟ یا »توانایي« او در حد این آینده است؟ براي انتخاب هدف باید اوالً 
یك منطق داشته باشد. دوم، باید بداند که براي رسیدن به این هدف، چه 

محیط عملیاتي را به عنوان ابزار انتخاب کند؟
یا  است  محور«  »عالقه  یا  است  محور«  »نیاز  یا  هدف  توجیه  منطق 
»توانایي محور«. از طرفي شما باید یك عقالنیت ابزاري داشته باشید که 
تناسب  هدف  آن  با  آیا  گرفته اید  دست  به  شما  که  وسیله اي  و  ابزار  این 

دارد؟

شما هر قدر بتوانید شناخت روشن تري از حوزه داشته باشید 
در مبادي تصمیم گیري مفیدتر است؛ چون اراده متوقف بر تصدیق 
فایده است. تصدیق فایده متوقف بر تصور، لذا اگر تصور مخدوش 

باشد، اراده مخدوش مي شود.

شخصي که به حوزه مي آید با همین مثلث روبروست. شخص، هدفش 
و وسیله که مي شود حوزه. دو توجیه هم الزم دارد: توجیه انتخاب هدف و 
توجیه انتخاب حوزه به عنوان ابزار رسیدن به هدف. حوزه مي شود فرآیند. 
مي شود  که  مي خواهد  عقالنیتي  برآیند،  انتخاب  برآیند.  مي شود  هدف 
مي شود  که  مي خواهد  عقالنیتي  هم  حوزه  انتخاب  خود  هدف.  عقالنیت 
عقالنیت وسیله. خوب هدف، وسیله را توجیه مي کند، به شرطي که وسیله 
بتواند در خدمت هدف در بیاید. اگر شما بگویید من مي خواهم خیاطي کنم 
و بروید به جاي سوزن یك چاقو دست بگیرید، خوب خیاطي هدف خوبي 
بوده چون لباس پاره است، اما این عقالنیت وسیله و ابزارتان اشکال دارد، 

چون نمي توانید با چاقو به آن هدف خیاطي کردن برسید.
به  که  کرده، عالیق  انتخاب  را  این هدف  که چرا  کند  توجیه  باید  او 
درون فرد برمي گردد مهم است. نیازها که در جامعه و محیط است، مهم 
است. توانایي ها هم مهم است. این انتخاب عقالنیت مي خواهد. باید هدفش 
این  به  براي رسیدن  باشد. دوم،  توجیه  قابل  یعني  باشد،  عقالنیت داشته 
این  برگزیند.  را  فرآیندي  یك  کند.  انتخاب  را  مسیري  یك  باید  هدف، 
مي شود عقالنیِت وسیله. اینکه حوزه را انتخاب کرده خوب است ولی باید با 
این هدف یك سازگاري داشته باشد، یعني مقدمه واجب باشد. سوم اینکه 
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شخص، امکان عبور از این مسیر را داشته باشد. اگر وسیله اي که انتخاب 
با این  مي کنید، عقالنیت الزم را نداشته باشد. کارتان توجیه ندارد. چون 

وسیله نمي توانید به آنجا برسید.
بشناسید.  را خوب  دو عقالنیت. هدف  و  است  پس سه شناخت الزم 
حوزه را بعنوان محیط عملیاتي خوب بشناسید. خودتان را به عنوان عامل، 

خوب بشناسید.
وقتي مي گوییم وسیله درست انتخاب شود، دو خصوصیت این وسیله   
مورد نظر می باشد. یکي اینکه قابل وصول به هدف باشد. دوم اینکه ، بتواند 
با فرد، نسبت بر قرار کند. وقتي هم مي گوییم هدف را درست انتخاب کرده، 
باید دو خصوصیات داشته باشد. یکي اینکه في حد ذاته هدف قابل قبولي 

باشد. دوم، هدف مضاف به شخص قابل قبول باشد.

هر كس كه مي خواهد وارد حوزه شود بایستي یک هدف اولیه اي 
بر مبناي توانایي هاي خودش و محیطي كه مي خواهد در آن كار كند 
داشته باشد. هدف واقع بینانه هم نكته مهمي است. باید دید كه آن 
حوزه  هنجارهاي  با  و  است  سازگار  حوزه  واقعیت هاي  با  آیا  هدف 

هم خواني دارد یا نه؟

مهم  است  ممكن  دیگري  مسائل  چه  الگو،  این  بر  عالوه  اول:  خشت 
باشد؟

بحث بعدي در ارتباط حوزه با اهداف است این که ، حوزه چه اهدافي 
را مي تواند تأمین کند؟ این خودش یك بحث مستقل مي خواهد. اینکه چه 
هدفهایي را مي شود با حوزه بدست آورد، خیلي مهم است. دیگر اینکه به 

چه چیزهایي توانایي مي گوییم؟
اساس  بر  را  سیستمي  و  مي کنید  طراحي  را  هدفي  یك  شما  وقتي 
هدف  مي گیرید  تصمیم  شما  زمان  مرور  به  لیکن  مي چینید،  هدفتان 

جایگزین بیاورید. مثاًل در طول مسیر تصمیم مي گیرید راه دیگري بروید.
معموالً هدفها جابجا مي شود. ولي ما هر چه بتوانیم دامنه زماني این 

استقرار را کوتاه کنیم به نفع طلبه است.
مي شود  گاهي  و  گرفت  نظر  در  دایره اي  شکل  به  مي شود  را  هدف 
جاهایي  از  را  برنامه مان  ریخت.  جامعي  قدر  یك  در  را  مختلفي  هدفهاي 
بچینیم که اگر اتفاقي افتاد تغییر 180 درجه حساب نشود. مثاًل در کلیات 
کار کنیم. یك دوره هاي عمومي را باید خواند. اول آن چیزهایي را بخواند 

که حتماً باید خواند.
بحث بعدي این است که چه هدفهایي براي یك طلبه و براي حوزه قابل 
با حوزه جمع  ترسیم است؟ هدفهاي معقول چیست؟ دانشگاه را مي شود 
کرد یا نه؟ اینها بحث هاي جالبي است که ما باید ذهن دانشجویان و طلبه ها 

را شفاف کنیم تا اینکه با این مسأله عیني صحیح برخورد کنند.

خشت اول: آنچه تا اینجا بحث شد مربوط بود به الگوي انتخاب حوزه 
و ورود به آن. به نظر شما پس از ورود به حوزه، چه مسائل و بحران هایي 

ممكن است براي این دانشجویان وجود داشته باشد؟

در سالهاي 60 و 61 وقتي حوزة علمیه اعالم کرد که طلبه مي پذیرد، 
دوره، شکل حوزه  آن  در  آمدند.  به حوزه  دانشگاه ها  از  بسیاري  داوطلبان 
قبیل  این  از  و  امتحان  گزینش،  پذیرش،  پاي  و  یافته  تغییر  اندازه اي  تا 
موضوعات به میان آمده بود. نمي دانم حجم کساني که امروز از دانشگاه به 
حوزه مي آید چقدر است؛ آیا بیشتر شده است یا کم تر. این را نیز نمي دانم 
که چقدر از آن دوستان که به حوزه آمدند، موفق شده اند. بسیاري از آنها 
دیگر نیستند. کساني که در آن دوره به حوزه مي آمدند، احساس مي کردند 

نگاره7- 

مهدي صبوري، متولد 1355، فارغ التحصیل 
کارشناسي مکانیك، پایه دهم حوزه

این  را  حوزه  به  خود  ورود  انگیزة  صبوري 
اخالقي  و  معنوي  خأل  کرد: حس  ترسیم  گونه 
منجر به تأمل من دربارة این ورود شد؛ دانشگاه 

فرصتي بود براي تعمیق این تأمل.
حوزه  در  اخالقي  و  علمي  عمل  آزادي  او 
هم  و  فرصت  هم  مي داند؛  لبه  دو  تیغ  یك  را 

تهدید.
حوزه  فضاي  از  صبوري  سؤال  ترین  مهم 
فلسفه آفرینش جهان است، نقش انسان در این 
و چگونگی  آن  در  زندگي  درست  روش  جهان، 
این  بدون  زندگي  او  ابدیت.  برای  شدن  آماده 

سؤالها را بدون معنا می داند.
دربارة مشکالت ورودش به حوزه مي گوید: 
رسیدن به اهداف بزرگ، مشکالت بزرگي را به 
معیشت،  جدي  مشکالت  قبیل  از  دارد  همراه 
ازدواج،  مشکالت  خانواده،  اعضاي  مخالفت هاي 

وجود فضاي مشّوش مشاوره ها....
این سالها هنوز  از گذشت  او مي گفت: بعد 
هنوز  و  دارم  خود  در  را  اول  روزهاي  طراوت 
برخي سؤاالت اساسي در وجودم سر باز مي کند 
و  نجات می دهد  مرگی  روز  و  از رخوت  مرا  و 
این نیز خود لذتی است. به نظر او کشور، اکنون 
نیازمند  از مهندس فنی  به متفکر دینی بیشتر 

است.

 دانشگاه فرصتي براي 
تعمیق و تفكر
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خالي  دانشگاه  در  بهشتي  شهید  و  مطهري  شهید  مانند  افرادي  جاي  که 
است و مي خواستند به حوزه بیایند و معلومات بیندوزند و برگردند و مفید 

واقع شوند.
در این فرصت دو بحران عمده را مطرح خواهم کرد که فکر مي کنم در 

بین این گروه شیوع دارد.
1.  بحران كاركردي در حوزه:

واقعیت این است که دانشگاه در جامعة ما پدیده اي نسبتاً مدرن است 
حتي  مردم  از  بسیاري  ندارند.  چنداني  عمر  آن  رشته هاي  از  بسیاري  و 
آنها را نمي شناسند. اگر از رشتة جامعه شناسي؛ شاخة پژوهش نام ببرید، 
از مهندسي صنایع و مهندسي مکانیك  خواهند پرسید: یعني چه؟ وقتي 
یاد مي کنید، گمان مي برند مکانیك به معناي تعمیر خودرو است. نام برخي 
رشته ها با محتواي آنها سازگارتر است و مثاًل وقتي مي گویید »حسابداري«، 
با چرتکة مغازه ها  از قدیم  مي فهمند که یعني حساب و کتاب های؛ چون 
با دانشگاه تفاوت دارد. سابقة حوزه به  این نظر  از  اّما حوزه  آشنا بوده اند. 
بیش از هزار سال مي رسد و در این سابقه چندان گسستي دیده نمي شود. 
البته نقطه هاي عطفي مي توان یافت که مایة تحول شده اند. به هر کس که 
دارد.  ذهن  در  آن  از  تعریفي  او  »آخوند«،  یا  »طلبه«  »روحاني«،  بگوییم 
ممکن است بگوید روحانیون امروز اندکي تغییر کرده اند، به گونه اي دیگر 
اّما در جامعة ما تعریفي کاماًل سنتي از این موضوع   ... سخن مي گویند و 
وجود دارد. به نظر من کارکردهاي اجتماعي برخي مشاغل را همین سنت 

تاریخي تعریف مي کند که اختیار آن چندان در دست ما نیست.

اگر خودش را درست نشناسد، نمي تواند تصمیم بگیرد كه چه 
یا یک  بار مي كند  بر خودش  اندازه  از  بیش  لذا  دارد،  توانایي هایي 
را  اگر حوزه  از دست مي دهد.  را  نمي كند و سرمایه اي  را  كارهایي 
وقتي  مي شود.  شخصیت  دوگانگي  دچار  بعضًا  نشناسد،  درست 
وارد حوزه مي شود مجبور است منافقانه زندگي كند. اگر هدفش را 

درست نشناسد دچار بحران مي شود.

به  آنکه  یکي  کنیم:  تعریف  مي توانیم  گونه  دو  بر  را  خود  کارکرد  ما 
همین کارکرد تاریخي وابسته اش کنیم؛ یعني بنابر تعریف تاریخي و نقش 
بر سر یك  اینکه  دوم  کنیم.  تعریف  برایش  کارکردي  پایگاه سنتي اش،  و 
است.  چیزي  چنین  طلبگي  از  مرادمان  که  بگوییم  و  کنیم  توافق  تعریف 
مي دانید که بسیاري از رشته هاي علمي داراي تعریف سنتي نیستند؛ مثاًل 
براي جامعه شناسي تعریف تاریخي وجود ندارد. مردم آن را تعریف مي کنند 

یا خود جامعه شناسان آن را تعریف مي کنند و مردم مي پذیرند.
هرگاه از چیزي تلقي تاریخي و سنتي وجود داشته باشد، بخواهیم یا 
نخواهیم، از قبل، نقشي برایش تعریف مي شود. در اینجا دیگر تعیین نقش 
و  تعریف  با  بخواهم یك روحاني  اگر من  یعني  نیست؛  ما  در دست  تماماً 
تعبیر خودم باشم، جامعه از من نمي پذیرد. مردم تعریف خود را دارند. یك 
طلبه، خواسته یا ناخواسته باید نقش هایي را بپذیرد. کسي که مستقیم از 
دانشگاه به حوزه مي آید، اولین موضوعي که نگرانش مي کند این است که 
چگونه خود را با این نقش تاریخي مرتبط کند. این نگراني فشار سنگین و 
ثابتي براي او ایجاد مي کند؛ اینکه چگونه نقش خود را با تلقي تاریخي پیوند 

بزند. او تعریفي براي طلبگي خود دارد؛ ولي وقتي پا به جامعه مي گذارد 
مواجه  نقش  دو  با  او  دهد.  تن  مردم  تعریف  به  باید  ناخواسته  یا  خواسته 
است: یکي نقشي که در ذهن خود دارد و دیگر، نقشي که در جهان واقع و 
خارجي وجود دارد. اگر این دو نقش بر هم منطبق نباشد، دچار نوعي تضاد 
و گسست مي شود. به عبارت دیگر، با یك مشکل کارکردي و نقشي روبه رو 

مي گردد و در جامعه، بحران کارکردي پیدا مي کند.

هر  تأثیر  مثاًل تحت  دارند.  معنوي  گرایش هاي  بعضي ها  معموالً 
باید  مي كند  احساس  سني  یک  در  و  كرده  پیدا  روحیه اي  چیزي، 
به یک مأمن پناه ببرد. فكر مي كند حوزه، آن مأمن است. این حس 
پر  و  شلوغ  دنیاي  این  در  حوزه  به  اقبال  عوامل  از  یكي  معنوي، 

حیرت است.

به نظر من یکي از مشکالت نسلي که از جایي خاص با دغدغه هایي به 
حوزه آمده، همین حضور سنگین بحران کارکردي است. اگر در دانشگاه و 
رشتة خود مي ماندند، چهار سال درس مي خواندند که هم تعریفي مشخص 
داشت و هم کارش معلوم بود و هم مرجع کار و قواعد آن. وقتي به حوزه 
مي آیند، از روز اول با تابلویي روبه رو مي شوند که نقش روي آن را دیگران 
پایگاهي  با نقش ها و  ما  اینجا است که مشکل مي شود.  از  کشیده اند. کار 
تاریخي براي روحانیت و دانشمندان دیني مواجه ایم و این نقش ها به تمام 
و کمال نقشهاي صرفاً علمي نیستند. در جامعه فقط نقش علمي روحانیت 
تعریف نشده است. هم کارکرد علمي دارد و هم تربیتي و معنوي و ... . انواع 
کارکردها براي یك روحاني تعریف مي شود و او باید خود را با این کارکردها 
که جامعه تعریف کرده است، منطبق کند. به همان قدر که منطبق نشود، 
یك مشکل جدي را احساس می کند. او احساس مي کند که سخت است 
که نمي تواند آیندة خود را مستقاًل تعریف کند؛ یعني تعریفي از »آخوند« 
بدهد که خود مي خواهد. این کار براي او مشکل است و به نظر من سختي 

کار ما طلبه ها همین است.

بعضى از دانشجویان گرایش فرهنگي دارند. اصاًل فكر مي كنند 
عامل  یک  بخواهند  اگر  و  است  فرهنگي  جامعه  ما  جامعه  اكنون 

فرهنگي خوبي بشوند، بدون عبور از حوزه، ممكن نیست.

تا وقتي که میان نقش ذهني روحانیت و ذهنیت جامعه گسست وجود 
دارد، روحاني را رنج مي دهد مگر گروهي خاص که بسیار مسلط اند و اعتماد 
بقیه  براي  دهند.  تغییر  را  جریانات  مي توانند  و  دارند  محکمي  نفس  به 
همیشه این احساس وجود دارد که حقشان نادیده گرفته مي شود. انتظارات 
بیش از حدي از آنان وجود دارد و تعریف هاي خاصي براي کار آنها به دست 
مي دهند. وقتي چنین باشد، طلبه احساس مي کند که نمي تواند به انتظارات 
تعریف شده جواب بدهد. این دقیقاً با نقشي که دانشگاه براي دانشگاهیان 
براي  اجتماعي سنگیني  کارکردهاي  دانشگاه  در  اوالً  است.  متفاوت  دارد، 
دانشگاهیان تعریف نمي شود. شما در دانشگاه حسابدار مي شوید یا پزشك، 
مهندس و ... . یك تعریف خاص پیدا مي کنید؛ اّما در حوزه ده ها نقش براي 
شما تعریف مي کنند که نه در کتاب »مکاسب« آمده و نه در کتاب »لمعه« 
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و نه در کتابهاي دیگري که مي خوانید یا خواهید خواند.

آنها  تعدادشان كم است، آمدن   عده دیگري كه فكر مي كنم 
به حوزه به خاطر این است كه گرایش تخصصي آكادمیک علمي 
دارند. یعني اصاًل عشق مي ورزند به اینكه مجتهد باشند، فیلسوف 

باشند، مفسر باشند.

دربارة  تاریخي  سنت  اّما  شده؛  عوض  چیزها  خیلي  امروزه  گرچه 
جایگاه علم و عالمان چندان تحول نیافته است. مردم آخوند را به عنوان 
کسي که گونه اي وجاهت اخالقي، قدرت سخنوري، توان استدالل و تیپ 
شخصي خاصي دارد مي شناسند. روحاني علم دارد، تأثیر معنوي دارد و 
... . تعریف هایي براي او مي کنند. مي گویند اگر تقوایش کم باشد، دیگر 
چه آخوندي است! اگر سوادش کم باشد، چه طلبه اي است! خالصه، هر 
چه بشود، مي گویند این چه آخوندي است! یعني »آخوند بودن« نوعي 
شخصیت است که اوصاف فراواني برایش در نظر گرفته شده است. حال، 
اگر دانشجویي که به حوزه آمده، خود را دقیقاً با جغرافیایي که دیگران 
خواهد  کمي  فشار  کند،  هماهنگ  تاریخي،  سنت  آن  و  کرده اند  ترسیم 
داشت. اّما کافي است تعریف او اندکي با این »پیش تعریف« تعارض داشته 
باشد؛ آن وقت است که مشکل خواهد داشت و به فکر مي افتد که چه کند. 
براي مثال، تصمیم مي گیرد براي اینکه آن انتظارات را بر او تحمیل نکنند، 
لباس روحانیت را نپوشد یا فالن کار را نکند و یا اصاًل به دانشگاه برگردد 

تا از زیر بار توقعات بیرون آید.
طبیعي است که هر قدر انتظار بیشتري از آدمي بکشند، بار مسؤولیت 
مي کنم  گمان  مي گردد.  افزون تر  او  نگراني  احساس  مي شود،  گرانتر  او 
بسیاري از این طالب در سال هاي دوم و سوم طلبگي از این بحران رنج 

مي برند.

وقتي كسي فكر مي كند عالقه دارد و حوزه را انتخاب مي كند، 
ارضا  حوزه  در  فقط  عالقه اش  آن  كه  برسد  آگاهي  این  به  باید 
حوزه  فقط  كه  نیست  این  در  منحصر  ها  گرایش  بعضى  مي شود. 
تأمین  راحت تر  دیگر،  جاي  در  بلكه  كند،  تأمین  را  آنها  بتواند 

مي شود.

داشته اند  موقعیتي  و  فرصت  و  بوده اند  جایي  در  زماني  که  کساني 
حوزه  به  اینك  و  برگزیده اند  را  نقش هایي  و  بکشند  نقشه  خود  براي  تا 
آمده اند، مي بینند انطباق آن نقش ها با وضعیتي که حوزه براي آنها وضع 
کرده، بسیار سخت است. کسي که در دانشگاه بوده و مدرکي گرفته و 
چنین  است،  آمده  خاص  هدفي  با  و  کرده  تعریف  خود  براي  کارکردي 
نیست. کافي است که هدفش با هنجار غالب حوزه اصطکاك پیدا کند. آن 
گاه است که این هنجار غالب رنجش مي دهد. کالس ها و درس هاي حوزه 
نیز با هدف او همراه نیستند؛ چون بر اساس هنجار غالب تهیه شده اند. 
در برخي جاها احساس مي کند که این متون با اهداف او سازگار نیستند. 
با  شده،  تعریف  حوزه  هنجار  اساس  بر  که  نیز  شاگردي  و  استاد  رابطة 
ناهماهنگي هاي دیگري هم هست؛ مثاًل  او هماهنگ نیست. مشکالت و 

صحن مدرسه علمیه دارالشفاء قم
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حوزه از او مي خواهد که یك مبلّغ خوب شود؛ اّما او خود را به این معنا 
موظف به تبلیغ نمي داند. حوزه دوست دارد که او یك مدرس خوب در 
دروس حوزوي شود؛ ولي این آقا خود را موظف نمي داند و قِس علي هذا 
... به هر حال، این همان حالي است که به تعبیر حوزوي مي گویند دچار 
شذوذ شده است. یعني از اعّم اغلب فاصله مي گیرد. اعم اغلب چه کساني 
مي کنند،  حفظ  حدیث  خوب  مي روند،  منبر  خوب  که  کساني  هستند؟ 

خوب به مسائل شرعي پاسخ مي دهند و ... .

»عالقه  یا   است  محور«  »نیاز  منطق  یا  هدف  توجیه  منطق 
محور« است یا »توانایي محور«. از طرفي شما باید یک عقالنیت 
دست  به  شما  كه  وسیله اي  و  ابزار  این  كه  باشید  داشته  ابزاري 

گرفته اید آیا با آن هدف تناسب دارد؟

ممکن است دوست دانشجوي ما که به حوزه آمده، بسیاري از این 
کارها را قبول نداشته باشد و بگوید من براي چنین کارهایي نیامده ام. وقتي 
دو گونه »زي« یعني دو روش زندگي با هم همراه نیستند و وقتي قواعد 
بازي تعریف نشده اند، ما احساس مي کنیم که زیر فشار قرار گرفته ایم. هر 
قدر سیستم حوزه بیشتر به ما آزادي بدهد تا بتوانیم تعریف اعتباري خود 
را حاکم کنیم، راحت تر خواهیم بود و هر قدر حوزه بخواهد تعریف هاي 
ما  بر  بیشتر  و  بیشتري مي کنیم  نگراني  احساس  ما  را حاکم کند،  خود 
از  بخشي  اّما  است؛  حوزه  آموزشي  نظام  دربارة  این  مي شود.  وارد  فشار 
از جامعه  و هنجارهایي که  است  به جامعه  مربوط  ما  نگراني هاي جدي 

برمي خیزند؛ یعني احساس مي کنیم جامعه از ما توقعات بسیاري دارد.
با این همه، به نظر مي رسد انتظارات جامعه از روحانیت و تعریف مردم 
از آن در حال تغییر است و رابطة نسل جدید روحانیت با مردم نیز در حال 
این نسل، خود، تعریفي قراردادي دارد و  تغییر است به دلیل اینکه اوالً 
مي کوشد آن را حاکم کند و بر مبناي آن هم سعي مي کند کارکردهایي 
افراد  ثانیاً چون مخاطبانش بیشتر  را که خود تعریف کرده، حاکم کند، 
تحصیل کرده اند، آسان تر از گذشتگان، از تعریف سنتي فاصله مي گیرند؛ 
یعني این نسل تحصیل کرده راحت تر مي تواند با توافق ما کنار بیاید. هر 
قدر تعداد مخاطبان تحصیل کردة ما بیشتر باشد، بهتر مي توان به توافق 
رسید و تعبیر دیگري از کارکرد روحانیت در جامعه ارائه داد. در آن هنگام 
مي توانیم با برنامه ریزي بر برخي از این بحران ها فائق بیاییم. براي نمونه، 
از  بسیاري  نداشت،  وجود  دانشگاه ها  در  روحانیت  کارکرد  این  از  پیش 
سمت هاي اجرایي قباًل نبود و مشاوره هایي که روحانیون در شکل هاي 
مختلف ارائه مي کنند، به این گونه وجود نداشت. اینها مي توانند فضاهاي 

جدید بیافرینند.
جدید  سرمایه گذاري هاي  جدید،  کارکردهاي  که  است  طبیعي 
تعریف سنتي  با  نسل جدیدي که مي آید،  نظرم،  به  نیز طلب مي کنند. 
مشکل دارد. باید فکري براي آن کرد و کارکردهاي جدید برایش تعریف 
بتواند در جایي که خود دوست دارد، بنشیند. اگر به  این نسل  تا  نمود 
این کار همت نگماریم، بخشي از از سرمایه هاي حوزه را هدر مي دهیم؛ 
و  پیدا مي کنند  دانشگاه  به  را  راه خود  بسیار سریع  یعني طالب جدید 
خواهند رفت. آنچه تاکنون اتفاق افتاده به همین دلیل بوده است. بنده 
قصد  فقدان  مانند  مسائلي  در  تماماً  را  علت  و  مي گویند  برخي  آنچه  به 
قربت مي بینند، موافق نیستم. در طبیعت هر انساني است که مي خواهد 
مفید باشد و نقشي داشته باشد که دوست دارد و احساس راحتي کند. 
اگر احساس کند درکاري به خدمت گرفته شده که دوست ندارد، از آن 
فاصله مي گیرد و اگر نتواند به طور کلي و قطعي فاصله بگیرد، نشانه هاي 
آن کار را نمي پذیرد؛ مثاًل لباس نمي پوشد تا کسي انتظار آن کار را از او 

نداشته باشد. طبیعي است که کارکردهاي جدید مي توانند تا اندازه اي فرد 
را راحت کنند؛ اینکه او بتواند کارهاي جدیدي متناسب با خود بیابد.

را  طالب  از  گروه  این  مسائل  و  سؤاالت  از  بعضي  پوسته  اگر 
عوض كنیم و لُب آنها را مدل سازي كنیم، مي توان به دیگر طالب 

هم تسري داد.

خالصة سخن اینکه ما از برخي مشاغل – مانند روحانیت – تفسیر 
سنتي و تاریخي داریم. اختیار این تفسیر در دست ما نبوده است. روحانیت 
هزار سال تعریف خود را داشته است. اولین مشکل طلبه هاي جواني که 
آیا  که  است  این  مي آیند،  حوزه  به  خاص  انگیزه هاي  با  حوزه  خارج  از 
آموزشي  نظام  که  آنجا  از  و  بیایند.  کنار  سنتي  تعریف  این  با  مي توانند 
حوزه زمان ممتد و درازي را مي گیرد، بحران نیز مي ماند و طلبه ها دچار 
دست  از  انگیزه هایشان  که  مي کنند  احساس  مي شوند.  کارکردي  ضعف 
رفته است. آنگاه براي ترمیم این وضعیت سعي مي کنند به جایي دیگر 
بروند. ما نشانه هاي فراواني را از این حقیقت در دست داریم. هنگامي که 
مرکز دارالشفاي قم تأسیس شد و قرار شد دورة فوق لیسانس داشته باشد، 
خیلي ها نفس راحتي کشیدند که دیگر مي توانیم به گونه اي میان حوزه و 
فضاي جدید را جمع کنیم؛ هم به طلبگي خود ادامه بدهیم و هم نقش و 

فضاي جدیدي داشته باشیم.

یكي از مؤلفه هاي الزم براي تصمیم گیري این است كه شخص 
خودش  سرمایه هاي  و  استعداد  و  امكانات  از  درستي  درك  باید 
كه  از محیطي  تعریفي  و  اینكه یک شناخت  دوم  و  باشد.  داشته 
مي خواهد در آن، فعالیت بپردازد داشته باشد و بتواند نسبتي با 

آن برقرار كند.

به نظر من هر قدر حوزه بتواند نقش هاي جدید بیافریند و دوره هاي 
جدید را براي روحانیت فعال کند، مي تواند بیشتر نیروي جدید بگیرد و 

نیروي خود را حفظ کند.
اگر فقط بر کارکردهاي سنتي خود اصرار ورزد، مجبور مي شود فقط 
با  را جذب کند. من کمتر دیده ام که تیپ هاي دانشجویي  افراد خاصي 
دهند.  وفق  کاماًل  سنتي  نظام  با  را  خود  بتوانند  فرهنگي،  دغدغه هاي 
باالخره فاصله اي باقي مي ماند چه بخواهند و چه نخواهند. در واقع آنها 
براي این کار و کارکرد نیامده اند. اگر بخواهیم مجبورشان کنیم، خواهند 

برید. این واقعیت را نمي توانیم نادیده بگیریم.
اینك، چاره چیست؟ در برابر تعریف سنتي چه مي توان کرد؟ اینکه 
برخي اصرار مي ورزند که فقط با برنامه ریزي درسي مشکل را حل کنند، 
به نظر نمي رسد کارساز باشد. برنامه ریزي تنها شامل برنامه ریزي آموزشي 
نیست. روحانیت، بخواهد یا نخواهد، یك کاراکتر فرهنگي در جامعه دارد. 
جغرافیاي  کجاي  در  که  نسازد  و مشخص  نکند  لحاظ  را  نقش  این  اگر 
فرهنگي جامعه جاي دارد، در تحصیل خویش نیز موفق نخواهد بود. در 
این صورت، هر چه برنامه بریزد، با این برنامه مشکل دارد. ممکن است 
طلبه را فعاًل راضي کند و او بپذیرد که طبق برنامه پیش برود؛ ولي چند 

ماه بعد تصمیمش عوض مي شود.
بنابراین، پیش از اهداف و برنامه ریزي درسي، باید به تعریف و ترسیم 
کند؛  تعریف  را  خود  ایده آل  تیپ  باید  طلبه  پرداخت.  ایده آل  تیپ  یك 
آن گاه است که مي توان بر اساس این تعریف و ترسیم، به او مشاوره داد 
بر  یا  و  بیشتر سرمایه گذاري کن  زمینه  فالن  در  که  او گفت  به  مثاًل  و 
اطالعات خود بیفزا و یا لباس روحانیت بپوش یا نپوش. بسیار مهم است 
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رفتیم، مسأله دیگري پیش  بیرون  تا حدودي  بحران کارکردي  از فشار  و 
مي آید که آن نیز بسیار مهم است. در سال هاي طلبگي – بخصوص سالهاي 
نخست – نظم خاصي بر حوزه حاکم است که طالب جوان نمي توانند آن 

را تغییر دهند.
مي رود  هدر  درس ها  برخي  در  ما  عمر  دارندکه  ِگله  طالب  معموالً 
نخوانیم،  کفایه  اگر  نمي رسیم.  نتیجه  به  این وضعیت  با  و گمان مي کنیم 
نخواهند  ما  از  نگذرانیم،  را  رسائل  اگر  یا  نمي دانید،  اصول  مي گویند شما 
پذیرفت و ... . به فرض که ما نقش خاصي را براي خود تعریف کنیم و بدین 
اّما برنامه ریزي درسي  وسیله دامنة کارها و فعالیت هاي ما مشخص شود؛ 
و آموزشي به گونه اي باشد که احساس کنیم با آن نقش و کارکرد سازگار 

نیست، چه باید کرد؛ تکلیف ما چیست؟

باشد،  داشته  وجود  سنتي  و  تاریخي  تلقي  چیزي  از  هرگاه 
بخواهیم یا نخواهیم، از قبل، نقشي برایش تعریف مي شود. در اینجا 
اگر من بخواهم  یعني  ما نیست؛  تمامًا در دست  تعیین نقش  دیگر 
یک روحاني با تعریف و تعبیر خودم باشم، جامعه از من نمي پذیرد. 
باید  ناخواسته  یا  خواسته  طلبه،  یک  دارند.  را  خود  تعریف  مردم 

نقش هایي را بپذیرد.

من به بعضي از دوستاني که از دانشگاه به حوزه مي آیند و آزادانه دست 
بعدها  که  مي زنید  کاري  به  دست  شما  دارم؛  انتقادي  مي زنند،  تغییر  به 
که  مي خوانید  را  کتابي  یا  درس  کنید.  دفاع  آن  مشروعیت  از  نمي توانید 
بعد، دفاع محکمي از آن ندارید. به هر حال، شما مي خواهید عالم شوید و 
حوزه باید شما را به عنوان یك عالم اسالمي بپذیرد و به شما اعتبار بدهد. 
تغییر دهید.  را مي خواهید  به تشخیص خود هر چه  این رو نمي توانید  از 
بگویید  و  شده اید  پزشك  شوید  مّدعي  شما  که  است  آن  مثل  ماجرا  این 
اگر  به تشخیص خود خوانده ام و اصاًل گمان مي کنم  را  که من چیزهایي 
اینها را بخوانیم پزشك بهتري مي شویم. حال، اگر جامعة پزشکي شما را 
پزشك نداند، تکلیف چیست؟ شما با مشکل بزرگي روبه رو مي شوید. پس در 
انتخاب نظم آموزشي، ما تا حدي تحت اجبار حوزه هستیم وگرنه مشروعیت 

کار ما زیر سؤال مي رود. این نیز نوعي محدودیت است.
به نظر من، در برنامة آموزشي حوزه، طالب با هوش و زیرك و آنهایي 
که توانسته اند خوب موفق شوند، کساني بوده اند که هم توانسته اند از حوزه 
مشروعیت کسب کنند و هم با تدبیر و روشن بیني نقاط خالي را پر کنند. 
اینجا خود را نشان  توانسته است در  از طالب،  این دسته  هنر و مدیریت 
و  غریبي کردند  و  کارهاي عجیب  و  آمدند  به حوزه  بسیاري کسان  دهد. 
رفتند و مقبول نیفتادند و از نظر حوزوي بي سواد شمرده شدند. عالم دیني 
در گفتار و کالم خود نیازمند مشروعیت است. موفقیت او با نوعي اعتبار 
آمیخته است. اگر برنامه ریزي او به گونه اي باشد که این اعتبارش را به خطر 
بیندازد و نتواند با حوزه مفاهمه برقرار کند، از هدف دور مي شود. نمي توان 
همة برنامه هاي حوزه را به هم ریخت. دست کم کسب آن میزاني که عالمان 
حوزه در ارزیابي خویش ملحوظ مي دارند، الزم است؛ مثاًل باید به اندازه اي 
مشخص ادبیات بیاموزد، یا به فقه و اصول تا فالن پایه و مایه مسلط باشد. 
تعریفي  وقتي  و  ندارد  تعریفي  اینصورت؛ چون در جامعة حوزوي  غیر  در 
نداشت، براي آن کارکردي که شخص براي خود تعریف کرده است، اعتبار 
نمي آورد. بدین ترتیب ناچار مي شود از جایي دیگر اعتبار کسب کند و مثاًل  

خود را به دانشگاه بچسباند.
براي طلبه ها وجود دارد، همین  بنابراین محدودیت و بحران دوم که 
بحران مشروعیت علمي است و البته گریزي از آن نیست؛ به هر حال، حوزه 
این گونه  نیز  آموزشي  و  علمي  مرکز  هر  دارد.  خود  براي  برنامه اي  و  نظم 

که فرد، نخست، نقش خود را براي خود تعریف کند و این بر برنامه ریزي 
درسي مقدم است.

كسي كه مي خواهد به حوزه بیاید، با یک مثلث روبرو است؛ 
یک ضلع خودش است، یک ضلع حوزه است و یک ضلع هم آرماني 
است كه براي خودش تعریف مي كند. این فرد كه مي خواهد در این 
محیط بیاید و به آن آینده برسد، دو توجیه باید داشته باشد. اوالً 
چرا این آینده را انتخاب مي كند؟ آیا به این آینده عالقه دارد یا 
این آینده براي جامعه نیاز است یا توانایي هاي او در حد این آینده 
است؟ براي انتخاب هدف باید یک منطق داشته باشد. دوم، براي 
رسیدن به این هدف، چه محیط عملیاتي را به عنوان ابزار انتخاب 

كند.

اجتماعي  نقش  و  کاراکتر  نوع  چند  از  فهرستي  خود  براي  باید  ما 
که  است  بدیهي  البته  کنیم.  پیدا  آنها  در  را  خود  آنگاه  و  کنیم  ترسیم 
در حال  اینك  ما هم  برسیم.  آنچه مي خواهیم  به  نمي توان صد در صد 
برقراري نوعي تفاهم میان تعریف اعتباري خود و تعریف جامعه هستیم. 
باید زماني دراز بگذرد تا به توافق برسیم؛ ولي سرانجام نوعي توافق حاصل 
نزدیك  هم  به  مخاطبان مان  و  ما  انتظارات  زمان،  مرور  به  شد.  خواهد 
مي شوند و متعادل مي گردند. اندازة زماني که طول مي کشد، وابسته است 
به اینکه چقدر ما فعالیت کنیم و چگونه تعریف خود را جا بیندازیم. به هر 
حال، تا ما بر این بحران کارکردي غالب نیاییم و باالخره دورنما و افقي 
– هر چند في الجمله – براي خود تعریف نکنیم، کاري از پیش نخواهد 
تعریف  را  این دورنما  به صورت قطعي  نتوانیم  اول  برد. شاید در مرحلة 
آغاز فعالیت هاي درسي است، مي توان  اندازه اي که شرط  به  کنیم؛ ولي 
به آن دست یافت. اگر چنین نکنیم، حتي چنانچه برنامه هاي درسي را 
دقیق پي بریزیم، به آن ملتزم نخواهیم ماند و دچار حرکت هاي زیکزاکي 
خواهیم شد. و پیوسته برنامه هاي خود را تغییر مي دهیم. امسال چیزي 
مي خواندیم و سال دیگر، چیزي دیگر. اصاًل به برنامه خود توجه نداریم. از 
این رو، به نظر من، تعریف نقشي یا کارکردي بر برنامة درسي و آموزشي 
مقدم است. اگر به این تعریف دست یابیم، به ما نشان خواهد داد که چه 
درس هایي را بخوانیم و چه درس هایي را کم تر بخوانیم و بر چه درس هایي 
تأکید کنیم، گزینش ما چگونه باشد، مطالعات جنبي ما چگونه و ... همه 
ما  تجربه  مرور که  به  بسا  داد. چه  نشان خواهد  تا حدودي  را  امور  این 
بیش تر مي شود، احساس کنیم که یك نقش را بهتر مي توانیم ایفا کنیم. 
عیبي ندارد. در دانشگاه، زمان تحصیل بسیار محدود است و از این رو، اگر 
زیان کنید، چیز فراواني را از دست نداده اید؛ اّما در حوزه مسأله به گونه اي 
در  بیست سال  یا  پانزده  پذیرفت که کسي حدود  نمي توان  است.  دیگر 

حوزه سرمایه گذاري کند و نداند چگونه باید سرمایه بگذارد.

وقتي مي گوییم وسیله درست انتخاب شود، دو تا خصوصیت 
به هدف  قابل وصول  اینكه  باشد. یكي  نظر مى  این وسیله مورد 
هم  وقتي  كند.  قرار  بر  نسبت  فرد،  با  بتواند  اینكه،  دوم  باشد. 
خصوصیات  تا  دو  باید  كرده،  انتخاب  درست  را  هدف  مي گوییم 
داشته باشد یكي اینكه في حد ذاته هدف قابل قبولي باشد. دوم، 

هدف مضاِف به شخص، قابل قبول باشد.

2. بحران آموزشي:
مشخص  و  آوردیم  دست  به  خود  کارکرد  از  تعریفي  آنکه  فرِض  به 
ساختیم که مي خواهیم در آینده چه نقش یا نقش هایي را بر عهده بگیریم 
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است. همة رشته هاي علمي اینچنین اند؛ مثاًل آن آقایي که مي گوید من همة 
دردها را با آب درمان مي کنم و به آب درماني معتقد است، پزشکان ادعاي 
او را نمي پذیرند. هر علمي یك هویت تاریخي دارد. چنین نیست که بتوان 
همة موضوعات و مسائل علم را در این زمان و با صرف نظر از آنچه تا به 
حال وجود داشته، تعریف کرد. باالخره، باید با هویت تاریخي علم حوزوي 

تا حدودي ارتباط برقرار کنیم.

براي خود  به حوزه مي آیند،  از دانشگاه  از دوستاني كه  برخى 
برنامه مي ریزند كه  با هویت تاریخي و سنتي حوزه هماهنگ نیست، 
اندك اندك در اعتبار شخصیت علمي خود خلل ایجاد مي كنند و 
كم كم حذف مي شوند و كسي نمي پذیرد كه اینان حوزوي اند. علم 
طلبه باید در نظام آموزشي حوزه تعریف شود. اگر تأیید نشود، او را 
عالم حوزوي نمي دانند و در نتیجه، نقش هایي نیز كه زاییدة حوزه و 

كاركرد حوزه اند، از او سلب مي شوند. 

از دانشگاه به حوزه مي آیند  از دوستاني که  این ترتیب، آن دسته  به 
و سنتي حوزه هماهنگ  تاریخي  با هویت  و  برنامه مي ریزند  براي خود  و 
ایجاد مي کنند  اعتبار شخصیت علمي خود خلل  اندك در  اندك  نیستند، 
و کم کم حذف مي شوند. کسي نمي پذیرد که اینان حوزوي اند. علم طلبه 
باید در نظام آموزشي حوزه تعریف شود. اگر تأیید نشود، او را عالم حوزوي 
نمي دانند و در نتیجه، نقش هایي نیز که زاییدة حوزه و کارکرد حوزه اند، از 
او سلب مي شوند. فاصله گرفتن از برنامه ریزي کالن حوزه – چه بخواهیم 
و چه نخواهیم – زیانبار و اشتباه است. بسیاري از دوستان در اینجا نقطه 
ضعف دارند؛ زیرا ابتدا براي خود نقشي را تعریف مي کنند و سپس دچار 
شذوذ مي شوند؛ یعني کاري مي کنند که اگر ده سال هم طول بکشد، قابل 

دفاع نیست.

این  از  بخشي  و  مي كند  طلب  را  خود  عقالنیت  بودن،  حوزوي 
با  مي توان  را  دیگر  بخشي  مي شود.  تعریف  سنت  در  عقالنیت 
و  اجتماعي جدید روحانیت  كاركردهاي  بزرگان،  از سخن  استفاده 

نیازهاي نو جامعه به دست آورد.

بخواهیم یا نخواهیم حوزه است که تأیید مي کند کسي عالم دیني هست 
یا نه. لذا اگر کسي به عنوان عالم حوزه فعالیت علمي دارد، تعلیم مي دهد و 
یا تولید علمي مي کند، باید در چارچوب حوزه تعریف پذیر باشد. اگر علمي 
را تعریف کند که در این چارچوب نمي گنجد، مشروعیت اجتماعي نخواهد 
داشت و لذا نه در جامعه به او نقش مي دهند و نه به او اعتماد مي کنند. 
به  آن  از  و دور شدن  معنا مي دهد  در همین چارچوب  نیز  اجتهاد  سّنت 
معناي همان شذوذ است. البته باید میان شذوذ و به تعبیر امام روشن بیني 
و روشنفکري فرق نهاد. بزرگاني چون مرحوم مطهري و یا مرحوم شهید 
صدر روشن بین بوده اند، اّما در چارچوب همین سنت حرکت کرده اند، در 

عین حال آن را متحول ساخته اند.
حوزوي بودن عقالنیت خود را طلب مي کند و بخشي از این عقالنیت 
در سنت تعریف مي شود. بخشي دیگر را مي توان با استفاده از سخن بزرگان، 

کارکردهاي اجتماعي جدید روحانیت و نیازهاي نو جامعه به دست آورد.

اگر مي خواهیم تحولي بیافرینیم، باید در همین چارچوب باشد؛ براي 
هرگونه تحول هم باید ابتدا در علم مورد نظر چیرگي الزم را به دست آورد. 
ممکن نیست کسي در سّنت فقهي تغییر ایجاد کند بي آنکه در این علم کار 
کرده باشد. اگر بیرون از سیستم مفاهمه علمي بخواهیم وارد شویم، بازي 

به هم مي ریزد.
مثل یك استاد  از طرف دیگر روحاني سواي آنکه یك وزنة علمي – 
دانشگاه – است، نقش اجتماعي هم دارد. فرق او با کسي که صرفاً فعالیت 
علمي،  نقش  بر  عالوه  که  است  این  مي کند  دانشگاه  در  علمي  آکادمیك 
نقش هاي اجتماعي برجسته هم دارد. باید به این نقش ها توجه کرد. بخشي 
از نقش هاي اجتماعي روحانیت به سنت و تاریخ حوزه مربوط است. بخشي 
دیگر را مي توان گفت که جدید است و ما باید آن را شناسایي کنیم. چه 
بسا نقش هایي بدل پیدا کرده باشند. در قدیم شاید روحانیت طبابت هم 
مي کرده؛ ولي به مرور این نقش را از دست داده است. چرا؟ چون جایي در 
جامعه وجود دارد که این نقش را ایفا مي کند و خود را هم تثبیت کرده و 
معلوم شده است که روحانیت باید خود را از این عرصه کنار بکشد. ممکن 
است در برخي زمینه ها و متناسب با نیازهایي، کارکردهاي جدیدي ایجاد 
شوند. به هر حال روحانیت امروز، با روحانیت پنجاه سال پیش تفاوت دارد. 
و نمي توان گفت که نقش روحانیت در تاریخ فقط نقش علمي بوده؛ بلکه 
میرزاي شیرازي  فعلی  بوده اند. جامعه  فراوان  نیز  نقش هاي غیر علمي اش 
را به نقش علمي اش نمي شناسند. معروفیت روحانیت به آن بوده که وزن 

اجتماعي داشته و جزو عناصر فعال اجتماع بوده است.

روحاني سواي آنكه یک وزنة علمي – مثل یک استاد دانشگاه – 
فعالیت  صرفًا  كه  كسي  با  او  فرق  دارد.  هم  اجتماعي  نقش  است، 
نقش  بر  عالوه  كه  است  این  مي كند  دانشگاه  در  علمي  آكادمیک 
نقش ها  این  به  باید  دارد.  هم  برجسته  اجتماعي  نقش هاي  علمي، 

توجه كرد.

کارکرد روحانیت در جامعة ما چه بوده است؟ روحانیت قضاوت مي کرده، 
کارکردهاي  اینها   .  ... و  است  مي گرفته  خمس  مي کرده،  اختالف  حل 
اگر وقتي به روحانیت  اجتماعي روحانیت بوده است. خطاي بزرگي است 
نبینیم. همه چیز روحانیت در  را  نگاه مي کنیم، کارکردهاي اجتماعي اش 
گرو وزن اجتماعي او است. البته علم نیز در این وزن اجتماعي مؤثر بوده 
او  بر  است. دانشجو در هر رشتة دانشگاهي که درس بخواند، کار چندان 
روحاني  مسلك  داخل  و  مي آید  حوزه  به  کسي  وقتي  اّما  نیست؛  مشکل 
و حتي شب ها  مي اندیشد  مي کند،  بسیاري مشورت  افراد  با  قباًل  مي شود 
خوابش نمي برد. چرا؟ چون نقش او دگرگون مي شود؛ یعني روحانیان فقط 
مؤثر  اجتماعي  جریانات  در  داشته اند،  هم  اجتماعي  وزن  نبوده اند؛  عالم 
به  نیز  به روحانیت  ادبار مردم  و  اقبال  اثر مي گذاشته اند.  بر آن  و  بوده اند 

تبع همین نقش است.
از  از علم را کسب مي کنند و در کنار آن  وقتي طلبه ها حدي معین 
روش بیني هم بهره مند مي شوند، مي توانیم بگوییم که آنها جزو روحانیت اند 

و مي توانند نقش آفریني هاي مهمي در جامعه داشته باشند. 
خشت اول: از وقتى كه در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
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- »دخترم، خیالت از طرف من راحت باشه. هر طور خودت مي دوني، خدا رو شکر دختر عاقل و فهمیده اي دارم. خوب فکرات باز هم سعي کردم. باید همه را از او بپرسم. هیچ چیز نباید از قلم بیفتد. اما فایده نداشت. دل توي دلم نبود.ذهنم جمع نمي شد. نمي دانستم اینبار چطور با او روبرو شوم، نه اینکه سؤالي برایم باقي نمانده باشد، مانده بودم چطور بپرسم. 
باشه یا مشکي. رو بکن؛ فقط عزیزم توکلت به خدا باشه و بس! اینجا بود. مي گفت فرامرز پسرش مي خواد یك پژو صفر بخره مونده رنگش سرمه اي  امروز خاله مهري ات  - »باز که یك گوشه اتاق نشستي زانوي غم بغل گرفتي. پاشو دختر جون پاشو اآلن مي آد ها! امروز یه طوري جواب نه رو بهش بگن بچه آخوند! نه بابا بي خیال شو عزیزم. یه کاري نکن روت نشه با شوهرت تو خیابون راه بري!«- »چي؟ طلبه اس؟! بي خیالش شو دایي جون! تو که نمي خواي بچه هات نتونن سرشون رو تو جامعه باال بیارن؟! همه جا بهشون هم مشغول کار باشه. چه مي دونم تو همین اُرگان ُمرگان ها دیگه.«اصاًل سربازي رفتن که کاري نداره. مخصوصاً که براي مهندساي حزب اللهي راحت مي شه یه جایي دست و پا کرد. هم سربازي کنه خیر تو رو خواستم. حرف بي حساب نمي زنم که عزیزم. آخه برو ازش بپرس، مي خواي از سربازي فرار کني، راه هاي بهتري هم هست. - »اي بابا زهرا جون ما اآلن شش ساله همدیگر رو مي شناسیم. چهار سال دبیرستان و دو سال دانشگاه. خودت مي دوني همیشه مي خواد با خاله جونت بره انتخاب کنه. مي گه خانمها با سلیقه ترن. مادر جون عجب پسر صاحب کماالتیه!«- 

بگو بره دنبال کارش!«
مادرم بود. دنبالم مي گشت:

این اگه دلش برا کشورش مي سوخت. اگه دلش براي اسالم مي سوخت یا دلش برا زندگیش مي سوخت باید دنبال کار مي رفت. آخه پیش نکردي! از کجا معلوم سال دیگه یك احساس وظیفه جدید نکنه. دخترم! اینا آدماي دمدمي مزاجي اند. نگاه به ظاهرشون نکن. به درد مردم بخوره بلند شده رفته طلبگي. که چي؟ »احساس وظیفه کردم.« یکي نیست بگه این احساس وظیفه رو چرا چهار سال - »اي بابا ! عزیزم تصمیم گرفتن نداره، جوون یه اّل قبا چهار سال درس دانشگاه خونده، به جاي اینکه راه بیفته بره توي کارخونه - »من که هنوز تصمیم نگرفتم!«
- »مامان جون فکر کنم با خودکار و کاغذ مشکلم حل مي شه؟ مگه نه؟!«طلبگي هم شد کار؟!«

- »برا چي مي خواي!«
- »خالصه من نمي دونم مادر جون سؤالهاتو مي خواي بنویسي، فکر مي خواي بکني، نمي دونم هر کاري مي خواي بکن. ولي این - »مي خوام سؤالهامو روش بنویسم!«

پسره به درد تو نمي خوره!«
- »فکر نمي کنید این همه پولي که این سالها دولت خرج شما کرده ...؟ چطور بگم. باالخره در این چهار سال براي ما دانشجوها به خودم فکر کردم، به جامعه ام، به سؤالهاي زیادي که با اونا برخورد کرده بودم. دانشگاه براي من سکوي پرتاب خوبي بود.اجازه فکر کردن بهم نداده بود. اصاًل فکر نمي کردم راهي به جز دانشگاه هم برام وجود داشته باشد. اما توي دانشگاه خوب فکر کردم. - دانشگاه محیط مناسبي بود که خارج از همة فشارهاي جامعه خوب راجع به آیندم فکر کنم. قبل از اون فشار جامعه و خانواده - »ببخشید، شما چرا تصمیم گرفتید درس طلبگي بخونید؟ چرا دانشگاه رو ادامه ندادید؟«براي هر سؤالم، جوابي داشت، انگار همة سؤالها را بارها و بارها پاسخ گفته:هنوز از پس این ذهن پراکنده بر نیامده بودم. راستش یك مقدار مي ترسیدم با او دوباره رو در رو شوم. دفعة قبل که آمده بودند این را گفت و رفت.

احساس مي کنم اینطوري بیشتر به درد جامعه مي خورم.«- »مي دونم چي مي خواهید بگید، دانشگاه نیروهایي تربیت مي کنه که به درد جامعه بخورن، من رو هم دانشگاه تربیت کرد. خیلي خرج مي کنه یعني ...«

روشني كاغذ
داستان وارده
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- »من که چیزي بهش نمي گم، یك کلمه گفتم این پسره بدبختت مي کنه. یعني من مادر نباید به دخترم مشورت - »آخه زن! چیکار داري دختر معصوم رو! بگذار راحت فکرش رو بکنه. زهرا به اندازه کافي عاقل هست.«
- »این چه مشورتیه که توي دلش رو خالي مي کني، روزي رسون خداس! چه مثل من کارمند باشه چه طلبه چه هر بدم؟«

چي دیگه!«
- »یه عمر با همین حرفات ... .«

به طلبه شدن گرفتم دلم روشن بود. بعدها حدیثي شنیدم که روزي طالبان علم رو خدا تضمین کرده. راستي به نظر شما - »به نظر من روزي ما رو امام زمان مي دن. هر چند چیزي ندارم، پدرم هم آدم پولداري نیست. اما اون روز که تصمیم 
توکل به خدا دارایي کمیه؟«

به تته پته افتاده بودم، در مقابل آرامش صدایش کم آورده بودم. مي ترسیدم تشویش و اضطرابم از البالي حرفهایم 
هویدا شود.
کاغذ را گرفتم. چشمم که به صفحه سفید کاغذ افتاد، انگار همه چیز خوب به نظم کشیده شده بود! شروع کردم به - »خودت مي دوني، خالصه من خیرتو مي خوام. بیا این هم کاغذ!«باز هم مادرم بود. یك کاغذ و قلم در دستش.* * *

براي طلبه شدن دیر نیست؟ بعدش مي خواهید چکار کنید؟ واعظ و منبري شوید؟ پیش نماز شوید؟ کتاب - »راستي شما براي آینده زن و بچه تان چه فکري کرده اید؟ چقدر براي آنها مي خواهید وقت بگذارید؟نوشتن: آیا اآلن 
آموختن بگذرانید؟ فکر مي کنید درسهایي که در دانشگاه خوانده اید به چه درد طلبگي تان مي خورد؟- آیا حیف نیست بهترین سالهاي جواني تان را که مي توانستید بواسطه تحصیالتتان به جامعه سود برسانید باز هم به - اهل عاطفه و محبت کردن هستید یا در این فضاي طلبگي فقط فکر خودتان خواهید بود؟- خودتان هم خوب مي دانید با این شهریه نمي شود زندگي مشترکي را اداره کرد. آیا واقعاً توکل کافي است؟بنویسید؟ چه مي خواهید بکنید؟

- من اهل دعا و مسجد و زیارت بودم. در زندگي شما چه جایي دارم؟ آیا من باید کنج خانه بنشینم و رشد شما را - راستي آیا سر کار هم مي روید؟ چطوري؟ چند ساعت؟- مي خواهید لباس روحانیت بپوشید؟ از کي؟ به کنایه ها و زخم زبانها فکر کرده اید؟خیلي ها اّول راه با همین حرفها وارد مسیرهاي بزرگ شدند اما ...- نمي ترسي اگر بُبري؟
- آیا حوزه عیب و ایراد ندارد؟ مطمئنید همین جا باید مي آمدید؟ اصاًل فکر مي کنید به حوزه راهتان مي دهند...«- هیچ به تفاوت هاي طلبگي و دانشجو بودن فکر کرده اید؟ درس هاي جدید، فضاي جدید، اهل آنجا هستي؟- آیا به تنهایي مي توانید همه چیز را تغییر دهید؟ آیا از شما کاري بر مي آید؟نظاره کنم؟

خیلي حرفها مانده بود و هنوز کاغذ جا داشت ولي احساس کردم روشني کاغذ زیباتر از سؤال هاي من است... .
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ورود دانشجویان به حوزه، فرصت یا تهدید؟!
تحلیل مسأله »ورود فارغ التحصیالن دانشگاه به حوزه«

در گفت وگو با مسؤول دفتر طرح و برنامه حوزه علمیه قم

اشاره:
از جناب آقاي عباس علم الهدي، مسؤول دفتر طرح و برنامة حوزه با توجه به جایگاه حقوقی وی خواستیم تا نظرات 

بدنه حوزة علمیه دربارة ورود فارغ التحصیالن دانشگاه ها به حوزه را براي ما تبیین کند. 
الزم به ذکر است که ما در این گفت وگو به دنبال چالش نبودیم و صرفاً مي خواستیم نظرات ایشان را به عنوان یك 

مسؤول حوزوي بشنویم، ضمن تشکر از ایشان حاصل گفت وگوي ما را بخوانید.
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التحصیالن  فارغ  خوب  استقبال  كه  است  سالي  چند  اول:  خشت 
دانشگاه ها براى ورود به حوزه هاي علمیه پدید آمده، به طوري كه هر ساله 
بین 600 تا 800 نفر از تحصیل كردگان دانشگاه ها متقاضي ورود به حوزه 
هستند و حوزه از بین آنها كمتر از %10 پذیرش مي كند. با توجه به اینكه 
شما مسؤول دفتر طرح و برنامه حوزه هستید، مي خواهیم نظرتان را دربارة 

این پدیده جویا شویم.
- من ابتدا تشکر مي کنم از معاونت پژوهشي که مسیر خودش را به 
سمت و سوي مسائل کاربردي و عملیاتي سوق داده و به مسائل روز حوزه 

مي پردازد.

نظرهاي شخصي،  اظهار  كارشناسانه  مطالعه  یک  انجام  از  قبل 
نگاه كالن مدیریت حوزه علمیه نخواهد بود. یک نفر، دو نمونه را 
دیده كه آمده اند و موفق شده اند، مي گوید پس بیایند. یک نفر دیگر 
مي بیند دو نمونه آمده اند و با اصول حوزه مخالف بوده اند، مي گوید 

آقا دیگر نیایند. این به معناي نگاه مدیریت نیست.

در  خود  برنامه ریزي هاي  در  علمیه  حوزه  گفت  مي توان  کلي  طور  به 
مسیر مطلوب قرار گرفته و هدفمند حرکت مي کند و به پدیده هاي نوظهور 
محیطي )داخل و خارجي حوزه(، چه در بُعد مدیریت و چه در بُعد کارکردي، 

توجه جدي دارد.
یکي از این پدیده هاي نو ظهور مطلبي است که شما به آن اشاره داشتید. 
در مورد ورودي هاي فارغ التحصیالن دانشگاه ها، نگاه ما همان نگاهي است 
که حوزه علمیه دارد. با توجه به اینکه مدیریت حوزه علمیه، بحمد اهلل سند 
چشم انداز حوزة علمیه را تدوین کرده است و در همه امور، مالك عمل، 
سند چشم انداز خواهد بود، در آن سند به »گسترش آموزش ها و ارزش هاي 
حوزوي با نگاه متعادل و متوازن« اشاره شده است. این عبارت داراي نکات 
زیادي است. نگاه ما به آموزش همین است؛ یعني قصد حوزه، گسترش است 
نه محدود کردن. حوزه دریایي است که هر کس به اندازة خودش مي تواند، 
غواصي و در حد توان صیادي کند. پس ورود دانش آموختگان مراکز آموزش 

عالي به حوزه با اصول حاکم بر حوزه منافاتي ندارد.

برخي از پدیده ها تیغ دو لبه هستند. هم تهدیدند و هم فرصت. 
بهترین شیوه این است كه با یک نگاه مطلوب، فرصت ها را ببینیم و 
با استفاده از قوت هاي خودمان، جلوي تهدیدها را بگیریم. یعني به 

گونه اي برنامه ریزي كنیم كه آن تهدیدها عماًل وارد حوزه نشود.

اما این ورود، مجموعه اي از آسیب ها و ظرفیت ها را به همراه مي آورد، 
که باید به آنها توجه کرد. باید بررسي کرد که آیا این ورود با اصول دیگر 
حفظ  ضرورت  مثاًل  نباشد.  تزاحم  یا  تعارض  در  علمیه  حوزة  چشم انداز 
استقالل فرهنگي و فکري حوزه، که مورد توجه حوزه مي باشد، قابل تأمل 
فرهنگ  اگر  کرده  تحصیل  دانشگاه  در  سال  چند  که  کسي  یعني  است. 
تهدید  این یك  کند،  فرهنگ حوزه حاکم  بر  بخواهد  و  بیاورد  را  دانشگاه 
و  ارزش ها  و  روحانیت  تاریخي  هویت  به »حفظ  دیگري  اصل  در  یا  است 
اصالت هاي حوزه« اشاره شده است. باید مراقب بود که هویت تاریخي ما 
و  داخل  دانشگاهي  مراکز  با  »ارتباط  اصل  دیگر  از طرف  نشود.  مخدوش 

خارج از کشور است« مورد توجه حوزة علمیه است. ما باید سرجمع ببینیم 
نتیجه این تزاحم ها یا بعضاً تعارض ها چیست؟ و این کار نیاز به بررسي هاي 

بیشتري دارد.
یك  مطمئناً  اما  است.  مبارك  پدیده،  این  اصل  بنده،  نظر  به  البته 
برنامه ریزي دقیق و منسجم مي طلبد. اگر ما بیاییم براي این تیپ از افراد، 
از بدو ورود، در حین تحصیل و نظارت هاي بعدي در یك فرآیندي واقعي 
و عقالني نظام علمي آموزشي تعریف کنیم، طبیعتاً مي توانیم جلوي برخي 
و همه  دانشگاه  فضاي  که  بگیریم. گرچه کسي  را  احتمالي  آسیب هاي  از 
مظاهر آن را دیده و اکنون به حوزه آمده، یك برداشت مثبت از حوزه دارد. 

دانشجویان خودشان را از دانشگاه اشباع نشده مي بینند.
خشت اول: مدیریت حوزه چگونه باید با این افراد برخورد كند و چه 

برنامه ریزي هایي را براي او داشته باشد؟
بنده بعضي از دوستان را سراغ دارم که مدرك دانشگاهي اش را گرفته، 
در حد کارشناسي ارشد و دکترا، بعد به حوزه آمده اند و درس مي خوانند  
بعدها هم معّمم شده، موفق هم بوده اند. حوزه نیز از ظرفیت هاي آن بهره 
برده است. همچنین با چندین مورد صحبت کرده ام، نگاه آن اشخاص این 
با  آنجا  محیط  یا  و  نبوده  کننده  اشباع  برایشان  دانشگاه  دروس  که  است 
نتوانسته  که  داشته  گمشده  یك  یا  و  بوده  ناسازگار  ایشان  روحي  شرایط 

آنجا پیدا کند.
حوزه باید با پذیرش و برنامه ریزي صحیحي با چنین اشخاصي مواجه 
باید توجه کند  از طرفي  اما  او را تحت آموزش هاي خود قرار دهد.  شود، 
که او با روح حاکم بر علوم دانشگاه رشد کرده و هر چیز را با عقل اثبات 
مي کند. ولي علوم حوزه ممکن است بخشي نقلي و تعبدي باشد. و ابتدائاً 
با این روحیه سازگار نباشد اگر بخوبي براي او تبیین نشود. آیا مي تواند در 

این فضا، رشد علمي مناسبي پیدا کند؟

كه  كسي  آن  باشیم  داشته  انتظار  نباید  هیچگاه  شما  و  من 
كنار  بیاید  گرفته،  دانشگاهي  ارشد  كارشناسي  یا  كارشناسي 
طلبه اي بنشیند كه از سطح سیكل یا دیپلم وارد حوزه علمیه شده. 
از  این شیوه بزرگ ترین آسیب براي هر دو طرف است. كسي كه 
مراتب  به  فكري اش  و  وارد مي شود، فضاي ذهني  دیپلم  یا  سیكل 
بسته تر از فضاي ذهني آقایي است كه از دانشگاه مي آید. از طرفي 

تربیت پذیري طلبه هاي سیكل و دیپلم به مراتب سهل تر است.

اما تأکید مي کنم قبل از انجام یك مطالعه کارشناسانه اظهار نظرهاي 
شخصي، نگاه کالن مدیریت حوزه علمیه نخواهد بود. یك نفر، دو نمونه را 
دیده که آمده اند و موفق شده اند، مي گوید پس بیایند. یك نفر دیگر مي بیند 
دو نمونه آمده اند و با اصول حوزه مخالف بوده اند، مي گوید آقا دیگر نیایند. 
این به معناي نگاه مدیریت نیست. نگاه حوزه علمیه همان طور که گفتم، 
گسترش علوم اسالمي به طور تام و کامل است. البته برخي از پدیده ها تیغ 
دو لبه هستند. هم تهدیدند و هم فرصت. بهترین شیوه این است که با یك 
نگاه مطلوب، فرصت ها را ببینیم و با استفاده از قوت هاي خودمان، جلوي 
تهدیدها را بگیریم. یعني به گونه اي برنامه ریزي کنیم که آن تهدیدها عماًل 
وارد حوزه نشود. مثاًل باید یك نظام خاص آموزشي براي این افراد طراحي 
کنیم. من و شما هیچگاه نباید انتظار داشته باشیم آن کسي که کارشناسي 
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یا کارشناسي ارشد دانشگاهي گرفته، بیاید کنار طلبه اي بنشیند که از سطح 
سیکل یا دیپلم وارد حوزه علمیه شده. این شیوه بزرگ ترین آسیب براي 
هر دو طرف است. کسي که از سیکل یا دیپلم وارد مي شود، فضاي ذهني 
دانشگاه  از  که  است  آقایي  فضاي ذهني  از  بسته تر  مراتب  به  فکري اش  و 
مراتب سهل تر  به  دیپلم  و  طلبه هاي سیکل  تربیت پذیري  وانگهي  مي آید. 
با نوع نظام  است. پس نوع نظام آموزشي و تربیتي دیپلمه ها و سیکلي ها 
آموزشي و تربیتي دانشجویان تفاوت دارد. فضاي حوزه علمیه طوري است 
که طلبه ها ریزش و رویش دارند. مرتباً کساني از این قطار پیاده مي شوند 
و سوار مي شوند و بعضي به سرمنزل نهایي مي رسند. در چنین گردونه اي، 
هدایت  و  نظارت  به  که  مي کنیم  وارد  ویژگي هاي خاص  با  طلبه  تعدادي 

دقیق تري نیازمندند.
خشت اول: نگراني بعضي از بزرگان و مدیریت حوزه نسبت به ورود 
حركت  و  نشاط  با  و  بیایند  آدم هایي  چنین  كه  است  این  داوطلبان  این 
بیشتر، بخواهند فضاي حوزه را متأثّر كنند. یک ترسي دارند كه نكند اینها 

اثر منفي بگذارند و روحیه تعهد و دلدادگي به فضاي فعلي را كم كنند؟
با  با 20 سال پیش مقایسه کنید؛  را  بیایید حوزه علمیه کنوني  شما 
قبل از انقالب مقایسه کنید. ببینید در ابتدا بعد از تشکیل شوراي مدیریت 
حوزه علمیه، فرهنگ حاکم بر حوزه چه فرهنگي بوده؟ امروزه با این هجمه 
نیازهاي جامعه کار حوزه خطیرتر شده است ولي ظرفیت ها رشد متناسب 
نداشته است. آقایان بسیار نگرانند که در این گیر و دار تحولي در حوزه 
لذا  باشد.  ناسازگار  آن  بر  حاکم  اصول  و  مباني  با  که  شود  ایجاد  علمیه 
الزمه اش این است که در هر بخش، عصا به دست راه بروند. پس این مسأله 

طبیعي است.

امروزه با این هجمه نیازهاي جامعه در حالیكه كار حوزه خطیرتر 
شده است ولي ظرفیت ها رشد متناسب نداشته است. آقایان بسیار 
نگرانند كه در این گیر و دار تحولي در حوزه علمیه ایجاد شود كه با 
مباني و اصول حاكم بر آن ناسازگار باشد. لذا الزمه اش این است كه 

در هر بخش، عصا به دست راه بروند.

استقالل حوزه و محتواي علمي آن تاکنون حفظ شده و مورد توجه 
جدي علما بوده است. ممکن است بخشي از بي تدبیري ها منجر به تغییر 
پروري  مجتهد  متون  فعلي،  متون  این  مثاًل  ببینید،  شود.  علمي  سیستم 
است. نباید این جریان طوري باشد که این متون از اصالت ها فاصله بگیرد. 
به طور کلي نظم آموزشي این سیستم نباید بهم بخورد. اما قائل هستیم که 
اصالح، به سازي و پیرایش ظاهري و در برخي موارد الزم است و حتي در 

برخي موارد نیاز به تدوین متون آموزشي جدید داریم.
اقتصادي  فرهنگي  و  سیاسي  ابعاد  اسالمي،  نظام  تشکیل  با  طرفي  از 

محتول شده و همین حوزه علمیه اي که تا دیروز مراجعه کننده اي نداشت 
به  باید  شده؛  بالعکس  اکنون  مي کرد،  مراجعه  و  مي رفت  باید  خودش  و 
همه مسائل پاسخگو باشد. اما ظرفیت حوزه، محدود است. چطور باید این 
ظرفیت را ایجاد کرد؟ حوزه علمیه نگران است که در این مسیر، اصولش 
مخدوش شود. دوام حوزه علمیه به استقاللش است و حفظ استقالل همه 

جانبه براي حوزویان یك اصل است.

یک  با  باشیم.  نگران  كه  نیست  سنگین  اینقدر  تهدیدها 
نحو  به  ظرفیت  این  از  مي توانیم  منطقي  و  صحیح  برنامه ریزي 
احسن استفاده كنیم و واقعًا صافي و غربال بگذاریم. یعني در این 
ورود  مي آید  نظرم  به  صورت  این  در  كنیم.  عمل  حساس تر  بحث 
دانش آموختگان سایر مجامع علمي به حوزه به عنوان یک آسیب 

تلقي نشوند بلكه یک فرصت اند.

به هر حال در گفتار هیچ یك از علما و مراجع، این مطلب نیست که 
یك  اما  نخورد.  ضربه  کیانمان  به  تا  نباشیم  پاسخ گو  و  ببنیدم  را  درب ها 
سري اصولي هم هست. حوزه هر نوع تعاملي که با بیرون از خود دارد چه با 
دانشگاه چه با دولت و چه با مجامع علمي خارج کشور، مي خواهد با حفظ 
اصول باشد. لذا من و شما ممکن است یك حرکت بطيء و کندي را ببینیم 
اما این کندي به نظر من اصاًل نگران کننده نیست. علت بقاء این شجره طیبه، 
همین حراست هایي بوده که تاکنون علما و مراجع عظام )مدظلّهم( داشته اند.

خشت اول: بنابراین ورود كساني كه این به طور بالفعل شأنیت ورود به 
فضاي حوزه را ندارند، ممكن است آن را در معرض خطر قرار دهد؟

اینجا باید تحلیل کنیم که اگر ورود این افراد، این قدر مشکل ساز باشد، 
نگران  که  نیست  سنگین  اینقدر  تهدیدها  مي گویم  من  کرد.  فکري  باید 
باشیم. با یك برنامه ریزي صحیح و منطقي مي توانیم از این ظرفیت به نحو 
بحث  این  در  یعني  بگذاریم.  غربال  و  صافي  واقعاً  و  استفاده کنیم  احسن 
حساس تر عمل کنیم. در این صورت به نظرم مي آید ورود دانش آموختگان 
یك  بلکه  نشوند  تلقي  آسیب  یك  عنوان  به  حوزه  به  علمي  مجامع  سایر 

فرصت اند.
ما  شویم.  نزدیک  شما  حقوقي  شخصیت  به  مي خواهیم  اول:  خشت 
در این جلسه در خدمت مسؤول دفتر طرح و برنامة مركز مدیریت حوزه 
هستیم. به نظر مي رسد اگر جایي بخواهد سالمت پذیرش نیرو را در حوزه 
سؤال  همین جاست.  كند،  تدوین  را  پذیرش  سیاست هاي  و  كند  مطالعه 
كلي ما این است كه دفتر طرح و برنامه، شاخصه ها و سیاست هاي پذیرش 
انجام  كارشناسي  كار  زمینه  این  در  آیا  كرده،  تدوین  را  انساني  نیروي 
شده؟ به هر حال بخشي از داوطلبان ما فارغ التحصیالن دانشگاه هستند 
اینها را مي خواهیم بین داوطلبان تقسیم  و امكانات ما هم محدود است. 
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كنیم. شاخصه هاي این ورود چه مي تواند باشد؟
و   سیاسي  اخالقي،  مسائل  بُعد  سه  در  را  ورود  شاخصه هاي  مي توان 
اعتقادي تبیین کرد. بُعد علمي هم در رتبه بعدي قرار مي گیرد و اهمیت 
داشته  توجه جدي تري  باید  کردم،  اول عرض  که  بُعدي  آن سه  در  دارد. 
باشیم. به لحاظ اینکه ابعاد اخالقي، سیاسي و اعتقادي حساسیت ویژه اي 
دارند. در همین سه بعد هم پایه را مسائل اخالقي در نظر مي گیریم. همه 
ما قائل به این موضوع هستیم که اگر اخالق در حوزه علمیه ما در اصل 
اولي تعریف شود، طبیعتاً مسائل دیگر هم تحت الشعاع این مهم قرار خواهد 

گرفت. تجربه هم این را ثابت کرده که بقیه مسائل قابل حل خواهند بود.

مي توانیم  نیست.  بسته  دانشجویان  روي  به  حوزه  فضاي 
به  و  دهیم  آموزش  را  شوند  وارد  حوزه  به  مایلند  كه  دانشجویانى 
مي توانند  افراد  این  ویژه.  برنامه  با  اما  برسانیم  مقصود  سرمنزل 

سریع تر همان سطوح تحصیلي را بخوانند.

در  علمي  دانشگاهى  شاخصه  حضرت عالي  گفته  به  بنا  اول:  خشت 
بودند،  پذیرش  با  درگیر  كه  دوستاني  ولي  مي گیرد.  قرار  بعدي  اولویت 
مي گویند مسؤوالن گزینش اصرار شدیدي بر شاخصه معدل نمرات دارند. 
مركزي  یا  بودن  شهرستاني  رشته ها،  نوع  دانشگاه ها،  نوع  كه  حالي  در 
بودن، ... در ارزیابي و مقایسه معدل ها تفاوت دارند اما عماًل درست لحاظ 
نمي شود و این اصرار بر معدل دانشگاه با آنچه كه راجع به اولویت بعدي 
قضیه  سر  داوطلبان  از  خیلي  ندارد.  همخواني  گفتید،  ورود  شاخصه هاي 

معدل رد مي شوند.
شما به این کلیت قائل هستید که هر کس از بیرون مي آید، با توجه به 
فضاهاي متعددي که با آن درگیر بوده و روحي که بر آن فضاها حاکم است، 
مي خواهد وارد حوزة علمیه شود؟ باالخره مصادیق عدم پذیرش یا ممکن 
است اخالقي باشد، یا اعتقادي باشد، یا سیاسي باشد یا علمي. مثاًل آقایان 
اعالم مي کنند که ما در حوزه هاي علمیه قم و شهرستان ها مي توانیم نسبت 
به کل پذیرش حوزه علمیه 10 درصد ورودي فارغ التحصیالن دانشگاهي 
داشته باشیم. مفهومش این است که منابع مالي حوزه، امکانات حوزه و غیره 
بیشتر از این گنجایش ندارد. لذا ناچاریم دست به انتخاب بزنیم و شاخص 
و معیار در انتخاب برترین ها معدل علمي است و منجر به ریزش تعدادي 

خواهد شد؛ هرچند این شاخصه ها نیاز به اصالح و بررسي دارد.

به نظر مي رسد دانشجویانى كه به حوزه وارد شده اند، حتى اگر 
هزینة بیشتري را هم به خود اختصاص دهند، زود بازده خواهند بود.

خشت اول: شما فكر مي كنید كه اگر هیچ محدودیتي هم نباشد، حوزه 

باید اولویت پذیرش را به اینها بدهد یا این پذیرش را محدود كند؟
حوزه نگاه منفي ندارد. اما اولیت هایي دارد که باید به آنها توجه کرد.

طبیعي است وقتي مي خواهیم یك طلبه سیکلي را وارد حوزه کنیم، باید 
اعتماد نسبي به او داشته باشیم.

خشت اول: مي شود گفت كه دنبال دردسر نمي گردید.
حوزه علمیه در سیاست گذاري هاي خودش با توجه به منابع و امکاناتش 
مي گوید من اینقدر سیکلي مي خواهم، اینقدر دیپلمه مي خواهم، دانشگاهي 
هیچ گونه  ما  که  مي کنم  تأکید  من  مي پذیرم؛  اینقدر  ویژگي ها  این  با  هم 

تعصب منفي راجع به قشر دانشگاهي نداریم.
یا  ویژه  تربیتي  و  آموزشي  نظام  از  صحبت،  البه الي  در  اول:  خشت 
از نظارت ویژه صحبت كردید. و این »ویژگي«ها را ناشي از ظرفیت ها یا 
نگراني هاي ویژه دانستید. فكر مي كنید در بین متولیان، چه فهرستي از 

نگراني هاي عمده یا ظرفیت هاي عمده مي تواند باشد؟

یک  مطمئنًا  اما  است.  مبارك  پدیده،  این  اصل  بنده،  نظر  به 
برنامه ریزي دقیق و منسجم مي طلبد. اگر ما بیاییم براي این تیپ 
از افراد، از بدو ورود، در حین تحصیل و نظارت هاي بعدي در یک 
فرآیندي واقعي و عقالني نظام علمي آموزشي تعریف كنیم، طبیعتًا 

مي توانیم جلوي برخي از آسیب هاي احتمالي را بگیریم.

ما قائل هستیم طالبی که قباًل دانشجو بودند داراي درك و فهم و بینش 
وسیع تر نسبت به طلبه هاي سیکل و دیپلم هستند.

خشت اول: چرا چنین تصورى دارید؟ چون سّن آنها باالتر است؟
هم سن مؤثر است و هم معلوماتي که در دانشگاه فرا گرفته اند. نگاهي 
با آن درگیر بوده اند مؤثر هست. طالب دانشجو  که به جامعه داشته اند و 
انواع و اقسام شبهات و مسائل اخالقي و فرهنگي و سیاسي و  در معرض 
اعتقادي قرار داشته اند؛ طبیعتاً سؤاالت زیادي نیز خواهند داشت که باید 
حوزة علمیه متناسب شأن آنها اقدام کند. یعني نکته اساسي که مي خواهم 
بر آن تأکید کنم اینکه اوالً فضاي حوزه به روي دانشجویان بسته نیست. 
ثانیاً مي توانیم این افراد را آموزش دهیم و به سرمنزل مقصود برسانیم. اما 
با برنامه ویژه. این افراد مي توانند سریع تر همان سطوح تحصیلي را بخوانند. 
طبیعي است که نگاه این آقا به مسائل اطرافش نگاه ویژه اي است. اما فضاي 
تأثیرگذاري روي طلبه سیکل در همه ابعاد، آسان تر است. ذهنش هم هنوز 
محدود است. ولي نسبت به داوطلب دانشگاهي چنین اعتقادي نداریم، او 
این ظرفیت را دارد اما با مسائل مختلفي نیز روبرو شده و سؤاالتي دارد که 

باید هم پاسخگو و هم مراقب باشیم.
مثاًل  مي كنید،  پذیرش  را  دانشجو  طالب  از  درصد  چند  اول:  خشت 

حدود 10 درصد؟
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ممکن است.
خشت اول: آیا این 10 درصد كه از داوطلبان دانشگاهي مي گیریم، با 
توجه به تمام مشكالتشان، آیا مي توان امید خاصي به آنها داشت؟ اگر قرار 
باشد این 10 درصد، هزینه بیشتري را از ما بگیرد و تأثیر پذیر هم نباشند، 

خب معقول است كه ظرفیت آن طرف را بیشتر كنیم!
مبنا این است، افرادي وارد شوند که به حوزة علمیه و اصول آن پایبند 
باشند؛ و در پذیرش نیز به این موضوع توجه جدي مي شود؛ از طرف دیگر 
بر اساس ظرفیت ها و امکانات درصدي را پذیرش مي نماییم. به نظر مي رسد 
که دانشجویانی که وارد شده اند، حتی اگر هزینة بیشتري را هم به خود 

اختصاص دهند، زود بازده خواهند بود.

در گفتار هیچ یک از علما و مراجع، این مطلب نیست كه درب ها 
را ببنیدم و پاسخ گو نباشیم تا به كیان حوزه ضربه نخورد. اما یک 
از خود  بیرون  با  كه  تعاملي  نوع  اصولي هم هست حوزه هر  سري 
دارد چه با دانشگاه چه با دولت و چه با مجامع علمي خارج كشور، 

مي خواهد با حفظ اصول باشد.

خشت اول: شاید این نمونه ها استثناء بوده اند؟
قبول دارم. اما چرا بیاییم این فرصت را بگیریم؟ اعتقاد دارم که اینها 
اینقدر آسیب ندارند که بخواهند به کیان حوزه ضربه بزنند که مجبور شویم 
ارزش هاي  و  آموزش ها  گسترش  اصل  آنکه  ضمن  بگیرند.  را  اینها  جلوي 

حوزوي را هم داریم.
خشت اول: حّس مي كنیم كه حوزه با یک مشكل جدید مواجه شده. 

نمي داند كه به هر حال اینها خوب هستند یا بد؟
این ابهام به خاطر این است که مطالعه کافي صورت نگرفته است اما اگر 
حوزه به این احساس رسیده بود که اینها حتماً آسیب جدي دارند، هرگز 
از  باید  بدهد.  آموزش  باید  آنها هم  به  که  پذیرفته  بپذیرد. حوزه  نمي آمد 
آنها هم استقبال کند. کما اینکه در دانشگاه هم از طلبه استقبال مي کنند. 
چه طور آن نظام علمِي دانشگاه، طلبه را مي پذیرد اما نظام علمي حوزه، 

دانشگاهي را نپذیرد؟
خشت اول: دانشگاه با حوزه از جهاتي فرق دارد. مثاًل سابقه هزار ساله 

و اصالت تاریخي كه در دانشگاه وجود ندارد.
در این جهت خیلي تفاوتي براي ما ندارد. اصل براي ما این است که 
این آموزش ها را توسعه دهیم. بحث این نیست که درهاي علوم حوزه را به 

روي کساني که تجارب مراکز علمي دارند ببندیم، احدي به این حرف قائل 
نیست و نباید هم باشد. مگر طلبه هایي که از خارج کشور از 60 - 70 کشور 
به مرکز جهاني مي آیند. و از سوي دیگر سازمان مدارس علمیه خارج کشور 
را که در خارج از کشور، حوزه علمیه دایر کرده اند را نمي بیند. از کجا معلوم 
که این طالب خارجي با معیارهایي که ما در ذهنمان داریم، سازگاري داشته 
باشد؟ ولي بهرحال با امید، تمام دقت و تالش مان را در این قضیه صرف 
مي کنیم. و حتي در یك بررسي که دفتر طرح و برنامه در سال گذشته در 
خصوص تعامل و وحدت حوزه و دانشگاه انجام داده مشخص شد که ما در 
اهداف با هم هیچ تعارض، تفاوت و یا تناقضي نداریم. بلکه روش هاي متعدد 

است و باید براي هماهنگ سازي بیشتر، آنها را همسو نمود.

 طالب دانشجو در معرض انواع و اقسام شبهات و مسائل اخالقي 
سؤاالت  طبیعتًا  داشته اند؛  قرار  اعتقادي  و  سیاسي  و  فرهنگي  و 
باید حوزة علمیه متناسب شأن آنها  نیز خواهند داشت كه  زیادي 
ابعاد،  در همه  تأثیرگذاري روي طلبه سیكل  اما فضاي  كند.  اقدام 
آسان تر است. ذهنش هم هنوز محدود است. ولي نسبت به داوطلب 
با  اما  دارد  را  ظرفیت  این  او  نداریم،  اعتقادي  چنین  دانشگاهي 
مسائل مختلفي نیز روبرو شده و سؤاالتي دارد كه باید هم پاسخگو 

و هم مراقب باشیم.

خشت اول: آیا بحث این ورودي ها، مسأله جدیدي براي حوزه است؟
برنامه ریزي ها  اما  نشده.  شناسایي  مسأله  این  ابعاد  تمامي  هنوز  بله 
شروع شده؛ برنامه ریزي هاي جامع و کاملي که االن قابل تکیه باشد، موجود 
نیست. در حال تکمیل است. از ابتدا که اینها نبودند، بعداً آمدند. گفتند چه 
تدبیري کنیم؟ راهکارهاي متعددي پیشنهاد شد، ابتدا در مدرسه و با سایر 
طلبه ها درس بخوانند. این فصل گذشت و دیدند افراد رو به ازدیادند، یك 
مدرسه متمرکز برایشان در نظر گرفتند. بعد دیدند باید یك مقدار ویژه تر به 
آنها نگاه کنیم، لذا بخشي را در مدرسه معصومیه)س( قم به آنها اختصاص 
اینها  از  اینکه حوزه علمیه  نه  بوده است.  فرآیند تکمیلي  دادند. پس یك 
غافل باشد، بلکه در حال فعالیت و برنامه ریزي است. امیدهاي روشني در 
این جریان مشهود است؛ کما اینکه حوزه علمیه با نگاه جامع به همه ابعاد 

توجه دارد و این امر نیز مستثني نیست.
خشت اول: از وقتى كه در اختیارى ما قرار دادید متشكریم.
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درس  به  ورود  تحصیالت حوزوي 1362،  آغاز  دزفول 1345،  تولد  الحسین خسروپناه،  عبد 
خارج فقه و اصول 1368، اخذ رتبة اول دکتراي کالم اسالمي مؤسسه کالم امام صادق)ع( 1374.

مدیر پژوهشي » اصطالح نامه فلسفه « مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات اسالمي حوزه 
علمیه قم، مدیر اداره پژوهشي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، و جانشین سابق مدیر مرکز 
مطالعات و پژوهشهاي حوزه علمیه قم، مدرس فلسفه و کالم در مؤسسات و مراکز حوزوي و در 

دانشگاه هاي عالمه طباطبایي، تربیت مدرس، شهید چمران، شهید بهشتي و ... .

همین دوستان، بارهاي به زمین مانده را بر مي دارند!
بررسي بیم ها و امیدهاي فرا روي طالب فارغ التحصیل دانشگاهي در نشستي با حجت االسالم و المسلمین خسرو پناه
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اشاره:
وقتي که گفتیم دوستاني از دانشگاه براي درس خواندن وارد حوزه 
من  گفت:»  جریان  این  آیندة  به  امیدواری  ابراز  ضمن  ایشان  مي شوند، 
آسیب هایی را فرا راه این دوستان می بینم «. از ایشان قول گرفتیم در 
جمع این دوستان فهرستی اجمالی از این آسیب ها را مطرح نماید. در 

ادامه خالصه اي از گفت وگوی انجام شده را تقدیم مي کنیم.

این  در  داده اند  ترتیب  را  جلسه  این  که  دوستاني  از  تشکر  ضمن 
فرصت سعي مي کنیم آسیب هاي فراروي طالبي که از دانشگاه وارد حوزه 
مي شوند را فهرست کنیم. الزم است عرض کنم که این بحث بر پایه یك 
تحقیق میداني نیست؛ بلکه این مطالبي بیان خواهم کرد غالباً به تجارب 
شخصي مستند است؛ لذا نتیجه اي علمي از این مطالب نمي توان گرفت. 
ولي مي تواند به عنوان نوعي تذکر و یا هشداري باشد که جلوي آسیب هاي 

احتمالي را بگیرد.
در این خصوص، آسیب هاي فراروي این طالب را مي توان به دو دسته 
تقسیم نمود: آسیب هاي قبل از ورود به حوزه و آسیب هاي بعد از ورود 

به حوزه.

الف: آسیب هاي پیشیني: عدم شناخت كافي نسبت به حوزه
به حوزه  ورود  از  پیش  است که  آسیبي  مهم ترین  آسیب  این  شاید 
این گروه از طالب را مورد تهدید قرار مي دهد. بعضي از عزیزاني که وارد 
حوزه مي شوند و به تحصیل علوم حوزوي مي پردازند بعضاً ازشناخت کافي 
و الزم برخوردار نمي باشند و گاهي اصاًل نمي دانند حوزه چیست و چه 

فرآیندي دارد؟ یا اینکه دوران تحصیل در حوزه چقدر طول مي کشد.
البته مطالبي که عرض مي کنم بر اساس اطالعات آماري دقیق نیست 
ولي به میزان مراجعه اي که این طالب به بنده دارند، معتبر است. به طور 
از دو سه سال که وارد حوزه مي شوند پشیمان  کلي برخي طلبه ها بعد 
مي شوند و حوزه را رها مي کنند. ممکن است دانشگاه بروند و یا مشغول 
با  را  آنها مسیر  این است که  نشان دهندة  این موضوع  کار دیگر شوند. 
البته این آسیب مختص حوزه نیست، بلکه در  انتخاب نکرده اند.  آگاهي 
دانشگاه هم بسیارند کساني که رشته اي را انتخاب مي کنند و بعد متوجه 
مي شوند که درست انتخاب مسیر نکرده اند. به نظر من براي انتخاب رشته 
باید به سه عامل توجه شود: عالقه، استعداد، نیاز جامعه. در دانشگاه هم 
ولي  انتخاب مي کنند  تصادفي  به صورت  را  رشته اي  که  افرادي هستند 
در بین راه مي فهمند به رشته اي که انتخاب کرده اند عالقه اي ندارند. در 
نهایت هم، به خود مي گویند یك مدرك لیسانسي مي گیریم و بعد هم 

تمام مي شود.

طبیعت دانشجو اینگونه است كه روحّیه نّقادي دارد. یعني بر 
این تصّور است، كه چون وارد دانشگاه شده است، مي تواند در هر 
زمینه اي اظهار نظر كند، این فضاي دانشگاه هاي ایران است. حال 
اگر فردي با این روحیه وارد حوزه شود، مي بیند حوزه در فضاي 

دیگري است و در حوزه باید مطلب یاد بگیري.

دسته دوم آسیب هایي است که بعد از ورود به حوزه مطرح مي شود. 
از تفاوت فضاي حوزه و دانشگاه است، فضاي  عمدة این آسیب ها ناشي 
اجتماعي، سیاسي، علمي و پژوهشي، دیني و فرهنگي. در اینجا دوازده 

آسیب را مطرح خواهم کرد.

ب: آسیب هاي پسیني:
1. تفاوت شیوة آموزش:

نظام درسي حوزه در یك مسیر طوالني محقق مي شود. مسیري که 

خیلي طوالني تر از دانشگاه است. مثاًل سطح دو یا سه حوزه حدود ده سال 
طول مي کشد. ولي در دانشگاه که روش آموزش غالباً موضوع محور است، 
بحث مي کند،  را  موضوعي  دانشگاه  در  استاد  است.  کوتاه تر  بسیار  زمان 
مسائلي را مطرح مي سازد و مطالبي مربوط به آن را، با دانشجوها در میان 
مي گذارد، بعد هم مي رود. حال ممکن است در مورد آن موضوع منابعي 
را در اختیار دانشجویان بگذارد و دانشجویان از منابع و جزوه اي که استاد 
از روش هاي حوزوي و دانشگاهي  البته در هر یك  استفاده کنند.  داده، 
ُحسن هایي وجود دارد ولي بنده اکنون در مقام ارزیابي این دو نیستم. مثاًل 
ضعفي که در روش حوزوي است این است که بعضي از طلبه ها مثاًل ده 
سال علم اصول مي خوانند، ولي وقتي یك مسئلة اصولي را برایشان مطرح 
مي کنید، نمي توانند مسئله را حل کنند. زیرا کتاب محور و متن محور 

درس را خوانده اند نه مسأله محور.
در دانشگاه هم چنین آسیبي دیده مي شود که دانشجویان با متون 
به  استاد  است که  اطالعاتشان در حد مطالبي  و  ندارند  آشنایي  مطالب 
ایشان داده است، خودشان نمي توانند صاحب رأي شوند زیرا به هر حال 

منابع است که انسان را صاحب رأي مي کند.
2. روحیه نقادي در برابر روحیة پرسشگري:

این گونه است که روحّیه  دانشجو  این است که طبیعت  دّوم  آسیب 
نّقادي دارد. دانشجوي ترم اول که تازه از دبیرستان آمده است، یکدفعه 
صد و هشتاد درجه روحیه نقادي پیدا مي کند. یعني بر این تصور است، 
که چون وارد دانشگاه شده است مي تواند در هر زمینه اي اظهار نظر کند، 
غافل از اینکه او وارد یك رشتة تخصصي اي شده است که مثاًل بعد از ده 
سال مي تواند در رشتة تخصصي اش اظهار نظر کند، حال چطور مي تواند 
در همة مسائل اظهار نظر کند و یا نّقادي کند. البته بحث هاي سیاسي 
جامعه نیز این آسیب را تشدید مي کند. مي گویند جوان است و حق اظهار 
نظر کردن و نّقادي دارد و باید حرف بزند و نقد کند. البته این حرف در 
شرایطي درست است، چرا که نقد هم معیار و مالکي دارد. این، فضاي 
دانشگاه هاي ایران است، در دانشگاه هاي خارج از کشور اینگونه نیست که 
دانشجو از همان اول شروع به نقد همة مسائل کند. این نوع نقد، انتقاد 
سازنده و روحیه پرسشگري که امیر المؤمنین)ع( در نهج البالغه بر آن 
تأکید مي کنند، نیست. بلکه پرسش را باید مطرح ساخت و منتظر جواب 
اینکه دانشجو بگوید من حرفي دارم و شما هر چه مي خواهید  ماند. نه 
بگوئید، من با جواب شما کاري ندارم. حال اگر فردي با این روحیه وارد 
باید  حوزه  در  بلکه  است.  دیگري  فضاي  در  حوزه  مي بیند  شود،  حوزه 
مطلب یاد بگیري. در حوزه برخي استادان به طلبه هایي که بیست سال 
در درس خارج این استاد شرکت مي کنند، اجازه سؤال کردن نمي دهند. 
وقتي یك اشکال جدي مي گیرند استاد به ایشان مي گویند که شما در این 

زمینه کم کار کرده اي، برو این ده تا کتاب را بخوان و بعد حرفت را بزن!
خود من در درس آیت ا... وحید مي رفتم و حدود ده دوازده سال به 
درس ایشان مي رفتم. ایشان در جواب اشکاِل من مي فرمود: این اشکالي 
که شما مي گیرید آیا به فالن کتاب هم مراجعه کرده اید؟ من مي گفتم نه! 
ایشان در جواب من مي گفت: شما برو این چند تا کتاب را مطالعه کن، 

بعد بیا حرفت را بزن!
این تفاوت روحیه، موجب چالش است و سعه صدر خاصي مي خواهد 
استاد  یك  پیش  و  نکند  رها  را  استاد  برخوردها  این  دلیل  به  طلبه  تا 
را  استاد ضعیف، خودش  آن  اثر  از ده سال،  بعد  نرود. طبیعتاً  ضعیف تر 
به دست  استاد قوي  با آن  نشان خواهد داد و معلوماتي که مي توانست 

آورد، دیگر نمي تواند تحصیل کند.
3. روش تجربه گرا در برابر روش نقلي:

آسیب سوم تفاوتي است که در روش هاي علمي وجود دارد. اگر هم 
روش عقلي بکار برده مي شود کاماًل با آنچه در روش تجربه گرا مورد نظر 
است، متفاوت است. لذا هیچگاه ندیدم که در مجامع دانشگاهي که سخن 
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فارغ   ،1360 متولد  فصیح،  الدین  شهاب 
از  الکترونیك  و  برق  مهندسي  التحصیل 

دانشگاه علم و صنعت ایران ، پایة دوم حوزه.
اتمام سال سوم راهنمایي تصمیم  از  بعد 
را  او  اما  داشته  حوزه  به  ورود  براي  قطعي 
منصرف کرده اند. رتبه کنکورش 436 بوده و 
در دروس دانشگاهي نیز موفق. در سال سوم 
دانشگاه تصمیم مي گیرد به حوزه بیاید اما با 
متقاعد مي شود که  مشاوره هایي که مي گیرد 
دورة کارشناسي را به پایان برساند و وارد حوزه 

شود.
درباره به مسائل فلسفي و هستي شناسي، 
خوبي  مطالعات  غرب  نظري  مباني  همچنین 
حوزه  مشکل  مهمترین  هم اکنون  و  داشته 
برنامه ریزي هاي  در  سنجي  استعداد  عدم  را 
آموزشي مي داند. او می گوید: نباید برای همه 
طالب، آموزشها و کارکردهای یکسانی در نظر 

گرفت.

 مهم ترین مشكل حوزه: 
عدم استعداد سنجي در 
برنامه ریزي هاي آموزشي

از مباحث جامعه شناختي یا روانشناختي مطرح است، قول امام صادق)ع( و امام باقر)ع( 
مطرح شود. در علوم فني و پایه که حرفي نیست ولي در مباحث علوم تربیتي، روایات زیادي 
داریم. البته در بعضي از دانشگاه ها دو واحد درسي براي مدیریت اسالمي گذاشته اند که آن 
هم جداي از شاخه هاي دیگر مدیریت است، یعني فرد در 138 واحد مدیریت غیر اسالمي 
الباقر نیست و تجربه گرا )پوزتیویستي(  درسي مي خواند که منشأ آن قال الصادق یا قال 

است. در حالیکه در دروس حوزوي یکي از مهم ترین روشها روش نقلي است.
4. تندخواني:

کند  را طي  مراحلي  باید  طلبه  اینکه  و  در حوزه  بودن مدت درس خواندن  طوالني 
تا صاحب نظر شود، آسیبي به نام آسیب تند خواني را ایجاد مي کند. فرد سعي مي کند، 
جهشي درس بخواند و جلو برود. لذا به دلیل طوالني بودن مدت دوره به تندخواني روي 
مي آورد. در این باره اعتقاد من این است که یك طلبه دروس سطح را مي تواند در پنج سال 
بخواند زیرا در طول سال، دو سوم ایام تعطیل است و یك سوم تحصیل است. لذا اگر شما 
این دو سوم را به یك سوم تبدیل کنید یعني دوسوم درس بخوانید و یك سوم تعطیلي 
با همین شیوه دروس سطح را شش ساله  داشته باشید، ده سال مي شود پنج سال. من 
گذراندم؛ عالوه بر اینکه در آن ایام، صبح ها دبیرستان مي رفتیم و بعد از ظهرها حوزه، حدود 

دو سال هم جبهه بودیم، یعني چهار ساله این دروس را گذراندیم.

این روش هاي تندخواني كه بعضي از دوستان به كار بسته اند، صحیح نیست. 
جاي  به  و  كنند  استفاده  بهتر  و  بیشتر  وقتشان  از  اینكه  جاي  به  طالب،  برخي 
را  بقیه اش  خودمان  ما  كه  مي گویند  بخوانند،  درس  سوم  دو  تعطیلي،  سوم  دو 
ثمره  نیست.  معلوم  بود،  این خودمان خواندن، چطوري خواهد  مي خوانیم. حاال 

این روش هم مي شود بي سوادي و پر ادعایي.

در آن زمان که در حوزة دزفول درس مي خواندیم استادي داشتیم که مي گفت کتاب 
شرح لمعه چندان قوي نیست و شرایع را نیز باید بخوانید. ما این دو کتاب را پیش دو استاد 
به طور جدا مي خواندیم تا بیاییم قم و امتحانش را بدهیم . یا اینکه استادي داشتیم که 
حلقات شهید صدر را تأکید مي کرد. لذا ما اصول مظفر را در پیش استاد دیگري مي خواندیم 
منظورم  بود، مي خواندیم.  استادي که شاگرد شهید صدر  پیش  را  و حلقات شهید صدر 
این است که کتاب ها را هم بیشتر از کتاب هاي متداول حوزه مي خواندیم ولي با این حال 
توانستیم در طي شش سال همه کتاب ها را از »باء بسم اهلل « تا »تاء تمت« بخوانیم. مثاًل 
باب اول مغني را به طور کامل درس گرفتیم و باب رابع را هم همین طور و قسمت هایي از 

باب دوم و سوم را نیز یاد گرفتیم.
مي خواهم عرض کنم که سریع درس خواندن، ولي با این شیوه که عرض کردم، شدني 
بسته اند،  بکار  دوستان  از  بعضي  که  تندخواني  روش هاي  این  ولي  نیست.  محال  و  است 
به  بهتر استفاده کنند و  از وقتشان بیشتر و  اینکه  به جاي  صحیح نیست. برخي طالب، 
جاي دو سوم تعطیلي دو سوم درس بخوانند اینطور مي گویند که ما خودمان بقیة لمعه را 
مي خوانیم، که حاال این خودمان خواندن چطوري خواهد بود، معلوم نیست. مثل رشته هاي 
فلسفه در دانشگاه که یك مقداري بدایه مي خوانند و ترم بعد هم مقداري نهایه مي خوانند. 
اصاًل به همین دلیل انتشارات سمت ناچار شد کتابي را به نام »متون فلسفي« منتشر کند 
که کمي از تعلیقات ابن سینا، کمي از »مباحث المشرقیه«، کمي از »اشارات«، کمي از 
»شفا«، کمي از »بدایه« و کمي از »نهایه« را کنار هم گذاشته و ترکیب بسیار نامتناسبي 
در آورده است.احتماالً این کتاب هم بر اساس این شیوة تندخوانِي غلط، تدوین شده است 
که به نظرم توهمي بیش نیست و نباید آنرا تندخواني نامید. ثمرة این روش هم بي سوادي 
و پر ادعائي است. یعني طلبه یا دانشجویي که باسواد است و ادعا هم دارد، عیبي ندارد. ولي 
فردي که سواد ندارد ولي خیلي ادعا دارد؛ این خیلي خطرناك است. مثل بعضي طلبه ها که 

حدود هفت هشت سال در حوزه درس مي خوانند و بعد ادعاي اجتهاد مي کنند.
5. علوم حوزوي، دیر ثمره مي دهد:

آسیب دیگري که در بحث آموزش وجود دارد این است که موضوعات دانشگاهي روزآمد و 
کارآمد هستند. مثاًل فردي که رشته کامپیوتر مي خواند همین که درس را مي خواند مي فهمد 
این رشته کجا به دردش مي خورد. اما کارکرد درس هاي حوزوي به این سادگي دیده نمي شود. 
اوالً مي گویند که دو سه سال باید درس حوزه، )قواعد صرف، نحو، معاني، بیان و بدیع( 
را خواند، بعد تازه وارد بحث هاي اصول مي شوید، یعني فایده این درس براي طلبه اي که 
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تازه وارد است، ملموس نیست.
در اوایل طلبگي من، فردي آمد و گفت که مي خواهم درس طلبگي 
بخوانم. حدود چهار روز، بعد از ظهرها پیش ما مي آمد و درس مي گرفت. 
بعد هم دیگر نیامد. از ایشان دلیل نیامدنش را پرسیدم، ایشان گفت که 
را  اینها  ایشان گفتم که مطهري هم  به  بشوم.  من مي خواستم مطهري 
خوانده که مطهري شده است. به هر حال آقاي مطهري، همین قواعد و 
صرف و نحو را خوانده است، یکدفعه که مطهري نشده است. ایشان فکر 
مي کرد که اگر مثاًل چند روز یا یك هفته و یا یك ماه بیاید در حوزه درس 

بخواند، یکدفعه مي تواند مطهري شود.
به  رسیدن  تا  و  مي دهد،  ثمر  دیر  حوزوي،  علوم  اینکه،  خالصه 
امیدي  نا  که  بود  مراقب  باید  ثمردهي،  مرحله 
و سرخوردگي سراغ طلبه نیاید. البته حوزه باید 
نظرهایي  تجدید  خود  تدریس  روش هاي  در 
کند. مثاًل درس هاي معرفت شناسي و یا فلسفه 
بعضي  دارم  سعي  مي کنم،  تدریس  بنده  که 
با  را  قواعد  و  کنم  ذکر  را  جامعه  مثال هاي  از 
براي  درس  تا  دهم  تطبیق  عیني  مثال هاي 
را  مطلب  راحت تر  و  شود  ملموس  مخاطب 
بفهمد و احساس کند این ضابطه و قاعده اي که 

یاد گرفته، به درد خورده است.
مباحث  به  افراطى  دادن  اهمیت   .6

جدید:
فعالیت  دانشگاه  در  که  دانشجویان  شما 
فرهنگي داشتید از یك سو با شبهات جامعه از 
قبیل شبهات سیاسي و کالمي روبرو بودید و از 
سوي دیگر دغدغة دیني هم داشتید. به عبارتي 
هم به عنوان یك بچه مسلمان دوست داشتید 
به این شبهات پاسخ بدهید و هم، چون اهل فکر 
و استدالل بودید، دوست داشتید با استدالل به 
این شبهات پاسِخ هوشمندانه بدهید. لذا جلسه 
مي کردید.  دعوت  را  استاداني  و  مي گرفتید 
مي کردید.  مطالعه  مباحث  درباره  هم  خودتان 
طبیعي  و  بود  الزم  کاري  چنین  فضا  آن  در 
مي رسیدید.  هم  خودتان  درس هاي  به  که  بود 
ولي وقتي کسي وارد حوزه مي شود، حجم این 
واحدها،  کثرت  مسیر،  بودن  طوالني  دروس، 
ناکارآمد بودن دروسي که در دوران اول طلبگي 
هم  دست  به  دست  همگي  مي شود،  خوانده 
مي دهد و این انگیزه را براي فرد ایجاد مي کند 
بحث هاي جدید  و  نابهنگام  سراغ شبهات  که 
از درس هاي اصلي  این شبهات غرق مي شود که  برود. گاهي آن قدر در 

مي ماند. من نمونه هاي بسیاري سراغ دارم.

طوالني  دروس،  این  حجم  مي شود،  حوزه  وارد  كسي  وقتي 
بودن مسیر، كثرت واحدها، ناكارآمد بودن دروسي كه در دوران 
اول طلبگي خوانده مي شود، همگي دست به دست هم مي دهد و 
این انگیزه را براي فرد ایجاد مي كند كه نابهنگام سراغ شبهات و 

بحث هاي جدید برود.

داشتیم.  الریجاني  صادق  آقاي  جناب  حضور  با  جلسه اي  وقت  یك 
طلبه اي آمده بود و با ایشان کاري داشت. معلوم بود که حدود یکي دو 
ساعت قبل از اینکه من وارد جلسه بشوم با ایشان صحبت مي کرده است. 

آقاي الریجاني هم خسته شده بود و مي خواست یك طوري از شر این 
بنده خدا خالص شود. لذا به این آقا گفت: آقا شما همه سؤالهایتان را از 
من نپرسید بروید از آقاي خسروپناه هم سؤال کنید. تا این حرف را زد 
این آقا آمد به من گفت: شما آقاي خسرو پناه هستید؟ گفتم بله. گفت 
شما تا کي اینجا هستید؟ گفتم تا یکي دو ساعت خدمت آقاي الریجاني 
به  ایشان  ما آمد. دیدم که  نزد  را گرفت و  ما  کار داریم. خالصه آدرس 
اعترافات خودش )بعداً دیدم که واقعاً راست مي گوید( تمام مقاالتي را که 
بنده در مجالت نوشته بودم همه را خوانده است و شروع کرد به سؤال 
چه  شما  گفتم:  ایشان  به  بنده  بودم.  نوشته  که  مقاالتي  متن  از  کردن 
چیزي مي خوانید؟ گفت: لمعه. گفتم: شما به درسهاي تان هم مي رسید؟ 
گفت: نه، مدیر مدرسه هم، مرا از مدرسه اخراج کرده. گفتم: اگر شما این 
مسیري که اکنون دارید طي مي کنید ادامه بدهید، اگر صد سال هم در 
حوزه باشید آخرش باز هم مقلّد خواهید ماند و آخرش هم باید مقاالت 
امثال من را بخوانید. البته من نمي خواهم چنین توصیه اي بکنم که پروندة 
تمام این بحث ها را ببندید و بچسبید به ادبیات و درس هاي دیگر. چون 
به هر حال شما عضوي از جامعه هستید و با دیگران در ارتباط هستید 
و ممکن است زماني یکي از اینها از شما سؤالي بکنند و یا شبهه اي را 
مطرح کنند، باید بتوانید این دو را با هم جمع کنید تا از دروس اصلي 
باز نمانید و بتوانید مراحل نهایي را طي کنید. جمع کردن این دو، نیاز 

به برنامه ریزي دارد.
7. آموزش پژوهش محور در دانشگاه:

نه طلبه محوري.  است  استاد محوري  در حوزه روش  روش موجود 
طلبه کمتر در دروس درگیر است؛ حاال ممکن است بعضي از استادان به 
طلبه تحقیق هم بدهند ولي بسیاري از استادان حوزه، خصوصاً در دروس 
مقدماتي نه تنها محقق نیستند بلکه تحقیق را هم قبول ندارند. لذا ممکن 
است مدّرس خوبي باشند ولي محقق خوبي نباشند. لذا پیشنهادي هم 
براي تحقیق کردن و یا کنفرانس کالسي ندارند. استاد مي آید، درس را 
مي دهد و مي رود. در دانشگاه هم بعضي از اساتید این شیوه نادرست را 
دارند. عماًل این روش ها انگیزه ها را کاهش مي دهد. شما باید با برنامه ریزي 
پژوهشي این نقص ها را جبران کنید تا انگیزه تان نه تنها کاهش پیدا نکند 
با  را  جلسات  یك سري  مي توان  مثاًل  شود.  زیاد  همتتان  و  انگیزه  بلکه 
موضوع »چگونگي برنامه ریزي پژوهشي« برگزار کرد تا طلبه احساس کند 
نباید منحصر در  مطلب تولید مي کند و یك مولّد است. این تولید هم، 
پایه هاي باال باشد و از همان اوایل تحصیل در مدارس علمیه مي توان این 
رویة پژوهشي را برنامه ریزي کرد. در غیر این صورت، مي بینید این یك 

نوع آسیب است که مي تواند منشأ کاهش انگیزه باشد.
8. الگوگیري غلط از نوابغ و بزرگان:

در حوزه یك عده طلبه ها هستند که به علل و دالیلي از یك سري 
یك  کوتاه  زماني  در  توانسته اند  مثاًل  هستند.  برخوردار  خاصي  توفیقات 
مسیر طوالني را طي کنند و فضالي جواني که نبوغ دارند و مطرح هستند، 
هر چند تعدادشان زیاد نیست. البته بعد از انقالب این تعداد بیشتر شده 
با این فضالي جوان برخورد مي کنند و از  است. بعضي از عزیزان وقتي 
شیوة درس خواندن و درس دادن آنها سؤال مي کنند، مي بینند که یك 
سري توفیقات نصیب اینها شده که توانسته اند سریع تر و با کیفیت خوبي 
درس بخوانند. دیدن این افراد، گاهي اوقات منشأ الگوگیري و گاهی هم 
منشأ کاهش انگیزه است. فرد با خودش مي گوید ممکن نیست و یا معلوم 
نیست که من به اینها برسم و لذا یکدفعه یك احساس دروني پیدا مي کند 
که من نمي توانم چنین توفیقي را بدست بیاورم. و این خیلي خطرناك 
است. باید توجه کرد که این ضعف، ریشه در اعتقادات دارد. نشان مي دهد 
که فرد قضا و قدر را خوب نفهمیده است. واقع امر این است که آیندة ما 
و سیر صعودي و نزولي ما در اختیار خود ماست و هیچ منافاتي با قضا و 
قدر الهي ندارد و مطمئن باشید، اگر با برنامه ریزي درس بخوانید، حتماً 
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بزنید  باشید. مي توانید جلوتر  قوي حوزه  استادان  از  آینده  در  مي توانید 
و خودتان در بعضي از مسائل صاحب نظر باشید و حتي اینکه بعضي از 
استادان به شما مراجعه کنند. ولي شرط رسیدن به این هدف برنامه ریزي 

و پشتکار است.
در  غلط،  انتخاب  این  که  است  الگو  انتخاب  در  اشکال  گاهي  البته 
رفتارهایمان تأثیر منفي دارد و بسیار خطرناك است. من در همین حوزه 
کساني را مي شناسم که وقتي وارد حوزه شدند مي خواستند حضرت آیت 
اهلل بهجت)حفظه اهلل( را الگوي خودشان قرار دهند، طلبه ای  ایشان را  
بود و مثل آیت اهلل بهجت  قرار داده  الگو  ناشیانه و بدون مقدمات الزم 
شروع کرد به نماز خواندن، بعد از مدتي مي گفت که آقا ما هر قدر گریه 
تجسم  نه  و  پیدا شد  ما  در  و شهودي  نه کشف  ندیدیم،  کردیم چیزي 

اعمالي. هر چه نگاه کردیم چیزي نشد!
یك  ابتدا  همان  از  طلبگي اش  اوایل  طلبه اي  که،  این  دیگر  نمونه 
شما  که  مي گرفت  اشکال  هم  ما  به  و  بود  گذاشته  عبا  یك  و  عرقچین 
ما  به  ایشان  ندارید،  چیزي  طلبگي  از  و  هستید  تکنوکراتی  آدم هاي 
مي گفت این چه وضع لباس پوشیدن است؛ حاال بروید ببینید ایشان با 

این شیوه غلط الگوگیري به کجا رسیده است!!
9. ورود در كارهاي اجرایي:

یکي دیگر از آسیبها این است که دوستاني که وارد حوزه مي شوند، 
گمان مي کنند چون در دانشگاه مي توانستند هم کار اجرایي انجام بدهند 
مي شود  دیده  است.  همینطور  هم  حوزه  در  برسند  درسشان  به  هم  و 
که بعضي از دانشجویان مستعد ما که وارد حوزه مي شوند بعد از مدت 
کوتاهي جذب نهادها و تشکیالت گوناگوني مي شوند. من وقتي بعضي از 
این دوستان را مي دیدم، واقعا متأثر مي شدم، چون این کاري که ایشان 
انجام مي دادند یك کارگر عمله هم مي توانست انجام دهد. این در صورتي 
است که شما آمده اید رشد علمي پیدا کنید و درس بخوانید. وقتي علت را 
جویا مي شویم، مي گوید حضرت آیت اهلل فالني گفته بیا به ما کمك کن. 
من به او مي گویم که حضرت آیت اهلل اشتباه کرده که چنین حرفي به 

شما زده است. ایشان باید به شما مي گفت که برو درس بخوان.
ما در این مرکز مطالعات حوزه طلبه هاي مستعد زیادي داریم که به 
خاطر مشکالت اقتصادي به ما مراجعه مي کنند و مي گویند یك کاري ولو 
اجرایي به ما بدهید. من در جواب مي گویم من هیچ کار اجرایي به شما 
نمي دهم و شما باید سعي کنید که به هر صورتي که شده یك کار علمي 
انجام بدهید. البته بعضي از طلبه ها هستند که خیلي مستعد نیستند و 
ظرفیت بیشتر از این را ندارند ولي دانشجویي که لیسانس گرفته و خیلي 
مستعد است باید سعي خودش را بکند. البته نباید از این افراط در بیاییم و 
گرفتار تفریط شویم و بگوئیم که اصاًل ما کاري با جامعه نداریم. زیرا هرقدر 

حضور در جامعه بیشتر باشد، رشد اجتماعي اش بیشتر خواهد بود.
لذا باید کار اجرائي را در راستاي کار علمي قرار دهید. مثاًل جلسات 
علمي و پژوهشي تشکیل بدهید و کار اجرائي شما به این علّت باشد که 
دور هم جمع بشوید و بتوانید بحث علمي را دنبال کنید نه اینکه بروید 

بخش بایگاني یك سازمان را به عهده بگیرید.
10. منفي نگري بجاي مثبت انگاري:

همانطور که مي دانید در حوزه ضعف هایي وجود دارد، که ما هم به 
آنها اعتراف داریم، همانطور که در دانشگاه هم ضعف هایي وجود دارد. به 
هر حال در هر نهادي با توجه به شرایط و اقتضائات آن نهاد، آسیب ها و 
ضعف هایي در آن به چشم مي خورد. بعضي از این ضعف ها سبب مي شود 
کاهش  موجب  نیز  موضوع  این  و  کنیم.  غفلت  حوزه  قوت  نقاط  از  که 

انگیزه ها مي شود.
11. حضور در تشكل هاي سیاسي:

آسیب دیگري که البته خودم هم در مقطعي نزدیك بود به آن دچار 
تالش مي کنند  احزاب و تشّکل هاي سیاسي معموالً  این است که  شوم، 

اینگونه  احزاب  همه  باشند.  داشته  اعضایي  جامعه  گوناگون  اصناف  از 
هستند. لذا سعي مي کنند از صنف کارمندان، معلمان و ... افراد مستعد را 
بکار بگیرند. در حوزه هم همین گونه است و سعي مي کنند از طلبه اي که 
مستعد است استفاده نمایند. فرقي ندارد که حزب دیندار باشد یا بي دین، 
همه بدنبال جذب نخبگان و افراد مستعد هستند. و شما که از دانشگاه 
وارد حوزه شده اید بیشتر در معرض این خطر هستید. چون معموالً افراد 

مستعدي هستید و براي آیندة این احزاب، مفید خواهید بود.
از  ماجرا  بشوم،  آن  بود خود من دچار  نزدیك  کردم  این که عرض 
این قرار بود که در اوایل طلبگي هنوز حزب جمهوري منحل نشده بود و 
بعضي از افراد که مدیریت هایي در حزب جمهوري داشتند خیلي تالش 
مي کردند که ما را جذب کنند. من همیشه با خود مي گفتم که وظیفة 
شرعي من درس خواندن است. البته به خاطر جنگ ممکن بود به منطقة 
جنگي هم بروم ولي االن من مکلف به فعالیت سیاسي نیستم. لذا هرگاه به 
بلوغ فکري رسیدم به تناسب، فعالیت سیاسي هم انجام خواهم داد. لکن 
خیلي از دوستان ما جذب شدند و این باعث آفت تحصیلي آنها شد. تازه 
حزب جمهوري، حزبي بود که پیرو امام بود و شهید بهشتي مسؤول آن 
بود و مشکل سیاسي هم نداشت. حال اگر حزبي این پایه دیني و انقالبي 
را هم نداشته باشد، دیگر وضعیت معلوم است. ورود به عرصه هاي سیاسي 
براي طلبه اي که تازه در اوایل راه است و باید در کارهاي علمي رشد کند، 
بسیار مضر است. البته بنده در دانشگاه خدمت بعضي از دوستان مي رسیدم 
که گرفتار این گونه فعالیت هاي سیاسي نبودند و اگر هم فعالیتي داشتند 
در راستاي کار علمي و فرهنگي شان بود. ولي وقتي وارد حوزه مي شوند 

طبیعتا ممکن است این آسیب به نحوي وارد شود.
12. آسیب هاي اخالقي

که  نیست  این  اینجا  در  اخالق  از  من  مراد  که  بگویم  باید  ابتدا  در 
بدانیم چه چیزي خوب است و چه چیزي بد و چه باید انجام بدهیم و چه 
نباید. این بحث هاي ارزشي است و محل طرح آن درس هاي اخالق است. 

بلکه منظورم »خلقیات« است.
با  اجتماعي  ورفتار  حیات  در  ما  که  باشند  داشته  توجه  دوستان 
آرماني  ما که در جامعه اي  روبرو هستیم.  زیاد  اخالقي  آفات  و  آسیب ها 
زندگي نمي کنیم. اگر هم خودمان خیلي مراقب باشیم، آفات اخالقي باز 
هم اثر وضعي خود را باقي مي گذارند. مثل اثر وضعي لقمه حرام. لذا باید 
مراقب بود. این آسیب هاي اجتماعي و اخالقي در شهر هاي بزرگ خیلي 
بیشتر از شهرستانهاست. تملق، چاپلوسي، ریا، ضعف در چشم پوشي از 
محرمات و ... همة اینها آسیب زاست. حتي ممکن است شما متوجه شوید 
که فردي داراي این صفات است و سعي مي کنید مراقبت کنید، ولي باز 
اثر منفي دارد. باید براي این موضوع و امور معنوي و اخالقي برنامه ریزي 

کرد.
با  ارتباط  از طریق  انجام داد.  از راه هاي مختلف  این کار را مي توان 
انسان هاي معنوي، کساني که نفس گرمي دارند، کساني که کالمشان نفوذ 
دارد، کساني که اهل دل هستند. البته ممکن است در این ارتباط هیچ 
استفادة علمي هم نبرید ولي استفادة معنوي برده مي شود. یا حضور در 
مجالس دعا، زیارت حضرت معصومه)س(؛ برخي بزرگان ما مقید بودند 
احواالت حضرت  در  مصطفي  آقا  مي رفتند.  بي بي  زیارت  به  روز  هر  که 
امام)ره( نقل کرده است که حتي یك روز هم که به خاطر مسائل سیاسي 
و امنیتي نتوانستند از منزل بیرون بروند امام باالي پشت بام مي روند و از 
آنجا زیارت امیرالمؤمنین)ع( را مي خواند. حضرت آیت اهلل بهجت هم مقید 
هستند که هر روز بعد از نماز پیاده به زیارت حرم حضرت معصومه)س( 
حرم  ایشان  وقتي  که  شده  گفته  وجداني  اهلل  آیت  احوال  در  مي روند. 
مي رفتند مثل یك مادر بچه مرده گریه مي کرده است و حتي دستمال 
بزرگان  این  است.  زار گریه مي کرده  زار  و  نمي گرفته  هم روي صورتش 
چرا این کارها را مي کردند؟ آیا از خودتان پرسیده اید که از این امامزاده 
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چه چیزي گیرشان مي آید که این چنین ارتباط و تضرعي دارند. مسلماً 
یکي از دالیل آن جبران همین ضعف ها و کاستي ها است که در هستي ما 
وجود دارد و ما گرفتارش هستیم. طلبه اي را مي بینید که چند سال، نزد 
عالمه طباطبایي فلسفه خوانده و آخرش به خاطر فالن معصیت اعدامش 
کردند، این به دلیل چیست و چرا بعضي از آن افراد زود سقوط مي کنند، 
که اصاًل از آنها انتظار نمي رود که چنین شود. علتش آن است که فرد، 
باید به فکر درمان بود. چطور وقتي یك  خود را نساخته است. عزیزان! 
عفونت مختصري در بدنمان پیدا مي شود، دنبال دارو و درمان مي رویم 

ولي عفونتي که در خلقیات ما پیدا مي شود اصاًل به فکرش نیستیم!

در  چون  مي كنند  گمان  مي شوند،  حوزه  وارد  كه  دوستاني 
دانشگاه مي توانستند هم كار اجرایي انجام دهند و هم به درسشان 
برسند، در حوزه هم همینطور است. بعضي از دانشجویان مستعد 
و  نهادها  كوتاهي جذب  مدت  از  بعد  مي شوند،  حوزه  وارد  كه  ما 
را  این دوستان  از  بعضي  وقتي  من  گوناگون مي شوند.  تشكیالت 

مي دیدم، واقعًا متأثر مي شدم.

از سید علي شوشتري که منصب سربازي  را  بدهید داستاني  اجازه 
امام زمان)عج( را داشته است، نقل کنم. دربارة اینکه ایشان چه شخصیتي 
است، عرض کنم که سید علي آقا قاضي طباطبایي، استاد عرفان عالمه 
سلوك  و  سیر  در  هم  ایشان  است.  بوده  بهجت  اهلل  آیت  و  طباطبایي 
شاگرد سید حسن کربالئي بوده است. سید حسن کربالئي هم شاگرد مال 
حسینقلي همداني، مال حسینقلي همداني هم شاگرد سید علي شوشتري 
مي باشد. سید علي شوشتري هم از شاگردان شیخ انصاري است. ایشان در 
نزد شیخ انصاري جایگاه واالیي داشته است تا حدي که شیخ انصاري آخر 
هر هفته به ایشان مي گفته که به ما درس اخالق بده. سید علي شوشتري 
هم در سیر و سلوك شاگرد شخصي به نام محمد علي جوالء مي باشد. 
مرحوم جوالء بافنده بوده. قبر او در دزفول است. ایشان با سرباز امام زمان 
امام زمان مي شود. یعني سلسلة  ارتباط داشته و بعد هم خودش سرباز 
این مشایخ همه از مرتبطان با حضرت بوده اند. بدین صورت که حضرت، 
منصب سربازي را از آن سرباز مي گیرد و به مرحوم جوالء مي دهد. باالخره 
این منصب به سید علي شوشتري منتقل مي شود و این سیر ادامه مي یابد. 
این سید علي شوشتري شاگردي داشته که در درس فقه ایشان شرکت 
که  مي آید  شاگرد  این  براي  شهرستان  از  نامه اي  روزي  است.  مي کرده 
مادرت مریض است. گفته که مي خواهم قبل از مردن، پسرم را ببینم. این 
شاگرد هم مردد مي ماند، که وسط سال تحصیلي آیا درس واجب است 
و یا دیدن مادر؟ تصمیم مي گیرد از استادش سؤال کند. اتفاقاً دو سؤال 
دیگر هم داشته است. یك سؤال اینکه قرآن گذاشتن در حجره به نحوي 
که دراز بکشیم و پایمان در برابر قرآن باشد آیا جایز است یا خیر؟ و سؤال 
دیگر اینکه چرا این استاد ما هر روز بعد از ظهر حدود دو سه ساعت کنار 
حرم امیرالمؤمنین مي نشیند و به ضریح فقط نگاه مي کند و گاهي اوقات 
حتي قرآن و یا دعایي هم نمي خواند؟ بهرحال این نامه بهانه اي مي شود 
که به خدمت استاد برود و اجازه بگیرد. وقتي وارد مي شود مي بیند که 
و  مي کند  سالم  است.  نشسته  امیرالمؤمنین  حرم  از  گوشه اي  در  استاد 
پیش از اینکه سؤال خود را مطرح کند، استاد به ایشان مي گوید که برو 
ایران، والده مهم تر است. در ضمن پایت را هم در برابر قرآن دراز نکن. 
بالفاصله در ذهنش سؤالي پیش مي آید که ایشان از کجا فهمید، من چه 
چیزي مي خواهم بگویم؟ سید علي هم به ایشان مي گوید: از همین جایي 

که مي نشینم!
به هر حال این آسیب هاي اخالقي است که همة ما گرفتارش هستیم 

و به خصوص براي کساني که حیات اجتماعي شان بیشتر است و ممکن 
است با افرادي ارتباط برقرار کنند که چندان از آن فضاي معنوي برخوردار 
نباشند و یا حتي آسیب اخالقي داشته باشند که آن آسیب هاي اخالقي 
روي ما تأثیر مي گذارد. این فهرست اجمالي آسیب هایي بود که به ذهن 
من مي رسید اما دوست داشتم فرصتي بود تا انگیزه دوستان فارغ التحصیل 

دانشگاهي که به حوزه وارد مي شوند را نیز بشنوم.

به  دانشجویان  ورود  انگیزة  و  علت  بررسي  چرا  اول:  خشت 
حوزه براي شما جالب است؟

تحقیقاتي  کار  و  هستم  نویسنده  که  من  شخص  براي  موضوع  این 
مي کنم مفید است. البته به نظر من خیلي واضح است که این سؤال مهم 
است، حتي اگر یك نگاه عامیانه هم داشته باشیم این سؤال براي هر کسي 
پیش مي آید که این چه کاري است که یك نفر لیسانس یا فوق لیسانس و 
حتي در مواردي دکترا مي گیرد و حال آمده وارد حوزه شده است و تازه از 
باي بسم اهلل درس هاي حوزه را شروع کند. من فکر مي کنم براي کسي که 
وارد حوزه نمي شود، این، چرا مطرح نیست. چون مي گوید، من مي خواهم 
دبیرستان  در  دوازده سال  باشم. حدود  داشته  نفعي  و یك  کنم  زندگي 
درس خوانده ام، چهار سال هم دانشگاه. خوب حدود چهار سال دیگر هم 
براي ارشد و دکتري درس مي خوانم اگر هم موفق به ادامه تحصیل نشوم، 
مي روم دنبال یك کار اجرایي. و اگر که اهل درس باشم فوق لیسانس و 
دکترا مي گیرم. در این مسیر خیلي زودتر به نتیجه مي رسم تا اینکه تازه 
مي خواهم  بخوانم.  درس  گرفته،  را  سیکلش  تازه  که  طلبه اي  کنار  بروم 
تمام  با  و  مي کند  رها  را  دانشگاه  که  کسي  براي  »چرا«  این  که  بگویم 

تحصیالتش وارد حوزه مي شود، حائز اهمیت است.

و معاونت هاي حوزه  براي مدیریت  این سؤال  آیا  اول:  خشت 
هم ایجاد شده است؟

بنده در این باره اطالعي ندارم. فرصتي هم نشده که از مدیران حوزه 
انجام  افراد  این  انگیزة  در خصوص  تحلیلي  و  تجزیه  آیا  که  کنم  سؤال 
و  است،  بوده  خیلي جدي  سؤال  این  من  خود  براي  ولي  نه.  یا  داده اند 
براي خودم جواب هاي احتمالي هم پیدا کرده ام. همان طور که مي دانید 
فضاي چهار پنج سال اخیر جامعه، خیلي به فضاي اوایل انقالب شباهت 
دارد. در اوایل انقالب هم گرایش خیلي شدیدي به حوزه وجود داشت. 
در  که  جواني  فضالي  اکثر  وارد حوزه شدند.  مستعد  بچه هاي  از  خیلي 
وضعیت فعلي خیلي تأثیرگذار هستند و در عرصه هاي علمي، سیاسي و 
اجتماعي بسیار مؤثراند، از همان نسل اند. نکته جالب این است که بعد از 
این جریان اولیه از ورود دانشگاهیان به حوزه، ورودي هاي بعدي به اندازة 
آن طلبه هاي اول انقالب نتوانستند رشد و نمودي داشته باشند. البته من 
معتقدم که در آینده، همین دوستان، بارهاي به زمین مانده را برمي دارند. 
مي دانید که در این دهة اخیر شبهات فراواني نسبت به دین وارد شده 
است، اگر تاریخ هزار ساله این کشور را ورق بزنید مي بینید، شبهاتي که 
در این ده ساله مطرح شده، در طول این هزار ساله مطرح نبوده است. 
در  مختلف  اساتید  با  و  دانشجویان  با  و  بودید  دانشگاه ها  در  خود  شما 
ارتباط بودید و کمابیش با همان مطالعاتي که داشتید از ارزشها و باورهاي 
دیني دفاع کرده اید. بعد دیدید اگر بخواهید جدي تر وارد شوید باید مولد 
باشید و دفاع محققانه داشته باشید. در بخشي از این خط مقدم، دانشگاه 
هم به تنهایي این مطلوب شما را تأمین نمي کرد. مثاًل بعضي از شماها 
مي توانستند در کارشناسي فلسفه شرکت کنند. ولي مي دانستند که در 
آنجا نمي توانند این غرض را تأمین کنند و باید به حوزه بروند و آرام آرام 
این بحث ها را طي کنند. این، تحلیل شخصي من از انگیزه و علت این 
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ورود است. و این تحلیل هم مبتني بر ارتباطاتي است که با بعضي از این 
دوستان داشته ام. ولي برایم جالب است که از زبان خود عزیزان بشنوم، 
مخصوصاً از زبان کساني که اوایل طلبگي شان است و حدود سه چهار سال 
است به حوزه آمده اند. دوست دارم بدانم که آیا هنوز همان انگیزة اولیه را 

دارند و یا کمرنگ شده است. 
کار  آینده  در  مي خواهید  مي آیید  حوزه  به  وقتي  شما  حال  هر  به 
داشته  ظهور  و  جامعه حضور  در  طلبه  یك  عنوان  به  و  بکنید  آخوندي 
وجود  روحانیت  به  نسبت  نگرش هایي  جامعه  در  دیگر  سوي  از  باشید. 
برخي  حتي  است.  نادرست  نگرش ها  این  از  بسیاري  معتقدم  که  دارد، 
دوستان به من مي گویند تو چطور به تهران مي روي؟ آیا ماشین تو را سوار 
مي کند؟ من در پاسخ به آنها گفتم براي من تا بحال هیچ مشکلي پیش 
نیامده است. حتي بسیاري از مواقع بوده که راننده بنده را سوار کرده و 
تا آخر مسیر هم برده و موقع حساب کردن گفته است »حاج آقا کرایه 
نمي خواهم، فقط مي خواستم تبرکاً شما را سوار کنم!« هیچ موقع براي من 
اتفاق نیافتاده که منتظر ماشین باشم و راننده اي مرا سوار نکند. یا اینکه 
در خیابان کسي بنده را مسخره یا توهین کند، و یا اینکه حرف زشتي 
بزند. اتفاقاً بارها افراد مختلف بوده اند که درد دلي و یا سؤالي داشته اند و با 
من در میان گذاشته اند. این درست نیست که مردم به روحانیت عالقه اي 

ندارند، بلکه مردم روحاني مهذب و اصیل را بسیار احترام مي کنند.

وجود  حوزه  به  شدیدي  خیلي  گرایش  هم  انقالب  اوایل  در 
اكثر فضالي  وارد حوزه شدند.  بچه هاي مستعد  از  داشت. خیلي 
همان  از  هستند،  تأثیرگذار  خیلي  فعلي  وضعیت  در  كه  جواني 
نسل اند. من معتقدم كه در آینده، همین دوستان، بارهاي به زمین 

مانده را برمي دارند.

بنده یك استادي داشتم که حدود پنج ساِل پیش نزد ایشان درس 
که  ایامي  مي داد. حتي  درس  ما  به  نماز صبح  از  بعد  معموالً  و  خواندم 
دبیرستان مي رفتم اول به درس ایشان مي رفتم و بعد به دبیرستان. ایشان 
ماه رمضان امسال وفات کردند. فوت ایشان اتفاقاً با فوت یك پزشك که 
فوق تخصص داشت، مقارن شده بود. خانواده این پزشك هم از خانواده هاي 
مشهور و معروف شهرستان بود. مجلس ختم این دو بزرگوار در یك زمان 
بود. ختم این آقاي پزشك در مسجد جامع دزفول بود و ختم این آیت 
اهلل در مسجد ایشان بود. دوستاني که در آنجا بودند نقل مي کردند که در 
مجلس ختم این آیت اهلل گروه گروه جمعیت مي رفتند و بلند مي شدند 
حوزة  مسؤول  ایشان  بود.  کم رونق  خیلي  پزشك  این  ختم  مجلس  ولي 
علمیة آیت اهلل معّزي بود. ایشان از منزل تا مدرسه پیاده مي آمد و مي رفت 
و در این مسیر با مردم صحبت مي کرد و به درددل آنها گوش مي کرد. 
چون یك عالم مردمي بود، مردم هم به او احترام مي گذاشتند. هیچ موقع 
بتوانیم  آقا به مردم بي حرمتي نکرد. مردم ما اهل عاطفه اند. اگر ما  این 
انتظاراتي که مردم از طلبه ها دارند برآورده کنیم )نه همة انتظارات را، ولي 
اگر بتوانیم درصدي از این انتظارات را برآورده کنیم( مردم ما قدرداني 
مي کنند. خاطرم است که در زمان امام خمیني)ره( و در بحران جنگ که 
مردم دیگر جبهه نمي رفتند، امام یك پیام داد و در چند جمله از مردم 
دعوت به جبهه کرد. مردم این دعوت را پاسخي شایسته دادند. مردم گروه 
استقبال  قدرداني،  این  دیگر  نمونه  رفتند.  به جبهه  و  گروه جمع شدند 
پرشور از رهبر انقالب است. وقتي مقام معظم رهبري به یك شهرستان 

مي رود، جمعیتي پرشور جمع مي شوند که بي نظیر است.
و  بیت  اهل  لباس  آخوندها  ما  که  حال  است،  این  انتظارشان  مردم 
آنها  که  دارند  توقع  کرده ایم،  تن  به  است،  مردم داري  لباس  که  لباسي 

ائمه  و  پیغمبر  چون  باشیم.  داشته  دوست  را 
رفتاري  چنین  اگر  بوده اند.  چنین  هم  اطهار 
گریبان گیر  چالش ها  و  آسیب ها  باشیم  داشته 
ما نمي شود. به هر تقدیر با توجه به تصویري 
که خیلي از مردم دارند و با توجه به مشکالت 
»دانشگاه  هست،  شدن  طلبه  در  که  خاصي 
امر مهمي  را رها کردن« و »به حوزه آمدن« 

است.
که  است  انتظاراتي  سري  یك  جامعه  در 
تالش  انتظارات  این  به  پاسخ  براي  باید  حوزه 
این رشته هاي تخصصي که در حوزه  به  کند. 
تأسیس مي شود دقت کنید. اینها همان پاسخ 
به انتظارات جامعه است. این برآورده ساختن 
سوق  جلو  سمت  به  را  حوزه  جامعه،  نیاز 
معقولي  انتظارات  به  پاسخ  واقع،  در  مي دهد. 
ما  دارد، منشأ رشد خود  که در جامعه وجود 
خواهد شد. حضور شهید مطهري در دانشگاه 
نسل جوان  انتظارات  از  ایشان  که  و شناختي 
داشتند موجب خلق آثاري ماندگار شده است. 
معمولي  آدم  یك  مطهري  شهید  کنید،  دقت 
بوده و این طور نبوده که هم کالسي هاي آقاي 
کمتري  استعداد  ایشان  به  نسبت  مطهري 
داشتند و آقاي مطهري باهوش بوده باشد. بعید 
است اینگونه باشد. شاهدش همین است که در 
که  مي بینم  فلسفي  دقیق  بحث هاي  از  بعضي 
مطهري  استاد  از  قوي تر  ما  استادان  از  خیلي 
مطهري  آقاي  با  مقایسه  قابل  اصاًل  و  هستند 
نیاز و  نیستند. ولي آقاي مطهري به روز بود، 
بلکه به  انتظار جامعة عصر خود را عقب نزده 
کتاِب حقوق  مثاًل در خصوص  داد.  آن جواب 
موضوع  این  به  زماني  ایشان  اسالم،  در  زن 
اقشار  بین  در  زن  حقوق  بحث  که  پرداخت 
جامعه مطرح بود. شما تاریخ تدوین این کتاب 
آینه  در  »زن  کتاب  تدوین  تاریخ  و  ببینید  را 
جالل و جمال« اثر آیت اهلل جوادي )حفظه اهلل( 
را هم ببینید. اگر چه کتاب آیت اهلل جوادي از 
یك جهاتي مکمل کتاب آقاي مطهري است، 
ولي مي خواهم عرض کنم که آقاي مطهري آن 
زمان این نیاز را احساس کرد. زیرا در جامعه اي 
زندگي مي کرد که این نیاز وجود داشت. کوتاه 
سخن اینکه ارتباط با بخش هاي مختلف جامعه 
مي تواند منشأ رشد یك فرد یا مجموعه اي که 
شما در آن هستید و یا حتي در حوزه علمیه 

شود.
خشت اول: از وقتى كه در اختیار ما قرار 

دادید، متشكریم.
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اشاره:
متن حاضر بخش دوم گفت وگوي فعال جمعي از طالب دانشجو با استاد سید عباس 
صالحي است. همانطور که  قباًل بیان شد به علت طوالني بودن، مطلب در دو بخش تنظیم 

شده است. اینك قسمت دوم این گفتگو تقدیم می شود.

تیپ شناسي نسل سوم:
ویژگي اّول :

این نسل از لحاظ طبقات اجتماعي، بر خالف نسل دوم، عمدتاً از دینداران طبقات 
از  بیشتر  از طبقات مرّفه، کمتر است. چون نسل سوم  و  پایین جامعه است  و  متوسط 
خانواده هاي متوسط و عمدتاً دیندار است، چالش هاي کمتري را در مقایسه با چالش هاي 

نسل دوم )تکثر طبقاتي و اجتماعي( ایجاد کرد.

تكثر اهداف و انگیزه ها، برنامه ریزي 
آموزشي سنگیني را طلب مي كند

جریان شناسي ورود سه نسل از تحصیل كردگان به حوزه
در نشستي با استاد سید عباس صالحي

 )قسمت دوم(
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ویژگي دّوم:
از انگیزه هاي نسل سوم محسوس است که علم حوزوي بیشتر از هویت 
حوزوي، مورد توجه است. در نسل اول، هدف افرادي که به حوزه مي آمدند، 
طلبه شدن و آخوند شدن بود. اّما در نسل سّوم بخش علم حوزوي به نسبت 

هویت حوزوي اگر غلیظ تر نباشد، حداقل هم سطح است.
افرادي که براي یادگیري علم حوزوي به حوزه مي آیند، توجه چنداني 
به مسائلي که در شان هویت حوزوي است نمي کنند. زیرا مسائلي از قبیل 
موي سر، شلوار، نوع پیراهن و ... که در هویت حوزوي تعریف خاصی شده 

است را به عنوان یك سري امور عرفي و حاشیه اي مي بینند.

ویژگي سّوم:
نسل سوم گرایش عقالنیت بیشتري دارد. چون نسل دوم، مدت زیادي 
تا بهمن 57(  تا پیروزي آن )تیر و مرداد 57  انقالب  از اوج درگیري هاي 
طول نکشیده بودکه به موفقیت رسیدند، فکر مي کردند در کسب معرفت 
نیز یك ساله و حتي چند ماهه مي توانند به موفقیت دست  و علم دیني 
یابند. در حالي که فضاي پیش آمده براي نسل سوم، نوعي حوصله براي این 
نسل ایجاد کرد. در این نسل، سیاست گرایي تقلیل پیدا کرد. گرچه فضاي 
سیاست گرایي حوزه تحت تأثیر فضاي عمومي انقالب نیز بود ولي نسل دوم 

به نحوي در شعله ور کردن آن بي تأثیر نبود.

از انگیزه هاي نسل سوم طالب دانشگاهي در دهه 80 محسوس 
است كه علم حوزوي بیشتر از هویت حوزوي، مورد توجه است. در 
به  افرادي كه  اول كه در سال 1320 وارد حوزه شدند، هدف  نسل 
اّما در نسل سّوم،  حوزه مي آمدند، طلبه شدن و آخوند شدن بود. 
نباشد،  غلیظ تر  اگر  حوزوي  هویت  نسبت  به  حوزوي  علم  بخش 

حداقل هم سطح است.

چالش هاي نسل سوم در فضاي حوزه :
چالش اول: نظام سردرگم آموزشي

اهداف و غایات ورودي هاي این نسل متکثرند. این اهداف کنار اهداف 
گروه هاي ورودي دیگر، قرار مي گیرند و برنامه ریزي آموزشي سنگیني را از 
لحاظ تنظیم و تدوین، طلب مي کنند. و چون تنظیم و تدوین این شاکلة 

آموزشي کار سختي است، نظام، سردرگم مي شود.
کسي که با نیت سنت خواهي آمده، مي گوید اینها را در دانشگاه داشتم، 

از اینها فرار کردم و به حوزه آمدم. چرا اینجا هم اینطوری است؟
از طرفي، کسي که دنبال کارآمد سازي است، ممکن است به این مسائل 
تعلق نشان دهد و بگوید اتفاقاً باید بین فضای سنتی و فضای جدید ارتباط 

برقرار کنیم ولذا این درس براي یکي جاذبه دارد و براي دیگري ندارد.

چالش دّوم :نظام بستة آموزشي
بین  تطابقي  متنوع،  ورودي هاي  علت  به  آموزشي  بسته  نظام  این  در 

حجم موضوعات و متون درسي و... وجود ندارد.
و عماًل چالش  تهیه مي شود  باال  از  کاراستاد  بسته،  آموزشي  نظام  در 
جدیدي بوجود مي آید. چالش نسل دوم با نظام باز بود یعنی این که حوزه 

باید نظم، تشکیالت و نظام آموزشي مشخصي پیداکند. اّما چالش هاي نسل 
سوم بسته بودن نظام آموزشي است یعني نظمي که نسل دوم خواستار آن 

بود براي این نسل مشکل ساز شده است.

 اهداف و غایات ورودي هاي نسل سوم، متكثر است. این اهداف 
كنار اهداف گروه هاي ورودي دیگر )غیر دانشگاهي(، قرار مي گیرند 
و نظام آموزشي سنگیني را از لحاظ تنظیم و تدوین، طلب مي كنند. 
مي گوید  آمده،  به حوزه  نیت سنت خواهي  با  دانشگاه  از  كه  كسي 
آمدم.  حوزه  به  و  كردم  فرار  اینها  از  داشتم،  دانشگاه  در  را  اینها 
این  به  از طرفي، كسي كه دنبال كارآمد سازي است، ممكن است 

مسائل تعلق نشان دهد.

چالش سوم: تكثر الگوها، ارشادها وروش ها
کسي که وارد حوزه مي شود، در مورد تك تك سؤاالتش، به جواب هاي 

متنوعي مي رسد.
مثاًل سؤال مي کند، ادبیات را خوب بخوانیم، یا از آن زود بگذریم؟ یکي 
مي گوید، زودتر بخوان و برو. دیگري مي گوید، ادبیات خیلي مهم است و اگر 

آن را جدي نگیري، کار مشکل خواهد شد.
تکثر ارشادها، توصیه ها و روش ها نوعي تعارض، سرگرداني و تحّیر در 
حوزة نظام آموزشي و حوزه هاي دیگر مثل حوزه هاي تربیتي و ارشادي و 
... ایجاد مي کند. طلبة ورودي مثاًل در جواب سؤال هاي زودتر ازدواج کنیم 
یا دیرتر؟ زودتر لباس بپوشیم یا دیرتر؟پاسخ هاي بسیار متعارضي دریافت 

مي کند.

چالش چهارم: هندسه نظام آموزشي
سوم  نسل  براي  مفید  و  نیاز  مورد  متن  و  درسي  موضوعات  استاد، 
تدوین نشده است. نسل تحصیل کرده که استادان روشمند را در دبیرستان 
گرفتار چالش هاي  وارد حوزه شده اند،  و سپس  کرده اند  تجربه  دانشگاه  و 
سال  الي20   15 که  شده  حوزه  وارد  حالي  در  فرد  این  مي شوند.  روشي 
و  متعدد  استادان  دانشگاه،  تا  دبستان  از  و  گذرانده  را  آموزشي  نظام هاي 
قوت هاي تدریسي را دیده، که برخي با چه قوت درسي مي توانند مباحث 
را با استحکام و سرعت بیشتري منتقل کنند. لذا وقتي این تجربه آموزشي 
خودش را با سازوکار آموزش هاي فعلي حوزه تطبیق مي دهد دچار یك نوع 

احساس عدم اقناع، سرخوردگي و چالش جدي مي شود.

چالش پنجم: فضاهاي اخالقي
اخالقي  فضاهاي  ساماندهي  چگونگي  دوره،  این  اساسي  بحث هاي  از 

است که به نحوي اقناع کننده باشند.
نسل دوم به خاطر فضاي جنگ و معنویت ایام جنگ که تأثیرات خاص 
مدارس،  فضاي  مي کرد.  نسبي  اقناع  احساس  داشت،  در حوزه  را  خودش 

فضاي اعزام به جبهه و شهادت و فضاي خاصي بود.
این فضا، معنویت سازي مي کرد و بر درس هاي اخالقي تأثیر مي گذاشت. 
فردي که با نیت معنویت گرایي به حوزه مي آمد، فضاي حوزه مي توانست او 
را اقناع کند. ولي امروزه فضاي حوزه را واجد قوت الزم نمي بینند و نوعي 
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واپس زدگي بوجود مي آید.

چالش ششم: مسائل معیشتي و مادي
را  فراواني  آسیب هاي  معیشتي،  و  مادي  چالش هاي  کالن،  نگاه  در 
داشته و دارد. فضاي اوایل انقالب، فضاي آمادگي براي مشقت بود و نسل 
فضاي  طرفي  از  مي شد.  حوزه  وارد  دشواري،  براي  آمادگي  با  حوزه،  دوم 
سنت گرایي خاص و از طرف دیگر فضاي انقالب نیز ساده زیستي را تبلیغ 
انقالب فضاي نون و سیب زمیني خوردن و نون و ماست   مي کرد. فضاي 

خوردن بود.
در طي دو دهه اي که گذشت، از فضاي ساده زیستي و سادگي انقالب 
این فاصله، توقعاتي را بوجود آورده، که به نوعي  فاصله گرفتیم و طبیعتاً 
طبیعي هستند. فردي وارد حوزه مي شود و مثاًل مي بیند که حجره نموري 
فراواني  ما مشکالت  و خوابگاه هاي  دانشگاه ها  است که  دارد، حاال درست 
براي مراحل  امکانات معیشتي مدارس،  از  اّما در عین حال، بخشي  دارد، 

اولیه، خیلي ضعیف است.

راه رسیدن به نظام آموزشي مناسب:
گروه هاي  توان  در  معموالً  حوزه  کالن  سیاست هاي  بر  تأثیرگذاري 
کوچك نیست ولي این گروه ها مي توانند به نحوي تدوین کننده و توضیح 
دهنده باشند و به برخي از تصمیم هاي درست، فشارهاي معقول وارد کنند 
و یا از طریق گفتگو و تبیین برخي از مسائل براي مسؤوالن مؤثر در حوزه، 
به پیشنهادهایي برسند و حداقل آن ها را بر گروه هاي کارشناسي مدیریت 

حوزه، عرضه کنند.
از بحث هایي که مطرح شده ولي هنوز جدي نشده است، طرح  یکي 
تفکیك مدارس بر حسب سن، هوش، تحصیالت و استعدادهاي درخشان 
است. مثاًل فردي که بیست وپنج یا سي سال سن دارد، نباید در کنار فردي 

که دوره راهنمایي را خوانده است و دوازده سال دارد بنشیند.
و  مدیریت کالن  به سمت  مدیریت خرد  قالب  از  مدیریت حوزه،  اگر 
سیاست گذار حرکت کند، یعني مدیریت کالن را بر عهده بگیرد و بقیه امور 

را واگذار نماید، توان رسیدگي بهتري به امور کالن پیدا مي کند.
اّما در بحث خرد حوزه توصیه مي کنم که این دوستان انگیزه هاي فردي 
را شفاف سازي کنند و این مسأله را براي خود حل کنند که چرا و براي 
چه به حوزه آمده اند. زیرا تا زماني که این مسائل در هاله اي از ابهام باشند، 
را در فضاي علم  اگر شما رسالت خود  برنامه ریزي غیرممکن است. مثاًل، 
دیني  تقّید  مقداري  دانشي،  تالش  باید  ببینید،  عالمانه(  )رسالت  حوزوي 
معین )در حد یك فرد متدین( و قناعت و زهد مادي را در ابتداي راه داشته 
باشید. اّما وقتي رسالت خود را در حوزه هویت )رسالت پیامبرانه( احساس 

کنید ممکن است، به یك سري پیش نیازها و مقدمات متفاوتي نیاز دارید.

استاد، موضوعات درسي و متن مورد نیاز و مفید براي نسل سوم 
تدوین نشده است. نسل تحصیل كرده كه استادان روشمند را در 
وارد حوزه شده اند،  و سپس  كرده اند  تجربه  دانشگاه  و  دبیرستان 

گرفتار چالش هاي روشي مي شوند.

شفاف سازي انگیزه ها، در قدم اّول و انتخاب گرایش ها و چشم اندازها 
در قدم دوم ضروري است.

برخي مي گویند: بگذارید طلبه، اینجا کمي خیس بخورد و بعد راه خود 

را انتخاب کند. در حقیقت فرصت ها آنقدر نیست که بتوان اّول خیس خورد، 
بعد انتخاب کرد، چون ممکن است بعد از این خیسي، دیگر چیزي نماند.

)مدارس(  ورود  اولیة  نقطه هاي  در  که  است  این  من  برداشت  لذا 
راههاي  فرد  تا  کنیم  تعریف  را  حوزوي  مشاغل  و  گرایشي  چشم اندازهاي 
پیش روي خود را بشناسد و مخصوصاً در سال اّول یکي از آنها را برگزیند و 
نوع ارتباط خود را با کتاب ها و متون بیابد. چون نوع درس خواندن، درس 

گرفتن، امتحان دادن و ... در گرایش هاي مختلف، تفاوت دارد.
مجموعه گرایش هاي پیش رو، در حدود نُه گرایش است که در هر یك 

از گرایش ها، با غایت هاي متعددي روبرو مي شویم.

غایات گرایشها:
گرایش اول: فلسفه و کالم اسالمي

یا  و  شبهه زدایي  و  دین  از  دفاع  گرایش  این  به  ورود  علت  و  هدف 
دغدغه هاي فیلسوفانه، هستي گرایانه و معرفت شناسانه محض است.

گرایش دّوم: فقه اسالمي
در این فضا نیز دو غایت وجود دارد که نظام درسي، آموزشي موجود 
را تغییر مي دهند. یك غایت این است که فرد به نقطه اي فکر مي کند که 
تداوم گر مرجعیت سنتي است. یعني مي خواهد تکالیف عباد را با پروردگار، 
روشن و منقح کند. غایت دیگر، نگرش اجتماعي )کارآمدسازي فقه دیني 
در حوزه معضالت اجتماعي( است. یعني به یك فقه حکومتي - اجتماعي 

فکر مي کند.

گرایش سّوم: اخالق و عرفان 
تزکیه  در  اجتماعي.  یا  فردي  یا  است،  تزکیه  گرایش،  این  در  غایت، 
فردي، نه اینکه به دیگران بي اهمیت باشد ولي غایت الغایات، حل مسأله 
و  متفاوت  بسیار  فرد  برنامه ریزي  اجتماعي، حوزة  تزکیه  در  و  است.  خود 

وسیع است.

فضاي اوایل انقالب، فضاي آمادگي براي مشقت بود و نسل دوم 
با آمادگي براي دشواري وارد حوزه مي شدند. از  طالب دانشگاهي 
طرفي فضاي سنت گرایي خاص و فضاي انقالب نیز ساده زیستي را 
ترویج مي كرد. در طي دو دهه اي كه گذشت، از فضاي ساده زیستي 
انقالب فاصله گرفتیم و طبیعتًا این فاصله، توقعاتي را بوجود آورده 

است.

گرایش چهارم: نزدیک تر كردن علوم انساني به مفاهیم دیني
علوم  در حوزة  دین،  و  علم  نظر مي آمد چالش هاي حوزة  به  ابتدا  در 
طبیعي است. بعد از اینکه علوم انساني قّوت پیدا کردند، نکته هاي اساسي 
تعارض، ظاهر شدند. و مباحث مدیریت، حقوق، اقتصاد، روانشناسي، تعلیم و 
تربیت و... را مطرح کردند که نشان داد حوزه هاي چالش خیز علوم طبیعي 
بسیار محدودتر از حوزه هاي چالش خیز علوم انساني است. از قرن نوزده به 
بعد دانش ها در پس یکدیگر شکل گرفتند، لذا گرایشي که البته طبیعتاً در 
درون خود شعبه هایي داشت، پدید آمد، که عبارت بود از حرکت به طرف 
اسالمي کردن و یا دیني کردن علوم انساني و یا نزدیك تر کردن و رفع 

چالش میان حوزه علوم انساني و مفاهیم دیني.
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گرایش پنجم: تفسیر و حدیث
غایات این گرایش متنوع است. یکي از غایات روشن، قدرت فهم منابع 
اصیل دیني است که یا منبع وحي است و یا کساني که نزدیك به وحي 
هستند. دغدغه اصلي، ارتباط معرفتي با منابع اصلي است. یعني مي خواهد 

قرآن شناس و یا سنت شناس باشد.

گرایش ششم: تاریخ اسالم
حال  در  جوانه هایش  اّما  است  نگرفته  شکل  کافي  اندازه  به  شاید 
شناختي  هویت  غایت  با  مي تواند  اسالم  تاریخ  گرایش  است.  شکل گیري 
اسالمي باشد، یعني با نگاه به تاریخ اسالم، هویت سازي و یا شبهه زدایي 

کنیم.

گرایش هفتم: هنر و ادبیات دیني
دریافت پیام ها و انعکاس آنها به شکل هنرمندانه، غایتي دیگر در این 
جدي  گرایش  مي تواند  دیني(  ادیب  و  )هنرمند  غایت  این  است.  گرایش 

حوزه هاي علمیه باشد، که هنوز در اوایل راه است.

گرایش هشتم: تبلیغ دین
این  است.  بوده  حوزه  تاریخي  مراسم  و  فضاها  از  دیني  تبلیغ  فضاي 
فضا ساحت و میداني دارد و مهارت ها و پیش نیازهایي را مي طلبد که باید 
مورد توجه قرار گیرند. بي تردید هیچ تبلیغي جایگزین بیان شفاهي نشده 
به  و چهره  رودررو، شفاهي  تبلیغ  بحث  ادیان،  تمام  در  هنوز هم  و  است 
چهره مسئله اي اساسي است و هیچ رسانه اي نتوانسته جایگزین تبلیغ چهره 
به چهره شود. چون تبلیغ چهره به چهره، حس عاطفي اي ایجاد مي کند که 

هیچ رسانه اي نمي تواند جاي آن را پر کند.

گرایش نهم: مناصب اجتماعي
مناصب  از  اعم  است،  اجتماعي  مناصب  عرصة  دیگر،  عرصة  یا  غایت 
درون حوزه مثل تدریس و مناصب بیرون حوزه که روحانیت دیني مي تواند 
در شرایط حکومت دیني و حتي حکومت هاي غیردیني، در فضاي جامعه 

داشته باشد.
بعد ازشفافیت انگیزه ها و رؤیت چشم اندازها باید با توجه به غایت ها 
و گرایش ها به تعریف دروس و نوع خواندن هر درس براي پایه ها و سطوح 
یا  فقه  گرایش  که  کسي  براي  ادبیات  خواندن  نحوة  مثاًل  پرداخت.  اولیه 
افراد  که  ندارد  ضرورتي  مي کند.  تفاوت  دارد،  ادبي   – هنري  یا  و  تاریخ 
داراي گرایش هاي متعدد، همة درس ها را مثل هم بخوانند و نمره بیست 
بگیرند، چون آدم هاي موفق همة نمره هایشان بیست نیست. ولي متأسفانه 
در نظام آموزشي ما و حتي در نظام آموزشي جدید، فردي موفق است که 
همه نمره هایش بیست باشد و یا کمتر از نوزده نباشد. آدم هاي موفقي را 
وقتي  بودند.  قوي  دیگر  حوزه هاي  در  و  ضعیف  حوزه اي  در  که  مي بینیم 
مشهد بودیم، دوستان رفته بودند و در کارنامه هاي آموزشي بچه هاي قدیم 
کنجکاوی کرده بودند مثاًل دکتر شریعتي؛ وضع خیلي از درس هایش بد 

بوده است. یعني تعلقاتش در حوزه هاي دیگر بود.
مبناي  بر  آموزشي جدید،  نظام  مشابه  حوزه،  آموزشي  نظام  که  حال 
تخصص ها و عالئق تقسیم بندي ندارد، خود فرد باید براي خود تقسیم بندي 
کند. مثاًل مي خواهد در فقه کار کند، پس باید در مورد نسبت فقه و ادبیات، 
مقدار نیاز بودن ادبیات براي فقه و ... کاوش کند. منطق مورد نیاز براي فقه 

را دریابد. خالصه نسبت متون درسي را با غایت خود بسنجد و براي هر یك 
در حد تناسب اش، سرمایه گذاري کند.

اهمیت خصوصیات دروني فرد در انتخاب گرایش:
وارد فضاي فلسفه و کالم اسالمي شوند،  افرادي که مي خواهند  مثاًل 
بخورند  باید چکش  نیز  و  باشند  باالیي داشته  استداللي  بهره هوشي  باید 
هستي  گرایش  با  چه  و  گرایانه  دفاع  گرایش  با  چه  چون،  شوند.  قوي  و 
گرایانه، باالخره پرسش ها آنقدر چالش برانگیز هستند که باید با بهره هوشي 
خوب، از آنها دفاع کرد. لذا افراد باید تحقیق درستي از بهره هوشي خود 
داشته باشند تا بتوانند گرایش مناسبي را انتخاب کنند. شاید در برخي از 
عقلي.  تا  باشد  الزم  مهارتي   - هوشي  بهره هاي  بیشتر  حوزه،  گرایش هاي 
است.  نیاز  مورد  باالیي  هوشي  بهره  اسالمي  کالم  و  فلسفه  درفضاي  اّما 
مثل  کساني  شود.  درگیر  ریاضیات  با  و  بخواند  خوب  باید  را  منطق  زیرا 
آقایان مطهري، جوادي آملي و مصباح، از بهره هوشي بسیار خوبي برخوردار 
هستند. و همینطور تیپ هایي مثل آقاي طباطبائي تعلقات فراواني به حل 

مسائل ریاضي داشتند.
این  در  مي خواند،  را  مطهري  کتاب هاي شهید  از  تا  فردي چند  مثاًل 
صورت او فقط در حوزه تبلیغي قرار مي گیرد، اّما اگر مي خواهد در فضاي 
فلسفه و تکلم وارد شود، به ابزاري از قبیل زبان نیز، نیاز دارد. زبان انگلیسي 
در حوزه کالم و فلسفه نیازي ضروري و جدي است چون حوزة سؤاالت و 
حوزة دغدغه هاي هستي شناسانه و معرفت شناسانه بسیار وسیع هستند و 
از طرفي فیلسوف نمي تواند از آنها بي اطالع باشد، پس حداقل زبان انگلیسي 
فضا  این  در  مي خواهد  که  کسي  و  است.  حوزه  این  ضرورت  بیشتر،  یا  و 

حرکت کند باید این استعدادها را در خود ببیند.

اگر مدیریت حوزه، از قالب مدیریت ُخرد به سمت مدیریت كالن 
و سیاست گذار حركت كند، یعني مدیریت كالن را بر عهده بگیرد 
و بقیه امور را واگذار كند، توان رسیدگي بهتري به امور كالن پیدا 

مي كند.

مثاًل یکي از پیش نیازهاي قابل توجه در گرایش تاریخي، ادبیات است 
که به عنوان مخزن اخالقي - معنوي، از آن تعبیر مي شود. زیرا، در سنت 
بسیاري از کلمه هاي جامعه معنوي و اخالقي را در ادبیات جلوه مي دادیم. 
لذا اگر کسي بخواهد چه به شکل شخصي )تزکیه فردي( و چه به شکل 
اجتماعي )تربیت اخالقي( حرکت کند، باید اطالعات خوبي از ادبیات داشته 
عالم  که  عربي  عرفاني   - اخالقي  ادبیات  چه  و  فارسي  ادبیات  چه  باشد، 

وسیعي دارد.
به  و  کرده اند  کار  حوزه اي  در  که  افرادي  تجارب  از  بهره گیري  البته 

جاهایي رسیده اند، را نباید فراموش کرد.
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عبدالرسول عبودیت، تولد اصفهان 1333، دانشجوي رشته مهندسي صنایع دانشگاه صنعتي شریف  1352.
در سال سوم دانشگاه به سبب آشنایي با شهید مطهري)ره( تصمیم داشت دانشگاه را رها کند و وارد حوزه 
علمیه شود، اّما به توصیة ایشان، تحصیالت دانشگاهي را ادامه داد و در سال 1358 پس از فارغ التحصیلي، وارد 
حوزه علمیه اصفهان شد. در سال 1359 به حوزه علمیه قم آمد و پس از گذراندن دروس سطح، در درس خارج 

فقه و اصول آیات عظام بهجت، تبریزي، وحید، فاضل شرکت کرد.
از بدو ورود به قم به خاطر عالقه زیاد به تحصیل فلسفه مشغول شد و با آیت ا... مصباح یزدي آشنا شد و 
آقاي عبودیت  ادامه داد.  امام خمیني)ره(  به مؤسسه آموزشي و پژوهشي  با ورود  را  ایشان  همراهي و شاگردي 
عضو هیأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( است و عالوه بر تدریس فلسفه، به تألیف کتاب نیز 

اشتغال دارد. کتاب »هستي شناسي« تألیف ایشان، براي بسیاري از طالب و دانشجویان آشناست.

زبان روشنفكري حوزه
مرور یک تجربه در گفتگو با استاد عبدالرسول عبودیت
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اشاره:
از جمله مسائل مهمي که دانشگاهیان پس از ورود به حوزه با آن روبه رو 
هستند مسائل فردي همچون ازدواج، معیشت و تعیین مسیر ادامه تحصیل 
تخصصي در حوزه است. از استاد عبودیت خواستیم تا تجربه خود را برای 
ما بازگو کنند. لهجة شیرین اصفهانی و آرامش معنوی که در صحبت های 
ایشان موج می زند به دلنشینی کالم ایشان افزوده است. در ادامه، خالصه این 
نشست صمیمی را که حاوی توصیه هایی ارزنده می باشد تقدیم می گردد.

اتمام تحصیالت  از  از جمله كساني هستید كه پس  اول: شما  خشت 
شروع  براي  لطفًا  اند.  شده  ماندگار  آن  در  و  آمده  حوزه  به  دانشگاهي 

تاریخچه اي از ورودتان به حوزه را بیان بفرمایید.
پدر من روحانی بود و مکرر می گفت: »من دوست دارم تو طلبه بشوی، 
خصوصیات  از  یکی  مي خواهي.«  خودت  هرطور  نمی کنم.  مجبورت  اما 
آدم صادقي  واقعاَ  نبود و  بود که در زندگی اش اهل اجبارکردن  این  پدرم 
بود. صداقت پدرم خیلی برای من جذاب بود و سبب  شد من به طلبگی 
عالقه مند شوم. من مصداق این روایت را که مي فرماید »کونوا دعاة للناس 

بغیر ألسنتکم« در پدر خود یافتم.
من در دوران نوجواني به نقاشي عالقه زیادي داشتم. ولي پدرم با این 
کار من موافق نبود. یادم هست که یك روز ایشان قبل از اینکه از منزل 
خارج شود )این را هم بگویم که ایشان همیشه قبل از بیرون رفتن حتماً به 
من سر مي زد( نزد من آمد و مرا مشغول به نقاشي دید. برخورد ایشان با 
این موضوع براي من خیلي جالب بود. در ابتدا مخالفت خود را با این کار 
من )نقاشي کردن( بیان مي کرد ولي از صداقت و انصاف خارج نمي شد و 

مي گفت که نقاشي ات از دیروز خیلي بهتر شده است!
من در دوره دبیرستان، با اینکه خیلی دوست داشتم طلبه شوم، ولی 
به دالیلی وارد حوزه نشدم و به دانشگاه رفتم. یکی  از دالیل این بود که آن 
 وقت در زمان شاه، کساني که اسم و رسم دکتری و مهندسی داشتند، خیلی 
مورد احترام بودند و آخوندها مورد بي احترامي قرارمي گرفتند. من هم بچه 
بودم و این چیزها برایم مهم بود.  در نتیجه با اینکه پدرم را دوست داشتم و 

از محیط طلبگی هم خوشم مي آمد، به دانشگاه رفتم.

یک شب جمعه اى كه من خسته شده بودم، از تهران به قم رفتم. 
چند نفر از شاگردان پدرم آنجا بودند. یكي از آنها بلند شد و رفت 
انگار مى خواهد  و  بازكرد  را  بعد آمد و نشست؛ كتاب  وضو گرفت. 
آرامش  و  آداب خاص  با  درس خواندن.  به  كرد  بخواند، شروع  نماز 
بود  معلوم  مي خواند.  را  درسش  خواندن،  نماز  مثل  قلبي  حضور  و 
درس  مى دانست.  عبادت  و  ارزشمند  كار  یک   را  درس خواندن  كه 
 خواندن او را كه با درس  خواندن  خودمان در دانشگاه مقایسه  كردم، 
خیلى براى من جذابیت داشت. من تحت تأثیر قرار گرفتم  و این، 

براي ورود به حوزه، مشوق من شد.

انگیزه  دانشجویان  بسا  چه  که  می دانند  بوده اند،  دانشجو  که  کساني 
شرکت کردند،  کنکور  در  وقتي  چون  ندارند؛  درس خواندن  براي  چنداني 
ممکن است رشته ای که نمی خواسته اند، قبول شدند و اصاًل اگر به اختیار 
خودشان بود شاید راه دیگري می رفتند، اما جامعه، آنها را  مجبورکرده تا 
را می خواندم و  ترم  از  نداشتم، قسمتی  انگیزه  بیایند. من هم  به دانشگاه 

قسمت دیگر را نمی خواندم. با اینکه حتي در یك واحد هم مردود نشدم، اما 
عالقه ای به درس دانشگاهی  نداشتم و برای اینکه یك نمره ای بیاورم درس 

می خواندم. بیش تر هم به علوم انسانی عالقه داشتم.
پدرم شاگردان بسیاري تربیت مي کرد و من همان عالقه ای که به پدرم 
داشتم، به شاگردان او هم داشتم و با آنها دوست بودم و  رفت و  آمد داشتم. 
یك شب جمعه ای که من خسته شده بودم، از تهران به قم رفتم. چند نفر 
از شاگردان پدرم آنجا بودند. یکي از آنها بلند شد و رفت وضو گرفت. بعد 
آمد و نشست؛ کتاب را بازکرد و انگار می خواهد نماز بخواند، شروع کرد به 
خواندن،  نماز  مثل  قلبي  و حضور  آرامش  و  آداب خاص  با  درس خواندن. 
و  ارزشمند  کار  یك   را  درس خواندن  که  بود  معلوم  مي خواند.  را  درسش 
در  خودمان  درس  خواندن   با  که  را  او  درس  خواندن  می دانست.  عبادت 
دانشگاه مقایسه  کردم، خیلی برای من جذابیت داشت. من تحت تأثیر قرار 
گرفتم  و این، براي ورود به حوزه، مشوق من شد. از طرف دیگر، زماني که 
من تهران بودم، تهران محیط خیلي بدی داشت، واقعاً ظلمتکده بود؛ اوضاع 
از داخل دانشگاه گرفته تا بیرون  دانشگاه و محله، نگفتنی بود. وقتي به قم 
نورانی قم مرا  نورانی  است. فضای  این محیط، خیلی  آمدم، احساس کردم 
جذب کرد؛ بنابراین از حضرت معصومه)س(  خواستم که اگر خیری در طلبه 

شدن من هست، دلم را راضی کند. 
با مرحوم شهید مطهری)ره(  بیایم.  قم  به  که  نهایت مصمم شدم  در 
 مشورت کردم. ایشان گفتند: »خیلی خوب فکری است. اتفاقاً من خوشحالم 
که شما به حوزه بیایید، اما نیمه کاره رها نکن؛ اول دانشگاه را  تمام کن بعد 
بیا.« آقای حدادعادل، آن زمان در دانشگاه فلسفه تدریس می کرد و من هم 
شاگردش بودم. ایشان پنجشنبه ها به قم مي آمد و در مؤسسه آقای مصباح، 
 تدریس فلسفه غرب داشت. البته این مؤسسه امروزي نبود، خانه کوچکي در 
کوچه  ارك بود و ده یا دوازده شاگرد داشت. مسأله ورود به حوزه ام را با آقاي 
حدادعادل هم مطرح کردم؛ ایشان گفتند: »شما دانشگاه را تمام کنید، بعد 
بیایید. شما چهار ترم گذرانده اید، دو ترم دیگر هم  تمام می کنید، الاقل یك 
مدرك دانشگاهی می گیرید؛ بعد هم فرض کنید ما یك دبیر می خواهیم، از 

شما استفاده می کنیم تا تدریس کنید.«
من با اینکه دیگر انگیزة ادامه دادن را نداشتم،  ولی به اجبار ادامه دادم و 
دانشگاه را تمام کردم و بعد به حوزه آمدم. اما بعداً جست وجوکردم که  با چه 
انگیزه ای طلبه شدم و ریشه اصلی چه بود؟ همه افراد، یك خدایی را در دل 
خود احساس  می کنند و به خاطر همین حس کمال طلبي است که دائماً به 
دنبال چیز نوتر و جدیدتر مي گردند. من هم  احساس  مي کردم یك چیزی 
کم است که با بزرگ  شدن و دانشگاه رفتن، هنوز آن را به دست  نیاورده ام. 
البته ناگفته  نماند که پس از ورود به حوزه نیز  متوجه  شدم که حوزه هم 
می شود،  بلند  دل  از  که  است  نوری  یك  پرکند؛  را  کمبود  این  نمی تواند 
ممکن است یك شخص بازاری، این نور را پیدا کند و به آرامش برسد، ولي 
یك طلبه چنین نوري را پیدا نکند و یا برعکس؛ هیچ ربطی  به بازار و حوزه 
و رشته دانشگاهي و سن و از این قبیل چیزها ندارد. من فکر می کردم که 
اگر فقه و اصول بخوانم،  نورانیت پیدا می کنم! اما بعد دیدم علوم عربی و 
روایت و فقه و اصول و تفسیر همه اش علم است؛ یعنی یك  سری تصویر 
ذهنی است که ذهن با آنها پر می شود. به قول آن  شاعر، فرق است بین 
آنکه یارش در بر ماند، با آنکه چشم انتظارش بر در! تمام علم ها تصویرند 
و مقصد نیستند؛ علم یك وسیله و ابزار است که انسان به کار بگیرد تا به 
غایات عاقالنه برسد. آن هدف و غایت هم این است که انسان، واقعاً  داراي 
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نورانیت باشد؛ طلوع این نور هم باید از دل شروع شود و نورانیتش انسان را 
فرابگیرد. یك جذبه ای است که از عشق و محبت کامل به یك موجود برتر 
 مثل خدا، پیغمبر، یا اهل بیت)ع( ایجاد مي شود و به انسان حرکت مي دهد. 
این هم یکی از چیزهایی بود که من خودم  نمی فهمیدم، اما در واقع من را 

حرکت  می داد تا اینکه به حوزه آمدم.

خشت اول: وقتي به حوزه وارد شدید، چند ساله بودید، دروس حوزه 
را به چه ترتیبي گذارندید؟

من سال 1358 از دانشگاه صنعتي شریف در رشته مهندسي صنایع 
روز  یك  نرفته  بودم.  هم  سربازي  و  بودم  ساله   25 و  شدم  فارغ التحصیل 
از صحبت  را دیدم. پس  رفقا  از  رفته  بودم که یکي  تهران  به  براي کاري 
گفت: »متولد چه سالي هستي؟« گفتم: »1333« گفت: »از سربازي معاف 
شده اي. لیسانسیه هاي متولد 33 را معاف کرده اند.« من هم پس از یك هفته 

پیگیري و تشکیل پرونده، معافیت دائم گرفتم.
عقلی  علوم  به  اصفهان شدم،  علمیه  وارد حوزه  که  اول  روز  همان  از 
عالقه  داشتم. از ادبیات عرب شروع کردم. روال حوزه این بود که باید چهار 
گفت:  پدرم  اصول  برسیم.  و  فقه  به  تا  می خواندیم  مقدمات  درس  سال 
»تو نمی خواهد چهار سال مقدمات را بخواني. همین امسال، شرح لمعه را 
شروع کن.« گفتم: »من هنوز سیوطی را نخوانده ام.« گفت: »تو برو سر درس 
لمعه؛ می فهمی و براي تو کاری ندارد. تو درس های دانشگاه را که مشکل تر 
از این  حرفهاست، خوانده اي.« من هم از فرداي آن روز به درس لمعه رفتم 
و  می کردم  مطالعه  خودم  هم  را  فقه  اصول  می فهمم.  هم  دیدم  خوب  و 
اشکاالتم را یادداشت می کردم و از پدرم می پرسیدم. بعد هم پدرم درس ها 
را از من می پرسید و می گفت: »فهمیده ای. مشکل هم نداری.« پدرم خیلي 
به من روحیه مي  داد؛ من از اول، این اعتماد به نفس را نداشتم؛ فکرمی کردم 
باید بروم پیش استاد و  سطر به سطر بخوانم و جلو بیایم تا اینکه باسواد 
شوم. وقتي پدرم که  استاد مجرب حوزه بود و خیلی خوب تدریس  می کرد، 
گفت: می توانی؛ شروع کردم و یك جلد لمعه را خواندم، یك جلدش را هم 

مباحثه کردم. 
بعد که به قم آمدم، سال دوم  طلبگي ا م بود. دوباره با همان روحیه ای 
که پدرم داده  بود، رسائل را شروع کردم. سال دوم  کسی رسائل نمی خواند، 
درس  و  بود  خوبي  استاد  رفتم.  اعتمادی  آقای  رسائل  درس  به  من  ولی 
شلوغی هم داشت. یادم هست گاهی سؤال  می کردند و مثاًل بیست نفر از 
آقایان یکی یکی جواب  می دادند و من هم جواب  مي دادم. آخر کار، استاد 
می گفت: »این درست می گوید.« من کنار کتابم یادداشت  می نوشتم. یك 
خوب  خیلی  »یادداشت هایت  می گفت:  برداشته  بود،  مرا  پدرم  کتاب  بار 

است.«
دوستان! درس هاي حوزه، آن قدر که آنها را بزرگ مي کنند و سخت 
جلوه  مي دهند؛ مشکل نیستند. اگر اعتماد به نفس داشته  باشید و جدي 

کارکنید، خیلی راحت است و خیلي بهتر مي شود پیشرفت  کرد.
تمام کردم.  و  خواندم  را  کفایه  و  مکاسب  و  رسائل  ترتیب،  همین  به 
بودم.  برای خواندن  فلسفه مصمم  وارد حوزه شدم،  که  اول  روز  همان  از 
روز عید غدیر به  دیدار حاج آقا مصباح یزدي رفتم. بعد از سالم و علیك، 
ایشان گفتند: »بیا مؤسسه ما.« من هم از فرداي آن روز به مؤسسه ایشان 
رفتم و مشغول شدم. یادم هست من بیشتر درس ها را نیمه کاره مي رفتم، 
باشم،  داشته  نبوغي  اینکه من  نه  آوردم.  را  نمره ها  بهترین  کار،  آخر  ولی 
کنید  پیدا  نفس  به  اعتماد  باید  فقط  است؛  عادی  کاماًل  استعدادم  بلکه 
نوارشان  مصباح،  آقاي  از  که  اغلب  درس هایي  پیگیري کنید.  جدیت  با  و 
هست؛ ایشان برای ما گفتند. سال اول را با حاج آقا فیاضی،  نصف »بداية 
الحکمه« را خواندیم. »تفسیر« را هم با آقای رجبی بودیم. سال دوم، حاج 
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آقا مصباح، یك تفسیر برای  ما شروع کردند که همان »معارف قرآن« است 
که اآلن چاپ شده است. بعد از آن، یك سري »دروس فلسفه« گفتند که 
به صورت »آموزش  فلسفه« چاپ شد. یك دوره »برهان شفا«، یك دوره 
»نهاية الحکمه« و »معرفة النفس اسفار« و »الهیات شفا« و » فلسفه اخالق« 
هم براي ما گفتند. این دوره ها را ما با ایشان بودیم تا تمام شد و من جدا 
شدم و به »گروه تحقیق« وارد شدم و ایشان هم مریض شدند و  تدریسشان 

تعطیل شد.
من دو سه سال هم درس خارج خواندم. بعد دیدم عالقه و ذوق من 
با حاج آقا مصباح مشورت کردم و گفتم: »من  در علوم عقلی است؛ رفتم 
تصمیم  گرفته ام فقه و اصول را کنار بگذارم؛ چون با این حجم زیاد کارها، 
اگر بخواهم فقه و اصول و فلسفه را با هم بخوانم درست  نمی شود.« ایشان 
بي سواد  حوزه،  در  را  شما  کار،  این  با  است.  اشتباه  من  نظر  »به  گفتند: 
و اصول می داند.« گفتم: »ُخب  فقه  را  می دانند، چون حوزه، مالك سواد 
بي سواد بدانند. من کاری به حوزه ندارم. می خواهم در یك گوشه کار خودم 
 را بکنم.« گفتند: »اگر پاي همه اینها مي ایستی، عیبي ندارد. می خواهی یك 
استخاره اي بکنم؟« گفتم: »باشد.« ایشان استخاره کردند، بسیار خوب آمد. 
بعداً کم کم خود ایشان هم معتقد  شدند که درستش همین است که کار 
باید تخصصی بشود، چون حجم کار در هر رشته اي زیاد است و اگر بخواهید 

در چند رشته کار کنید، نمي توانید به طور عمیق پیشرفت  کنید.

خصوصیت  هستند.  روشنفكر  شما،  مخاطبان  عمده  امروز،   
وقتي  دارد.  غلبه   تعبدش  بر  او  عقالنیت  كه  است  این  روشنفكر، 
شما به یک روشنفكر، مطلبي را  مى گویید، از چرایي آن مي پرسد 
و مي خواهد آن را با عقلش بفهمد؛ چون فكرش او را نیش  مى زند 
به  فرد  دانشگاه  كه  است  این خصوصیتى  مى خواهد.  دلیل  او  از  و 

مى دهد

خشت اول: خیلي ها قائل به این هستند كه با شرایط امروز و گسترش 
نیست،  حوزوي  دروس  تمام  در  تخصص  امكان  جدید،  مسائل  و  علوم 

برعكِس زمان هاي گذشته.
بله و امروز مثل گذشته نیست که یك مطلبي را یاد بگیرید و بعد همان 
را تدریس کنید، بلکه امروز باید یاد بگیرید و به زبان روز به دیگران بگویید. 
قباًل  که  قدیمي  واژه های  به جاي  شما  که  نیست  این  روز  زبان  از  منظور 
از واژه هاي جدید استفاده  کنید! بلکه منظور، روش طرح  به کار می بردند، 
خصوصیت  هستند.  روشنفکر  شما،  مخاطبان  عمده  امروز،  است.  مطالب 
روشنفکر، این است که عقالنیت او بر تعبدش غلبه  دارد. وقتي شما به یك 
روشنفکر، مطلبي را  می گویید، از چرایي آن مي پرسد و مي خواهد آن را با 
عقلش بفهمد؛ چون فکرش او را نیش  می زند و از او دلیل می خواهد. این 
خصوصیتی است که دانشگاه به  فرد می دهد؛ لذا اکثر روشنفکران از افراد 
دانشگاهي هستند. شما در مواجهه با این تیپ روشنفکر که ذهن تحلیلي 
دارد، باید به  زبان تحلیلی ساده، مقدمات و محل نزاع را روشن کنید و به 

روشي مطلب را طرح کنید که او هم بفهمد و قانع شود.
زمانی بود که جمعیت روشنفکران به یك میلیون نفر هم نمي رسید؛ 
اما اکنون با ظرفیت باالي دانشگاه ها، این تعداد خیلي افزایش  یافته  است؛ 
از طرفي در عرصه نوین اطالعاتي با وجود رسانه هاي فراگیر و شبکه جهاني 
اینترنت، شاخصه روشنفکري به دوره دبیرستان و حتي پایین تر هم کشیده 
میلیون  بیست  از  بیش  با  امروز  که  مي بینید  ترتیب  این  به   شده  است. 
با  بگیرید، چون شما  نادیده   را  آنها  نمی توانید  و  روبه رو هستید  روشنفکر 
مردم، سر و کاردارید و بخش اعظم مردم نیز، همین  روشنفکران هستند که 

مقدرات و برنامه ریزی هاي مملکت، به دست اینهاست.



92خشت اول    ویژه نامه،میهماِن سرزده

قباًل یك طلبه درس مي خواند و براي طلبه پایین تر از خودش تدریس  مي کرد؛ یعني مخاطبان اصلي 
حوزه، خود طلبه هاي حوزه بودند؛ اما امروز، شما باید از حوزه بگیرید و به خارج حوزه بدهید. منظورم 
آنها  زبان  با  باید  شما  و  است  روشنفکر  شما  اصلی  مخاطب  یعني  است.  جامعه  خواص  حوزه،  خارج  از 

صحبت کنید تا بتوانند بفهمند و بپذیرند و این  رسالت بسیار مهمي است.
دلیل اینکه یك سری از فکرها و نظریات در بین روشنفکران ما مطرح مي شود و سریع رشد می کند، 
این است که ما آنها را تغذیه نکرده ایم و به آنها مطلب نداده ایم، ولي غربی ها از طریق اینترنت یا  ترجمه ها، 
آنان را تغذیه  کرده اند و افکار خود را به روشنفکران داده اند. از اول انقالب که ما ادعای اسالم و حکومت 
اسالمي کردیم تا به حال، تغذیه فکري مناسبي براي روشنفکران نداشته ایم. حتي درباره مهم ترین موضوعي 
که در این انقالب بیشترین بحث ها را داشته  است، یعني موضوع والیت فقیه هم، یك کتاب فارسي تحلیلي 
نیز همین مشکل  اسالمي  معارف  و  فلسفه، کالم  در  است.  نشده  نوشته  بفهمند،  را  آن  روشنفکران  که 
را داریم، در حالي که اکثر کتاب هاي فلسفه غرب به فارسي ترجمه شده و چنان شرح  داده  شده اند که 

دانش آموز دبیرستاني هم آنها را به سادگي مي فهمد.
ما کتاب هاي معارفي مثل آثار مالصدرا یا عالمه طباطبایي با آن غناي فکري باال را شرح و ساده نویسي 
نکردیم و روشنفکران خودمان را تغذیه فکري نکردیم؛ نتیجه این شد که افکاري مثل اومانیسم و لیبرالیسم 
و سایر ایسم ها و مکاتب غربي در جامعه روشنفکري ما مطرح  شد و رشد کرد. به همین خاطر دانشگاه ها 

و روشنفکران ما تك فکر شده و تك بعدي به مسائل دیني نگاه  مي کنند.
بنابراین رسالت اصلي شما که دانشجو بوده اید و پس از دانشگاه وارد حوزه  شده اید، همین است که 
نقش واسطه را بازی کنید و معارف را از حوزه بگیرید و به زبان روشنفکران به آنها بدهید؛ چون خودتان 
دانشجو بوده اید و روحیات و برخوردها و تیپ فکري روشنفکران را مي شناسید. این رسالت تبلیغي شما 
همان کاری است که شهید مطهری سي سال پیش می کرد. شهید مطهری تمام شهرت و اهمیت کارش، 
همین وظیفه خطیري است که انجام  داد، ایشان ابتدا به حوزه آمد و بعد وارد دانشگاه شد و با دانشجویان 
همراه بود. از آن استادهایی نبود که با دانشجویان سر و کار ندارند، بلکه حرف دانشجویان و فکر آن ها را 
می شناخت و مي فهمید و واقعاً با آنها همراهي مي کرد، معارف را در حوزه به خوبي آموخته بود و به زبان 
روشنفکري براي آنها مي گفت؛ و شما مي بینید که چه تأثیری در دوره خودش داشت و حتي امروز هم 
مؤثر است. شما هم همین کار را می توانید بکنید. فکر نکنید شما چیزي  از شهید مطهري)ره( کم  دارید. 
شهید مطهری نبوغ خاصي نداشت، فقط کسي بود که پشتکار داشت و باور کرده بود که این کار وظیفه 
اوست و مي  تواند انجام بدهد. شما هم مي توانید؛ چون خداوند، عقل و هوش و سالمتي و نعمت حوزه و بقیه 
وسائل را براي شما فراهم  کرده  است؛ لذا رسالت شما که دانشجو بودید و به حوزه آمده اید، ممکن است 
کمي با دیگران فرق  کند. همان طور که گفتم، شما باید از حوزه بگیرید و به خارج حوزه بدهید، آنهم به 
 روشنفکران. چون شما روشنفکر هستید و زبان این تیپ را مي  دانید. من حس کردم که اگر رسالتي داشته 
باشم، رسالتم همین است. این را هم به برکت اردوهاي طرح والیت متوجه  شدم. حاج آقا مصباح ، من را 
تشویق کردند که به این اردوها بروم. در آنجا با  دانشجویان بودیم و باور کنید من خیلي از آنها استفاده 
کردم. چون کتابي را که نوشته بودم، در آنجا به تدریس و بحث مي گذاشتم، بعد یك دانشجوي فلسفه 
نخوانده، اشکال مي  گرفت و من مي  دیدم حرفش درست است و کتاب را اصالح مي کردم. این خیلي براي 

من جالب بود، چون کم کم متوجه شدم که اگر بخواهم کاري بکنم، باید براي  این تیپ انجام بدهم.

خشت اول: اما امروز خیلي از دوستان براي ورود به عرصه عمل، گویا عجله دارند و قبل از تحصیل 
مقدمات الزم، به سراغ اینگونه احساس تكلیف ها مي روند. نظر شما چیست؟

به عقیده من فرد یا نباید مسؤولیتي را قبول  کند یا اگر قبول  کرد، باید آن را به خوبي انجام دهد. 
طلبه اي که تحصیل، تحقیق، تدریس و تبلیغ را به عنوان وظایف خود برگزیده  است، باید در کار خود 
دقیق و جدي و با استقامت باشد. در روایت داریم که: »رحم  اهلل امرء عمل عماًل فأتقنه«. من خودم این 
امر را رعایت کردم و به طور جدي و متمرکز کارکردم. من مي دانستم که نمی توانم دو کار را با هم انجام 
بدهم، بنابراین فقط یك کار را انجام می دادم. از این کار هم خیلی نتیجه  گرفتم، چون سبب  مي شود تا 
کار، عمیق انجام   شود؛ براي اینکه تمام توجه به یك کار متمرکز شده  است. من نمی خواهم بگویم این 
کار من،  حتماً درست است؛ شاید بعضی ها بتوانند کارهایشان را تنظیم  کنند و خوب هم انجام  بدهند، اما 

جدیت و دقت در کار نباید فراموش شود.
شهید مطهری)ره( وقتی می خواست مارکسیسم را تقریر و بعد ردکند، با جدیت و به طور واقعي حس 
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مارکسیستی می گرفت، گویا خودش یك مارکسیست است، ابتدا مارکسیسم را به قدري زیبا تقریر مي کرد 
که خود مارکسیست ها باورشان نمی شد تقریر به این قشنگی هم وجود داشته و تا به حال به ذهنشان 
نرسیده  است، و می گفتند چه طور می خواهد این را رد کند؟ آن وقت طوري رد می کرد که نزدیك بود 

طرف مقابل سکته  کند!

من توصیه نمي كنم كه حتمًا مقید باشید براي ادامه تحصیل وارد مؤسسات تخصصي شوید. 
این مؤسسات را مثل یک باشگاه ورزشي فرض كنید كه یک سرى امكانات و وسایل ورزشى و 
مربى در اختیار شما قرارمى دهند، ولى اگر شما اهل ورزش و تمرین كردن نباشید، هیچ  وقت در 
این باشگاه ورزشكار نخواهید شد. وقتي وارد مؤسسه بشوید، سیستم كار به صورت دانشگاهي 
است و چه بسا یک سري واحدهاي جنبي كه نه مورد عالقه تان است و نه به دردتان مي خورد 

را باید اجباراً بخوانید.

مرحوم آقای حاج حسن طاهری خرم آبادی)ره( که استاد طراز اولی بود، اواخر عمرش حدود دو سال 
چهارشنبه ها و پنج شنبه ها به قم می آمد و تدریس داشت. ایشان معموالً شب ها به خانه ما می آمد و اغلب 
در موضوعات غیر درسی با پدرم صحبت مي کرد. وقتی صبح  می خواست برود و تدریس کند، فقط یك 
ربع مطالعه  می کرد. بحث »حرکت و زمان« ایشان تدوین شده است. من روی این کتاب مکرراً کارکردم و 
حیرت کردم که ایشان با یك ربع  مطالعه، چه طور از آن قسمت اسفار و از آن قسمت شفا  گفته و همه را 
به خوبي با هم جمع  کرده  است، اگر شما بخواهید این کار را بکنید، باید ده بار مطالعه کنید و یادداشت  
بردارید و کنار هم بگذارید. فکر مي کنید ایشان چه طور این کار را مي کرد؟ همه این مباحث از قبل در 

ذهنش بود و این نتیجه کارهاي عمیقی است که در جواني انجام  داده  بود.
بدهد.  کامل  نتیجه  تا  انجام  بگیرد  دقیق  و  خوب  باید  کار  که  بگویم  می خواستم  مثال ها  این  با 
خودساختگي و کمال روحي را نباید نادیده  گرفت. اگر روحانی از لحاظ روحی قوی و خودساخته  باشد، 
دیگران را به خوبي جذب  می کند. قدرت روحي خیلی اهمیت دارد. اگر می خواهید کاری را به درستي 
انجام  دهید و نتیجه  بگیرید، باید روح شما قوي باشد و واقعاً به این اعتقاد رسیده  باشید که کارتان مقدس 

است. 
خشت اول: ظاهراً حضرت عالي بخشي از تحصیالت حوزوي خود را در مؤسسه گذرانده اید. آیا ورود 

به مؤسسات جنبي را براي این دسته از طلبه ها مفید مي دانید؟
این  بشوید.  وارد مؤسسات تخصصي  ادامه تحصیل  براي  باشید  مقید  توصیه نمي کنم که حتماً  من 
مؤسسات را مثل یك باشگاه ورزشي فرض کنید که یك سری امکانات و وسایل ورزشی و مربی در اختیار 
شما قرارمی دهند، ولی اگر شما اهل ورزش و تمرین کردن نباشید هیچ  وقت در این باشگاه، ورزشکار و 
قهرمان نخواهید شد. آن چیزي که اهمیت  دارد، روحیه و جدیت شماست. گاهي رشته هایی هست که 
حتماً به فالن  استاد نیاز دارد و این استاد هم فقط در فالن مؤسسه پیدا مي شود؛ در این مورد شما مجبورید 
که براي ادامه تحصیل وارد آن مؤسسه بشوید. اما اگر در همان رشته،  کتاب و نوار صوتي و ویدئویي یا 
ادامه تحصیل در این رشته، مشروط به ورود در مؤسسات  برنامة نرم افزاري به مقدار کافي وجود دارد، 

نیست. شما باید تشخیص  بدهید که کدام روش براي شما بهتر و مفیدتر است.
من اگر بخواهم براي خودم تصمیم  بگیرم، بررسي  مي کنم که در چه حالتي پیشرفتم بهتر است؟ اگر 
وارد مؤسسه بشوم بیشتر موفق  مي شوم یا اگر وارد نشوم؟ وقتي وارد مؤسسه بشوم، سیستم و روش کار 
به صورت دانشگاهي است. به صورت ترمي، باید حدود 150 واحد را بگذرانم و یك سری واحدهاي جنبي 
را که مورد عالقه ام نیست و  به دردم نمی خورد، باید اجباراً بخوانم و در بعضی کالس ها که برایم ضروري و 
مفید نیست، باید حاضر باشم. اینها مسائل دست و پاگیر دانشگاه ها است که در مؤسسات تخصصي حوزوي 
هم هست. ولی اگر خودم بخواهم خارج از مؤسسه درس بخوانم، برایم مفیدتر است. من خارج از مؤسسه، 
روزی هشت تا نوار گوش می دادم. تمام جلد اول  کتاب اسفار را از نوارهاي آیت ا... جوادي آملي در مدت یك 
ماه گوش دادم و فهمیدم. حاال اگر می خواستم در یك مؤسسه طبق روال پیش  بروم باید 5/2 سال کتاب 
می خواندم، ولي من فرصت  این کار را نداشتم؛ براي این که سن من از همه طلبه ها بیش تر بود. آن ها در 
شانزده سالگی آمده  بودند و من در 25 سالگی طلبه شده  بودم! آن ها فرصت  داشتند، ولي من باید زودتر 
خودم را جمع و جور می کردم. از طرفي به خاطر عالقه مي توانستم روزي هشت نوار را گوش کنم و یاد بگیرم. 
من حتي وقتي وارد مؤسسه آقاي مصباح شدم، هیچ گاه خودم را تحت نظام مؤسسه قرارندادم و همیشه 
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با مسؤول آموزش مشکل  داشتم. یك روز رفتم خدمت آیت ا... مصباح و به 
ایشان گفتم: »آقا! شما نسبت به مقررات آموزشي خیلی سخت می گیرید. 
درس  مقررات  طبق  بخواهم  اگر  حوزه شدم،  وارد  که  بوده  سالم   25 من 
 بخوانم 33 سالم مي شود و دیگر نمی توانم چیزی یاد بگیرم. دیگران که با 
ما هم دوره هستند هفت هشت سال از من کوچك ترند.« ایشان  قبول کردند 
و گفتند: »اشکالی ندارد. تو برو و طبق برنامه ریزي خودت کارکن. ما شما 
را جزء شاگردان مؤسسه قبول  داریم، ولي به کسی نگو، چون بقیه متوقع 

 می شوند.« من هم شخصاً کار خودم را شروع کردم.
وارد  تحصیل  ادامه  براي  حتماً  که  توصیه نمي کنم  کسي  به  بنابراین 
مؤسسات تخصصي بشود، فقط به او مي گویم که باید با فکر و مشورت با 
استادان، تشخیص  بدهد که کدام روش برایش بهتر است و به آن تشخیص 

عمل کند.

برنامه آموزشي هم نظر خاصي دارید؟ براي  خشت اول: آیا در مورد 
طلبه هایي كه از دانشگاه مي آیند، روش بهتري را در نظر دارید؟

دربارة برنامه ریزي آموزشي در حوزه و روش صحیح تحصیل نیز، همین 
نظر را دارم که هیچ کس بهتر از شما نمی تواند بفهمد چه چیز برای شما 
مفیدتر  است. حوزه براي یك گروه متوسط برنامه ریزي کرده و این لیست 
این  دارد.  اشکال  خیلی  لیست،  همین  که  است  مشخص کرده   را  دروس 
 ادبیات عرب که در سه یا چهار سال آموخته مي شود، خدا می داند به ضرر 
طلبه هاست. حضرت آقای بهجت)دام عزه( اعتراض  مي کردند و می گفتند: 
»آخر، سیوطی هم درس است که برای طلبه ها گذاشته اند؟« سیوطی کتاب 
اجتهادی نظری سیوطی بوده  است. اگر یك طلبه  می خواهد ادبیات عرب 
بیاموزد، خوب یك دوره »مبادی العربیه« بخواند که حداکثر یك سال طول 
می کشد و با آن تمرین های تجزیه و ترکیب که دارد، هم بهتر یاد می گیرد و 
هم از تمام این دورة سه یا چهار ساله مفیدتر است. تمام بحث معانی و بیان 
و بدیع، یك ماه و نیم  طول  می کشد، ولي این قدر آن را طول  مي دهند. به 
همین دلیل است که مي گویم شما از هر کسي بهتر مي توانید براي خودتان 
برنامه ریزي کنید، منتها باید با دو نفر متخصص هم مشورت  داشته  باشید که 
به شما کتاب هاي جایگزین و مناسب را معرفي کرده و شما را راهنمایي کنند 
که در ادبیات یا فقه و اصول، چه کتابی بخوانید که جای اینها را پر کند. 
ولی روش و مدت مطالعه را خودتان برنامه ریزي کنید. هیچ وقت خودتان را 
بدون تأمل کافي، دست یك مؤسسه و برنامه های استاندارد و عمومی آنها 
ندهید. البته براي بعضي افراد، حضور در کالس یا پیش مطالعه یا مباحثه 

الزم است، در حالي که براي برخي دیگر، شاید الزم نباشد.

با این مثال ها مى خواستم بگویم كه كار باید خوب و دقیق انجام 
نباید  را  روحي  كمال  و  بدهد. خودساختگي  كامل  نتیجه  تا   بگیرد 
نادیده  گرفت. اگر روحانى از لحاظ روحى قوى و خودساخته  باشد، 
دیگران را به خوبي جذب  مى كند. قدرت روحي خیلى اهمیت دارد. 
اگر مى خواهید كارى را به درستي انجام  دهید و نتیجه  بگیرید، باید 
روح شما قوي باشد و واقعًا به این اعتقاد رسیده  باشید كه كارتان 

مقدس است

استفاده از تکنولوژی آموزشی مثل نوار و سي دي و ... هم خیلی خوب 
است. بعضي ها مي گویند حتماً باید سر کالس بروید تا نفس استاد به شما 
 بخورد و از نوار نباید استفاده کنید. این حرف همیشه درست نیست؛ چون 
زماني بود که شاگردان یك درس، پانزده نفر بودند و استاد هم استاد خاصی 
سر  شما  امروز  اما  تقویت  می شدید؛  ایشان  روحی  حاالت  از  شما  که  بود 
درسي می روید که بعضاً نهصد نفر نشسته اند و شما حتی نمي توانید سؤال 

با نوار  و اشکال کنید. صداي شما به  استاد نمی رسد! پس این درس عماًل 
هیچ فرقی  نمی کند. حتي نوار بهتر است، چون نوار یا سي دي را در خانه 
گوش  مي کنید، ولي براي رفت و آمد کالس و اتالف وقت آن، باید دو ساعت 
را از دست  بدهید! تازه، کالس، بعضي روزها تعطیل است و شما مجبورید 
به  حوزه  در  زیادي  روزهاي  اکنون  نیست.  این طور  نوار  اما  تعطیل کنید، 
مناسبت هاي مختلف، رمضان، محرم، صفر و ... تعطیل است. لذا شما باید 
کمتر  را  تعطیلی ها  کنید.  استفاده   عمرتان  از  و  برنامه ریزی کنید  خودتان 

کنید و از وسایل کمك آموزشي هم استفاده کنید.
بر  عالوه  باید  شما  عمیق  نمی کند.  را  ذهن  درس،  خواندِن  بار  یك 
مطالعه، مباحثه یا جایگزین مباحثه داشته  باشید. مباحثه خوب است، اگر 
هم مباحثه اي شما، خوش قول، تندذهن، متعهد و با مطالعه قبلي و سر وقت 
به مباحثه بیاید. در این صورت مباحثه خیلي در فهم شما تأثیردارد. اما اگر 
باشد که مطالعه  نمی کند و کندذهن و بی عالقه  هم مباحثه ای شما کسي 
است، مباحثه نکنید بهتر است! چون عمر شما را تلف می کند. در این صورت 

به جاي مباحثه، در منابع و کتاب هاي مختلف تتبع کنید.

كم رنگ  اخیر  سالهاي  در  تقوا  و  علم  یعني  حوزه  مشخصه  دو 
دانشگاه  از  حوزه  تقلید  قضیه،  این  علت هاي  از  یكي  است.  شده 
بود. از وقتي در حوزه، واحد و نمره و مدرك، مالك شد، حوزه هم 
به جاي  طلبه ها  اول  گاهي شاگرد  گرفتار شد.  دانشگاه  به مصائب 
نمره و معدل  به دنبال تندخواني و كسب  عمیق شدن در مطالب، 
خوب است و از سؤال و جواب و استشكال خوشش نمي آید. فقط 

مي خواهد حجم مشخصي كه در امتحان مي آید، خوانده شود.

من یادم هست در یك سفري با چند تا از رفقا به دانشگاه مك گیل 
ایشان  بود.  مهمان  استاد  آنجا  در  محقق  مهدی  دکتر  آقای  رفتیم.  کانادا 
گفت: »آقایان! اینجا روش درس خواندن با ایران خیلی فرق  می کند. عمدة 
را  و موضوعاتی  به کالس مي رود  استاد  استاد.  با  نه  با کتابخانه است  کار 
هم  منبع  تعدادي  و  می نویسد  کند،  تدریس  ترم  این  در  می خواهد  که 
کتابخانه  به  و  انتخاب می کند  منابع  این  از  دانشجویی  هر  معرفی می کند. 
کتابخانه  میز  یك  روی  خودش  نام  به  کاغذ  یك  ترم،  اول  از  و  مي رود 
است  فالني  مال  ترم  این  آخر  تا  میز  این  که  این مضمون  به    می گذارد،  
منبع  عنوان  به  که  هم   کتاب هایی  تمام  تصرف  کند.  ندارد  حق  کسی  و 
انتخاب کرده، خودش می رود از مخزن درمی آورد و روي میزش مي گذارد. 
بعد شروع  مي کند در کتاب هایي که انتخاب کرده به دنبال موضوعات مطرح  
شده استاد مي گردد و جمع بندي  مي کند که مثاًل فالن کتاب، بحث را خوب 
دیگري  و  دارد  اشکاالت خوبي  و  مسأله  کتاب، صورت  آن  و  کرده  مطرح  
آنها را خوب جواب  داده  است. به این ترتیب با این تتبع و جست وجو، هم 
 تاریخچه بحث و هم سیر بحث در مسائل و اشکاالت و جواب هاي آنها را 
مي فهمد و هم اینکه مسأله فعاًل در کجا متوقف  شده و چه مشکلي هنوز 
حل  نشده باقی مانده  است و براي حل آن چه باید کرد؟ آخر ترم هم، استاد 
از صحبت ها و جزوه خودش امتحان  نمی گیرد، بلکه از همین کتاب هایي که 

خوانده اند، امتحان می گیرد.«
در ایران کتابخانه های ما، انبار کتاب است. کتاب را امانت  نمی دهند، 
می گویند: »منحصر به فرد است و از بین می رود!« اینجا کتاب را حتي برای 
تصحیح هم نمی دهند. ولي آنجا این طور نیست، به کتابخانه که وارد مي شوید، 
مستقیماً وارد مخزن می شوید و هر کتابی را که بخواهید می توانید بردارید و 
به راحتي از آن کپي بگیرید؛ حتي اگر نسخه خطی باشد! من که دانشجوي 
آنجا نبودم، به دانشگاه رفتم، کسی نگفت: »کجا مي روي؟«. به دانشکده و 
برداشتم و تکثیرکردم،  از مخزن  را  کتابخانه رفتم. همین طور رفتم کتاب 
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کسي چیزی  نگفت. آنجا این طور در کتابخانه ها تتبع مي کنند و اینجا یك 
جزوه مي دهند، بعد هم چهار تا سؤال از داخل آن مي دهند که تعریف  فالن 
چیز را بنویسید و فالن استدالل را به زبان خودتان بازنویسي کنید. این چه 
روشي است؟ آیا فایده دارد؟ آیا ذهن را عمیق می کند؟ براي اینکه مطالب 
در ذهن تعمیق  بشود، یا باید با یك فرد تندذهن و متعهد مباحثه کرد یا 

اینکه در منابع مختلف به تتبع پرداخت.
بر قوانین آموزشي مرکز مدیریت، نقدهایی وارد است. براي امثال شما 
که از دانشگاه به حوزه آمده اید، باید تفاوت قائل  شوند و برنامه ریزي جداگانه 
داشته  باشند. البته ظاهراً شورا برنامه هایی در دست اجرا دارد که کار شما 
کمتري  فرصت  و  آمده اید  باال  با سن  شما  کرد چون  خواهد  تر  راحت  را 
دارید و چون دوره های دانشگاهی را گذرانده اید، آمادگی دارید که درس ها 
شما  پس  ندارد،  برنامه اي  چنین  فعاًل  مدیریت  مرکز  بخوانید.  سریع تر  را 
با  مجموعاً  و  بشوید،  جمع  مثاًل  فکري بکنید.  خودتان  براي  خودتان  باید 
گروه،  یك  عنوان  به  و  استادان،  برنامه ریزی کنید  با  مشورت  و  هم فکري 
برنامه خودتان را اجرا کنید. چه بسا بعداً این برنامه ها برای کسانی که بعد 
از شما می آیند، جا بیفتد و رسمي  شود. در همین حال که برنامه خودتان 
غیرحضوري  و  جهشي  مثاًل  بیایید.  کنار  هم  قوانین  با  مي کنید،  اجرا  را 
امتحان  بدهید. اگر هم چنین گروهي تشکیل  نشد، هر کسي به طور فردي 
براي خودش برنامه ریزي کند و در کنار درس هاي رسمي مدرسه، در یك 
زمینه مثل تفسیر، تاریخ، فلسفه و سایر رشته هاي مرتبط شروع به مطالعه 
فرصت ها  از  مي توانید  چه  هر  هرحال  به  کند.  پیشرفت   تا  تخصصي کند 

استفاده کنید.

خشت اول: بعضي ها اعتقاد دارند حوزة امروز نسبت به گذشته دچار 
اُفت شده است. دیگر آن حال و هوا و تكاپوي سابق را ندارد. بچه هایي كه 
از دانشگاه مي آیند هم بعضًا این را حس مي كنند كه آنچه تصور مي كردند، 

واقعیت ندارد.
حوزه علمیه از قدیم، دو مشخصه داشته و دارد: علم و تقوا. یعني کسي 
باید واقعاً  باشد و هم  باسواد  باید عالم و  باشد، هم  که مي  خواهد حوزوي 
باتقوا باشد. اگر کسي یکي از این دو مشخصه را نداشته  باشد، حوزوي نیست 
و به خودش و دیگران بزرگ ترین ضررها را مي رساند. کسي که در حوزه 
است، عالوه بر علم آموزي، باید ابتدا خودش را بسازد و بعد اهل خودش و 
بقیه مردم را. »قوا أنفسکم و أهلیکم ناراً«، اول خودتان را حفظ کنید و بعد 
اهل خودتان را و بعد بقیه  مردم را. اول خودتان باید مهذب باشید و تهذیب 
بغیر  للناس  به آن دعوت کنید: »کونوا دعاة  را  بعد مردم  نفس پیدا کنید، 
ألسنتکم«. شما نباید براي خود دم و دستگاه راه  بیندازید و دکان بازکنید. 
دکان بازکردن یعني چه؟ یعني اینکه علم خود و دین خود را بفروشید براي 
اینکه خودتان بزرگ شوید و براي شما احترام قائل بشوند و قبل از اسمتان، 
لقب استاد یا حضرت آیت  اهلل بیاورند! شما که مي دانید این لقب  ها در درگاه 
خدا هیچ ارزشي ندارند. اگر مي خواهید به جایي برسید، دِر دکان هایتان را 
ببندید. حضرت امام خمیني)ره(، عالمه طباطبایي)ره( و سایر علماي بزرگ 
باقي ماند،  آن ها  از  اثري  و  نام  و  رشدکردند  واقعاً  که  آن هایي  ببینید.  را 
دکان هایشان بسته  بود، به امید نام و نان، کار نکردند. عالمه طباطبایي)ره( 
یك بار گفته بودند: »من چهل سال  پیش دکانم را بستم، یعني از وقتي که 
به حوزه آمدم، دکان بازنکردم.« به خاطر خدا کار کنید و هر کاري را درست 

و کامل انجام بدهید و براي خودتان، سر و صدا و تبلیغ  نکنید.
دو مشخصه حوزه یعني علم و تقوا در این سال هاي اخیر کم رنگ شده 
 است. یکي از علت هاي این قضیه، تقلید حوزه از دانشگاه بود. از وقتي در 
حوزه، واحد و نمره و مدرك، مالك شد، حوزه هم به مصائب دانشگاه دچار 
شد و  تقوا و علم در آن افت کرد. اوصاف علمي و معنوي علماي قدیم را 

زیاد خوانده اید و مي دانید، وضعیت امروز را هم شاهد هستید. گاهي شاگرد 
و کسب  تندخواني  دنبال  به  مطالب،  در  به جاي عمیق  شدن  اول طلبه ها 
نمره و معدل خوب است و از سؤال و جواب و استشکال خوشش نمي آید. 
فقط مي خواهد حجم مشخصي که در امتحان مي آید، خوانده  شود و هیچ 
مطلب اضافي هم طرح و شکافته  نشود. این متأسفانه آفت مهمي است که 
روز به روز هم بدتر می شود. کسی به توانایي علمي توجه  نمی کند و همه، 
صورت گرا هستند. اینها و یك سري اشکاالت دیگر، بالیي است که به خاطر 
تقلید حوزه از دانشگاه به  وجود آمده  است و مشخصه هاي حوزه را کم رنگ 
کرده  است. شما مقهور این فضاي تقلیدي نشوید و به مدرك و ظاهر کاري 
نداشته  باشید؛ سعي کنید به طور واقعي علم و تقوا را کسب کنید تا از جمله 

حوزویان واقعي باشید.

اصفهان  از  مرتبًا  داشتیم،  زیاد  هم  مهمان  ما  طلبگى  اوائل  در 
مى آمدند. گاهى هشت تا ده مهمان داشتیم. در حالى كه امكانات 
ما خیلى محدود بود با این وجود، من هیچ وقت  نگران نبودم، چون 
مى دانستم كه خداوند، از یک راهي روزي مرا مى رساند. برایم جالب 
چطور  خدا  دفعه  این  كه  مى كردم  و  تماشا  مي ماندم  منتظر   بود. 

مى خواهد برساند!

خشت اول: فرمودید كه در سن 25 سالگي به تحصیالت حوزوي رو 
آوردید. آیا به لحاظ سِن یادگیري، با كمبود وقت مواجه نشدید؟

آموزش  و  یادگیري  قدرت  مي رسد،  نزدیك چهل  انسان،  وقتي سن   
خیلي کم  مي شود. با افزایش سن، اولین اتفاقي که مي افتد، این است  که 
قدرت  با  و  است  اطالعات  نگهداري  انبار  حافظه،  حافظه ضعیف  می شود. 
فهم و درك متفاوت است؛ چه بسا کسي در سن باال بتواند مطالب را به 
بازیابي  و  فراخواني  اما چون حافظه اش ضعیف شده،  بفهمد،  خوبي جواني 
مطالب برایش ممکن نیست. مسأله دوم اینکه با افزایش سن، مشغله ها و 
گرفتاری ها نیز افزایش  مي یابد. گرفتاري زن و فرزند، مشکل مسکن و... همه 
سبب  مي شوند که دیگر آن فراغت خاطر جواني وجود نداشته  باشد. مشکل 
این است که توجه طوالني  مدت و مداومت کار  سومي که پیش  مي آید، 
در یك رشته، مانع از یادگیري رشته هاي دیگر مي شود. وقتي کسي، چند 
سال تمام توجهش  در یك زمینه متمرکز شد، به سختي از آن حال و هوا 
بیرون مي آید؛ چون همواره به آن موضوع، توجه نفس دارد. به همین خاطر 
است که مي بینید براي کساني که چندین سال در یك زمینه  به  صورت 
دستي کارکرده اند و از آن ها سني گذشته  است، خیلي سخت است که مثاًل 
کامپیوتر را یاد بگیرند و کارشان را با کامپیوتر انجام  بدهند. مسأله چهارمي 
که با افزایش سن رخ مي دهد، این است که انسان حاالت و روحیات جواني 
را ندارد، جرأت و شجاعتش کم  مي شود، دیگر جرأت ریسك  کردن ندارد. به 
همین دلیل، یادگرفتن رانندگي ماشین در سنین باال مشکل تر است، چون 

فرد احساس خطر مي کند و نمي تواند ریسك کند.
با  سالگي،  چهل  از  قبل  تا  شما  که  توصیه  مي کنم  دالئل  همین  به 
جدیت تحصیل کنید و سعی کنید به یك جایی برسید. فرصت ها را از دست  
ندهید. آن طلبه هایي که در پانزده سالگی وارد حوزه شده اند، هنوز فرصت  
دارند، اما برای شما خیلي دیر شده  است. براي تابستان ها و تعطیالت حوزه، 

برنامه ریزي کنید و از این فرصت ها بهره  بگیرید.

خشت اول: در كنار تمام این مشكالت، یكي از مهمترین مسائلي كه 
را گرفته، مسأله معیشت  گریبان تمام طلبه ها خصوصًا طالب دانشگاهي 
است. چون اینها معموالً یا متأهل هستند یا در شرف ازدواج اند. خود شما 

این مقطع را چطور گذراندید؟
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بله، یکي از مسائلي که براي طلبه ها زیاد پیش  مي آید، مشکالت مادی 
است. حتماً شنیده اید که توکل، راه حل تمام این مشکالت است. براي نمونه، 
من بعضي از تجربه هاي زندگي خودم را براي شما بازگو  مي کنم. من وقتي 
مرحوم  بود.  تومان  دویست  بروم خواستگاري، شهریه طلبه ها  مي خواستم 
مادربزرگم گفت: »ننه! با دویست تومان کسی  به تو زن نمی دهد.« گفتم: 
»خوب ندهند! چه کارکنم؟« پدرم گفت: »تو چه کار داری به این حرف ها؟ 
تو برو ازدواج کن، یك طوری درست  می شود.« ما هم ازدواج کردیم، وقتي 
مهرماه  اوایل  شروع  کنیم،  را  مشترکمان  زندگی  و  قم  بیاییم  می خواستیم 
نمي گرفتم.  شهریه  بودم،  نداده   امتحان  قم  در  هنوز  چون  بود.   59 سال 
از راهی که ما اصاًل احتمالش را  نه پدر ثروتمند! خدا  نه خانه ای داشتم، 
نمی دادیم، یك خانه شصت – هفتاد متری برای ما فراهم کرد؛ البته دو تا 
اتاق بیشتر نداشت، آشپزخانه اش هم زیر راه پله بود، انباري و حتي حمام 
نیز نداشت؛ اما برای ما بهتر از این بود که برویم جایی را اجاره  کنیم و هر 
سال جابه جا بشویم و نگران باشیم. هنگامي که می خواستیم بیاییم، پدرم 
چهار هزار تومان به من داد و گفت: »حاال این را داشته باش تا بعد ببینیم 
چه طور می شود.« حالت پدرم همیشه همین طور بود، هیچ وقت فکر آینده 
را نمی کرد که چه طور خواهد شد. به هر حال در امتحانات قم شرکت کردم 
و قبول شدم. درست  روزی که اولین شهریه را به من دادند، آن چهار هزار 
می آمدند.  اصفهان  از  مرتباً  داشتیم،  زیاد  هم  مهمان  ما  تمام  شد!  تومان 
گاهی هشت تا ده مهمان داشتیم.  طوری بود که در یکي از دو اتاق، مردها 
به طور فشرده مي خوابیدند؛ و در اتاق دیگر، زن ها. با وجود این، من هیچ 
مرا  روزي  راهي  یك  از  خداوند،  که  می دانستم  چون  نبودم،  وقت  نگران 
می رساند. برایم جالب  بود، منتظر مي ماندم و  تماشا می کردم که این دفعه 

خدا چطوری می خواهد برساند! 
یك بار تقریباً پولم تمام شده بود. پدر عیالم به قم آمد و گفت: »مقداری 
خمس داشتم. می خواستم در همان اصفهان بدهم، استخاره کردم که بیاورم 
و  »اهلل  آیة  مي گفت  آمد.«  خوب   بدهید،  دفتر  به  تا  بدهم  شما  به  و  قم 
لرسوله« آمده تو هم رسول هستي. من فهمیدم  که خدا می خواهد، دفتر آن 
مرجع، مقداری از این پول را به من بر گرداند؛ چون در دفاتر که می روید، 
اگر بگویید واسطه و طلبه هستم، مقداري را برمی گردانند. وقتي به دفتر آن 
مرجع رفتم، کتاب همراهم نبود و کت و شلواری هم  بودم. به آن مسؤول 
گفتم واسطه هستم، اما متوجه  نشد که من طلبه هستم. تمام پول را گرفت 
و  نوشت. من هم چیزي نگفتم و مخصوصاً خیلي سریع بیرون آمدم. پیش 
خودم گفتم: »اگر خدا بخواهد برساند، می رساند!« داشتم مي رفتم که همان 
مسؤول بیرون آمد و دنبال من دوید و گفت: »شما طلبه اید؟« گفتم: »بله« 
گفت: »باالخره  شما هم نیازهایی دارید.« گفتم: »باالخره به حد کفاف براي 
من فراهم  مي شود.« گفت: »نه! خواهش  مي کنم.« من را به زور به داخل 

برد و اسم من را نوشت و حدود سه هزار تومان به من داد. 

مركز مدیریت براي امثال شما كه از دانشگاه به حوزه آمده اید، 
باشند. چون  داشته   برنامه ریزي جداگانه  و  قائل  شوند  تفاوت  باید 
دارید، و چون دوره هاى  و فرصت كمتري  آمده اید  باال  با سن  شما 
سریع تر  را  درس ها  كه  دارید  آمادگى  گذرانده اید،  را  دانشگاهى 

بخوانید.

زماني گفتم  من که لیسانس دارم، خوب است بروم در آموزش و پرورش 
را  حوزه  درس هاي  هم  روز  بدهم،  نصف  درس  روز  نصف  شوم،  استخدام  
بخوانم تا وضع مالی ام تأمین باشد. یادم بود که شهید مطهری هم به من 
سفارش کرده  بود که: »در حوزه  نمی توانی از لحاظ مالی مستغنی باشی.« 
آقای مصباح گفتند: »خوب است، اما اگر بخواهي نصف روز هم کارکني که 

به جایی نمی رسي، تازه سنت هم باالست و زیاد وقت نداري.« گفتم: »به 
قرآن تفأل  مي زنم.«  یادم نرفته  است، این آیه آمد: »و التمدن عینیك إلی 
ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحیوة الدنیا لنفتنهم فیه، و رزق ربك خیر 
و أبقي. وأمر أهلك بالصالة و اصطبر علیها؛ ال نسئلك رزقاً، نحن نرزقك و 
العاقبة للتقوي«)131و132 طه( با این حال من بی ادبی کردم و به آموزش 
حاال  من  نداریم.«  نیاز  استاد  »فعاًل  گفتند:  خوشبختانه  رفتم.  پرورش  و 
خارج  شده   درس  از  کم کم  و  کار  زمینه  در  بودم  رفته   وگرنه  خوشحالم، 

بودم.
این یك واقعیت است که رزق و روزی در دست خداست، کم و زیاد هم 
نمی شود. شاید زماني بشود که تحمل تنگ دستي براي شما سخت باشد، 
اما بعد از آن حتماً گشایش و توسعه پیدا می شود. شما  همیشه کارتان را 
انجام دهید و براي به  دست  آوردن پول هم نکنید؛ خداوند پولش را به موقع 
می رساند. خداوند با این کم و کاست ها و قبض و بسط ها کاری می کند که 
فقط به خودش توجه داشته  باشید و نسبت به امور مادي بي تفاوت بشوید، 
به نحوي که خانه  پولدار بروید یا خانه فقیر، براي شما فرق  نمی کند. اگر 
دنبال این باشید که براي خدا کارکنید، تا آخر عمر نگران نخواهید بود و 
به  باید چشمتان  کرد. شما  تأمین  خواهد  را  باشید که خدا شما  مطمئن 
 دست خدا باشد، اصاًل خدا می خواهد شما این حال را همیشه داشته  باشید 
و همیشه  به او توجه  داشته  باشید. پس از ازدواج، مشکالت مسکن و زن و 
فرزند هم اضافه  مي شود، اما خداوند در تمام این سختي ها، گشایش و سعه 
صدر ایجاد مي کند و از راه این مشکالت و سختي ها انسان را رشد می دهد 
و تربیت  مي کند. سرگذشت جناب آقاي حداد)ره( و مادرزنش را بخوانید، 

جناب حداد با تحمل سختي هاي زندگي به آن مقام عرفاني رسید.
دوستان! چیزي که از درس ها بیشتر اهمیت دارد، همین خودسازي ها 
و رشد و تربیت ها است. گاهي دیده ام که طلبه ای براي اینکه مي خواسته 
بیشتر درس  بخواند، تا ساعت یازده شب در مدرسه  مانده و به خانه نرفته 
 است؛ در حالي که زنش در خانه تنها بوده و  ترسیده  است. درس خواندن 
این طلبه، هیچ فایده اي ندارد، چون دارد حق همسرش را از بین  می برد. 
اصاًل ما درس مي خوانیم براي اینکه  حق ها را بشناسیم و ادا کنیم؛ بنابراین 
را  دیگران  که حقوق  کنیم  کاري  با درس خواندن خودمان  ابتدا  از  نباید 
ضایع کنیم. همه این درس و بحث ها مقدمه این است که حقوق را بفهمیم 
و رعایت  کنیم؛ حق زن، فرزند، پدر و مادر، خواهر، برادر دینی و همسایه را 
ادا کنیم و بعد از ادا کردن آنها به خدا نزدیك  شویم و به وصال خدا برسیم، 
عشق  خدا دل ما را بسوزاند و معرفت و توحید پیدا کنیم. اگر از همان اول 

قرار باشد که این  مقصد را گم کنیم، پس چرا درس بخوانیم؟
روزی  و  رزق  در  و  رعایت کنید  را  دیگران  حقوق  سعي کنید  بنابراین 
هم  بر خدا توکل کنید. مشکالتی هم که پیش  می آید، براي رشد و تربیت 
شماست. خداوند در قرآن فرموده  است که همه را به فتنه خواهد آزمود. 
این  برابر  در  باید  شما  مشکالت.  و  سختي ها  با  آزمایش  یعني  هم  فتنه 
مشکالت صبرکنید تا ساخته  شوید. یکی از بدترین طرز تفکرها این فرار از 
مشکل است. در حالي که دنیا سرایي است که با بال و سختي پوشیده  شده 
و از مشکالت نمی توان فرارکرد. فقط باید مشکالت را بپذیریم و صبرکنیم 

تا ترقي و رشد کنیم.

خشت اول: از وقتى كه در اختیار ما قرار دادید، سپاسگزاریم.
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 اشاره:
بر  علمیه  حوزة  در  کارآمد  تصمیم گیري 
سه رکن استوار است: نگاه دقیق به سنت هاي 
گذشته حوزه؛ بررسي وضع موجود حوزه؛ نگاه 

دقیق به افق هاي پیش روي حوزه.
در  ارکان  این  از  یك  هر  از  پوشي  چشم 
را  نامناسبي  پیامدهاي  تصمیم گیري،  فرآیند 
در  است خللي  و ممکن  در پي خواهد داشت 
نقش آفریني هاي این نهاد ایجاد نماید و به تبع، 
آسیب  دچار  را  شیعه  حوزه  فرهنگي  حرکت 

سازد.
در این تحقیق سعي شده است با نگاهي به 
وضع موجود حوزه، یکي از ابعاد موضوع ورود و 
حضور فارغ التحصیالن دانشگاهي که به عنوان 
طالب رسمي حوزه مشغول به تحصیل هستند ، 

که بررسي شود.
وضعیت  بررسي  تحقیق،  این  موضوع 
ارائه  و  دانشگاه  دانش آموخته  طالب  معیشتي 
راهکارهاي مناسب براي بهبود آن است. درست 
است که پرداختن به این موضوع در قدم اول 
خالي از اشکال نیست، اما چون هنوز در حوزه 
بین متولیان، تصمیم گیري بر مبناي مطالعات 
بازنکرده،  خوبي  به  را  خود  جاي  میداني 
پي  نمونه  مطالعه  یك  حد  در  را  موضوع  این 

مي گیریم. امیدواریم در آینده، دربارة سایر ابعاد 
این موضوع و نیز سایر مسائل الزم، تحقیقات 

میداني مناسبي انجام پذیرد.
در حمایت های معیشتی عوامل متعددی 
را بایست مورد سنجش قرار داد. عواملی چون، 
پیامدهای  توزیع،  چگونگی  ها،  حمایت  نحوة 

مثبت و منفی و ... .
البته گاهي حمایت هاي معنوي، هدایت و 
مشاوره هاي تحصیلي براي این دسته از طالب 
بیشتر از حمایت هاي مقطعي معیشتي الزم به 

نظر مي رسد.
این گزارش، خالصه اي از تحقیقي است که 
تحقیق  این  در  است.  شده  انجام  باره  این  در 
ویژگي هاي عمومي این طالب، وضعیت مسکن، 
اقساط  وضعیت  و  هزینه ها  شهریه،  وضعیت 
وام هاي دانشجویي و غیر دانشجویي، وضعیت 

تأهل و مسأله ازدواج بررسي شده است. 
و  اعداد  بهتر  درك  براي  است  گفتني 
ارقام ریالي مندرج در این گزارش، متناسب با 
شاخص  یك  به  نیاز  کشور،  اقتصادي  وضعیت 
کشور  اقتصادي  متولیان  آمارهاي  طبق  است. 
در سال 1383 حداقل دستمزد کارگران حدود 

106000 تومان اعالم شده است.
این  مستندات  کلیه  نیز  و  مجموعه  این 
قم  علمیه  حوزه  پژوهشي  معاونت  در  تحقیق، 

از دانشگاه تا حوزه؛ چالش ها و راهكارها
گزارش یک مطالعه میداني دربارة

وضعیت معیشتي دانش آموختگان دانشگاهي مشغول به تحصیالت رسمي حوزوي
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محفوظ است.
از حمایت ها و همکاري هاي کلیه طالب و مسؤوالني که در تهیه این 

گزارش ما را همراهي کردند، سپاسگزاریم.
گزارش اجمالي

فصل اول: معرفي جامعه آماري
مجموع  از  درصد  هفتاد  از  بیش  تحقیق  این  آماري  نمونه  جامعه 
سال  در  حوزوي  رسمي  تحصیالت  به  مشغول  دانشگاه  دانش آموختگان 

تحصیلي 84 – 83 بوده است.

فصل دوم: وضعیت عمومي این طالب
مشکالت  عمده  مي رسد  نظر  به  »1و2و3«  نمودارهاي  به  توجه  با 
معیشتي این گروه از طالب، از آن جا ناشي مي شود که آنان با سن باالتري 
این  پایه خود- وارد حوزه مي شوند. متوسط سني  - نسبت به طالب هم 
گروه، 24 سال است. بنابراین در پایه هاي پایین تر، مسأله ازدواج و تأمین 
معیشت خانواده براي آنان مطرح مي شود؛ در حالي که اگر همین گروه از 
متوسط  مي شدند،  حوزه  وارد  دیپلم  یا  و  راهنمایي  سوم  مدرك  با  طالب 
سني آنها به ترتیب 16و19 سال مي بود؛ یعني اکثراً مجرد بوده و مشکالت 

معیشتي خاصي نداشتند.
در این فصل وضعیت مقاطع تحصیلي، نوع دانشگاه و نوع رشته تحصیلي 

این طالب نیز بررسي شده است. ) نمودارهاي 4و5و6 (

فصل سوم: وضعیت مسكن
در این فصل، نوع مسکن و وضعیت رفاهي آن )با توجه به وضعیت نور، 
رطوبت، موقعیت محله، زیربنا، امکانات تأسیساتي و رفاهي، تراکم افراد در 
بها و مقدار ودیعه )رهن خانه( بررسي شده  ...(، مقدار اجاره  ساختمان و 

است.
با توجه به نمودار »7و8« 6/56 درصد از طالب این گروه در مسکنی 
با وضعیت بد یا بسیار بد به سر مي برند. با دقت در نمودار »9« مشخص 
می شود به طور متوسط، کل اجاره بها )اجاره بها + ارزش مبلغ رهن( برای 
هر طلبه مستأجر 74480 تومان در ماه است که با توجه به نمودار »10« 
حدود 50درصد این طالب، باالتر از 40درصد شهریه خود را بابت اجاره بها 

پرداخت می کنند.

فصل چهارم: وضعیت شهریه و هزینه
در این فصل، متوسط شهریه دریافتي طالب بین 35 تا 55 هزار تومان، 
بدست آمده است که این مقدار شهریه براي گذراندن زندگي طالب کافي 
نیست؛ به طوري که تعدادي از این طالب )2/14 درصد( به علت نیازهاي 
معیشتي فوق العاده مجبورند به طور متوسط دو ساعت در روز مشغول کار 

باشند.

فصل پنجم: وضعیت قسط هاي وام دانشجویي
بیشتر این دسته از طالب، به علت تحصیل در دانشگاه هاي دولتي و 
مشمول  دانشجویي،  خوابگاه  و  هزینه  معمول کمك  تسهیالت  از  استفاده 
این  از  بعضي  حتي  مي شوند.  قسطي  صورت  به  هزینه ها  این  بازپرداخت 
طالب، به علت این که همسران آنها نیز سابقة تحصیالت دانشگاهي دارند 
و به دانشگاه بدهکار می باشند، مشکل مضاعف دارند. این مورد فشار مالي 

بسیاري را به این گروه از طالب وارد مي کند.
میزان این قسط ها به طور ماهانه غالباً بین 11000 تا 22000 تومان در 

بین این طالب متغیر است. مبلغ باقي مانده این وام ها در بین این طالب، بین 
100000 الي 600000 تومان است. مطابق نمودار »11« این مقدار قسط، 
به طور متوسط، 35 درصد از کل شهریه آنها را به خود اختصاص مي دهد.

فصل ششم: وضعیت قسط  وام هاي غیر دانشجویي
این گروه از طالب، بنابر نیازهاي معیشتي، ازدواج، مسکن، تأمین اقالم 
اساسي منزل، هزینه درمان و ... مجبور به اخذ وام از مراکز حوزوي و غیر 
آنها صرف  درآمد  مقدار  از  توجهي  قابل  مبالغ  ماهانه  که  حوزوي شده اند 

بازپرداخت این قسط ها مي شود.
اهم پیشنهادها براي بهبود وضعیت معیشتي این دسته از طالب

تفکیك  به  زیر  راهکارهاي  طالب،  این  معیشتي  وضعیت  بهبود  براي 
پیشنهاد مي شود:

 پیشنهاد دربارة وضعیت مسكن
به طور کلي براي رفع مشکالت مسکن موارد زیر پیشنهاد مي شود:

- شرایط اعطاي وام مرکز خدمات بیمه امام خمیني)ره( براي تهیه پول 
رهن منزل، تسهیل شود.

- شرایط مشارکت در پروژه هاي انبوه سازي مسکن مرکز فوق، براي این 
افراد تسهیل شود.

- تمهیداتي براي اسکان موقت این طالب در خوابگاه هاي متأهلي یا 
مجتمع هاي مسکوني مانند شهرك مهدیه ایجاد شود.

به  مسکن  تأمین  طرح هاي  سایر  در  طالب  این  مشارکت  شرایط   -
صورت اجاره به شرط تملیك در سطح استان یا دفاتر مراجع و یا خّیرین، 

تمهید و تسهیل شود.

پیشنهاد درباره وضعیت شهریه و هزینه ها
- با توجه به توانمندي نسبي طالب این گروه در زمینه رشته تحصیلي 
دانشگاهي و نیز در مقوالت فرهنگي و اجتماعي، و با توجه به این واقعیت 
که شهریه کفاف مخارج آنها را نمي دهد و مجبورند ساعاتي محدود، مشغول 
به کاري در کنار تحصیالت حوزوي شوند؛ مي توان تدابیري اتخاذ کرد که 
به طور هدفمند و کنترل شده از این توانمندي در راستاي نیازمندي هاي 
حوزه و نظام جمهوري اسالمي استفاده شود. براي نمونه در همین راستا 
گروهي از اسالف این طالب که سابقه تحصیل دانشگاهي داشتند، اقدام به 
تشکیل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمي نموده اند. به عنوان مثال 
مي توان پیشنهاد فراهم کردن امکان و تسهیالت الزم براي تدریس دروس 
ایجاد  طریق  از  دانش آموزان  به  تحصیلي  مشاوره هاي  ارائه  و  دبیرستاني 
مجتمع فرهنگي – آموزشي با استفاده از توانمندي هاي علمي، آموزشي و 
فرهنگي این گروه از طالب فارغ التحصیل دانشگاه را به معاونت تبلیغ حوزه 
ارجاع داد. مسلماً این ارتباط مي تواند ثمرات تبلیغي مهمي در معارف دیني 
نیز داشته باشد. در صورت استقبال از این پیشنهاد متعاقباً مي توان راهکارها 

و طرح هایي علمي در این زمینه ارائه داد.
- در بعضي از دفاتر مراجع، شهریه این گروه از طالب، بعد از پایه ششم 
وصل می شود. در صورت امکان، پیشنهاد می شود با توجه به شرایط خاص 

این گروه، شهریه  آنها زودتر وصل شود.

 پیشنهاد دربارة وضعیت قسط هاي وام دانشجویي
دانشجویي  وام هاي  بازپرداخت  تعویق  قبیل  از  را  تسهیالتي  دانشگاه 
براي دانشجویاني که در مقاطع تحصیالت تکمیلي مشغول به ادامه تحصیل 
هستند، به رسمیت مي شناسد. مي توان در خصوص این دانشجویان که به 



99    ویژه نامه،میهماِن سرزده     خشت اول 

ادامه تحصیل در حوزه مشغول می شوند،  نیز تسهیالت مشابهي در نظر 
گرفت و بازپرداخت وام آنها را تا پایان دوره سطح به تعویق انداخت. )نمونه 
مسؤولین  و  شد،  اجرا  عزیزان  این  سربازي  مشکل  حل  در  پیشنهاد  این 
معافیت  ادامه  در  را  حوزه  تحصیلي  معافیت  که  پذیرفتند  وظیفه،  نظام 
تحصیلي دانشگاه به رسمیت بشناسند.( مي توان مسؤول این رایزني را نهاد 
نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها دانست. گفتني است این دسته 
از دانشجویان که بعد از دانشگاه وارد حوزه مي شوند، کمتر از 01/0 درصد 

از کل جمعیت دانشجویي کشور را تشکیل می دهند.
خاصي  علمي  برجستگي  خود  از  که  این طالب  از  برخي  براي  حوزه 
نشان داده اند، بنابر ضوابطي معین، به عنوان تشویق، اقدام به بازپرداخت 

بالعوض تمام یا بخشي از بدهي آنها به دانشگاه نماید.
نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مي تواند از این فرصت 
استفاده کند و از بین این طالب، اقدام به گرفتن سرباز – مبلّغ نماید و یا 
در ازاي بازپرداخت تمام یا بخشي از بدهي آنها به دانشگاه، اقدام به گرفتن 
تعهد تبلیغ در دانشگاه ها نماید. این پیشنهاد با توجه به ویژگي این گروه از 

طالب، طرح قابل تأملي است.

پیشنهاد درباره وضعیت قسط  وام هاي غیر دانشجویي
مطابق  آنها،  تمامي  یا  وام ها  این  از  بخشي  براي  مي شود  پیشنهاد   -
این  اتخاذ شود که مجموع مبالغ  تدابیري توسط مسؤولین حوزه  ضوابط، 
وام ها به یك وام بلند مدت با بازپرداخت متناسب با توان این گروه، تبدیل 

گردد.
- پیشنهاد مي شود با مراکز اخذ وام حوزوي هماهنگي شود تا بازپرداخت 
وام ها به صورت همزمان نباشد، یعني طالب بتوانند وام هاي مختلف را به 

ترتیب بازپرداخت کنند.

 پیشنهاد درباره وضعیت اثاثیه ضروري زندگي
- در این باره فروشگاه مرکز خدمات بیمه امام خمیني)ره( و سایر مراکز 
خدماتي حوزه، اقدامات مؤثري انجام مي دهند. اما اگر سقف خرید اقساطي 
براي شروع زندگي، افزایش یابد و امکان خرید اقالم ضروري زندگي بیشتر 

شود، بخشي از نگراني هاي این طالب مرتفع خواهد شد.
- بازپرداخت مبالغ خرید اقساطي کاال به موازات بازپرداخت وام مرکز 
مرکز  وام  اتمام  از  بعد  باشد.)یعني  داشته  زماني  ترتیب  و  نباشد  خدمات 

خدمات، باز پرداخت وام خرید اقساطي کاال شروع شود و یا برعکس(.

 پیشنهاد درباره وضعیت تغذیه
- در صورت حمایت از بخش تغذیه و غذاخوري مدرسه و نظارت بر 
آن، مي توان هزینه یك وعده غذایي را براي طالب تحت فشار این گروه کم 
کرد و به طور غیر مستقیم به این گروه کمك کرد. مثاًل بهاي فیش براي 
خانواده این طالب دو برابر نشود؛ چون کسي که مجبور است از این یارانه 

براي همسر خود نیز استفاده کند، مسلماً در تأمین هزینه فیش غذایي دو 
برابر شده، مشکل خواهدداشت.

در  این طالب  از  حمایت هایي  طریق  از  مي توان  گاهي  چند  از  هر   -
مدرسه، بن هایي را براي تأمین برخي از اقالم جیره خشك در نظر گرفت.

یا چند  به خرید یك  اقدام  این گروه،  تمام  یا  برخي  براي  - مي توان 
سهام و به عضویت درآوردن طالب در فروشگاه هاي زنجیره اي و تعاوني هاي 
حوزوي نمود تا بتوانند در جهت رفع مشکالت معیشتي خود از تسهیالت 

خرید این فروشگاه ها استفاده کنند.
پیشنهاد درباره وضعیت ازدواج

- پیشنهاد مي شود تسهیالتي شبیه تسهیالتي که دانشگاه براي تشویق 
ازدواج دانشجویان در نظر مي گیرد، با توجه به فضاي حوزه براي این طالب 
به برگزاري مراسم  )و حتي سایر طالب( در نظر گرفته شود، مثاًل کمك 

همگاني جشن ها، هدیه دادن و ... .
- هماهنگي زائرسرا و مکانهاي مناسب براي اسکان زوجهایي که زندگي 
مشترك خود را با سفر زیارتي مشهد مقدس آغاز مي کنند.)مانند تسهیالت 

و امکاناتي که مراکز ارگانها براي پرسنل خود در نظر گرفته اند.(

■ جمع بندي
با توجه به بررسي و تحلیل در این باره، به نظر مي رسد متولیان حوزه یا 
باید در جذب این گروه از داوطلبان ورود به حوزه، تجدیدنظر کنند یا به این 
دسته از طالب توجه کافي نمایند. بدیهي است این توجه شامل حمایت هاي 
.... است. در غیر این صورت ممکن است با  معیشتي، تحصیلي، معنوي و 

سرخوردگي این طالب، تبعات اجتماعي نامطلوبي ایجاد شود.
در صورت تمایل، مي توان پیشنهادهاي این گزارش را به صورت طرح 

های دقیق قابل اجرا ارائه نمود.
با توجه به دقیق نبودن اولویت های پذیرش دانش آموختگان دانشگاهي 
داوطلب ورود به حوزه و محدود بودن امکانات حوزه و متفاوت بودن وضعیت 
استعدادي این داوطلبان، گروهي از این دانش آموختگان علی رغم توانمندی 
از بین 700  باال، از ورود به سامانه رسمي حوزه محروم مي شوند. )تقریباً 
و  اصرار  با  افراد  این  از  بعضي  پذیرش مي شوند.(  نفر  داوطلب، حدود 50 
انگیزه و سختي بسیار، مشغول به فراگیري علوم حوزي خارج از چارچوب 
رسمي حوزه مي شوند. به نظر مي رسد باید در این باره براي شناسایي و رفع 
مشکالت این دسته از داوطلبان، افراد آشناتر با این مسأله را در نظر گرفت 
تا با معرفي این افراد مستعد و کوشا به مراجع ذي صالح حوزه، مشکالت 

این عزیزان نیز حل شود.
حمایت هاي معنوي، هدایت و مشاوره هاي تحصیلي این دسته از طالب، 
گاهي بیشتر از حمایت هاي مقطعي معیشتي، ضروري به نظر مي رسد. این 
ضرورت به طور عمده، در جذب و پرورش استعدادهاي درخشان حوزه نیز 
از  دسته  این  معیشتي  وضعیت  درباره  مي شود  آینده  در  که  است  مطرح 

طالب نیز مطالعات میداني انجام داد.
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