


︣﹁ ﹅﹆﹞ ︡ی﹞ | ️︨زه ﹨︀ ا﹢ ︩﹨اول ︎︥و ️︪︠ ،﹤︋﹢︭﹞ ﹟۶   ︨ــ︣﹝ـــ﹆ــ︀﹜ـــ﹥ | ا

٧    ﹎﹀️ و ︫﹠﹢د
٨  ﹝ـــ︭ـــ︀ــ︊ــ﹥ | ﹝﹀﹢م ا︗︐︀د در ︵﹙︊﹥ ﹨︀  ︡︀︋﹉ ارزش ︋︪﹢د | ︻﹙﹩ ر︲︀ ا﹝﹫﹠﹩

١۴  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | روح ︎︥و﹨︩ ︀︋︡ ︋︣ آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹝︀ ︀﹋﹞﹫️ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ | ︨︣﹋︀ر ︠︀﹡﹛ ا﹁︪︀ر
١٨  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ﹨︡ف در آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر، د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ آ﹝﹢زش ﹁﹊﹢را﹡﹥ ا︨️ | ︻﹙﹩ ذو︻﹙﹛

٢٣  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر | ﹝︖﹫︡ ︵︣﹇﹩

٢۵  ﹋﹠︡و﹋︀و
﹩︣و︫ ︣ی | داوود︴﹞ ︡﹫︫ ︀ه﹎︡زه از د﹢ ︬﹇٢۶  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ﹡﹢ا

٣١  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ︑︣و︕ ﹡﹍︀ه در︗﹥ دو ︋﹥ دا﹡︩، را﹨︊︣دی ﹝﹛ در آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر | ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن
﹫︡ ا︋﹟ ︵︀ووس | ︻﹙﹫︣︲︀ آر﹟ ︗︀ه  ︨:﹩﹝﹚︻ ︣﹫﹨︀︪﹞ ︀  ︋﹩︀﹠︫٣٩  ﹝ــــــ﹫ــــــ︣اث | آ

۴٣  ﹎︪️ و ﹎︢ار
︩ ﹎︣ا | ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩ ︥و﹨ ︀  آ﹝﹢زش ﹨︀ی︎  ︡و﹇﹩ (ره) ﹝︪︡، ﹝︡ر︨﹥ ای︋  ۴۴  ﹎ـــــــــــ︤ارش | ﹝︡ر︨﹥︮ 

︥و﹨︩ | ﹝︡ی ︤دی ︣وع آ﹝﹢زش︎  ︣ای︫  ︣﹡︀﹝﹥ ای︋   ︋﹤︐︧ ۴٨  ﹎ـــــــــــ︤ارش |︋ 
  ۵١ـــــ︀ددا︫ــــ️ | ︠︀︵︣ات و ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ︭﹞ ﹉| ︨﹫︡ روح ا     ً ذا﹋︣ی

﹡ ︀︋   ۵٣︊﹍︀ن ︗﹢ان
۵۴  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | در ﹝︺﹞︀ری ﹡︷︀م ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ و ︗︀﹝︺﹥ ︨︀زی، ︋﹥ ﹡︷︀م آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر ﹡﹍︧︣︐﹥ ︫﹢د | ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

۵٩  روان ︫﹠︀︨﹩ ︎︥و﹨︩
۶٠  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ﹡﹆︩ ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ در ﹝﹢﹁﹆﹫️ و ︎﹫︪︣﹁️ | ﹝﹞︡ ︮︀دق ︫︖︀︻﹩

   ۶٣︧﹟ ︠︐︀م
ُ  ۶۴ــ︧ـ﹟ ︠ــ︐ــ︀م | ﹋﹙﹞︀ت ر﹨︊︣ی  

۶٧  ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن
︣و︗︣دی (ره) | ﹝︡ی ︤دی  ︣ ز﹡︡﹎﹩ آ️ ا           ً︋  ۶٨  ز﹡ـ︡﹎ـ﹫ــ﹠ــ︀﹝ـــ﹥ | ﹝︣وری ﹋﹢︑︀ه︋ 

️ ا     ً ︋︣و︗︣دی، ︪︠️ اول ﹢زه ﹨︀ی ︗︡︡ | ︨﹫︡ ا﹞︡ ﹝︡دی آ ﹩﹝﹚︻ ــ︊ــ﹥ | ︨﹫︣ه︀ـــ︭ــ﹞  ٧١

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

︣﹁ ﹅﹆﹞ ︡ی﹞  | ︣﹫︋︨︣د
د︋﹫︣ ︑︣︣﹥ |  ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

﹨﹫︣︣︑ ️﹥ |  ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩، ﹝︡ی ﹝﹞ ،︣﹁ ﹅﹆︡ی ︤دی، ︻﹙﹩ ر︲︀ 
آر﹟ ︗︀ه، ︨﹫︡︻﹙﹩ ر︲︀﹩ و ﹝︭︴﹀﹩ ﹡﹫﹊︤اد

﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ |  ر︲︀ ︔︀﹡﹩
و︣ا︨︐︀ر |  ا︨︐︀د  ﹡︀︮︣  ﹋︣﹝︀﹡﹩، ﹝﹞︡︗﹢اد ﹞﹫︡︀ن

﹝︡︣ ﹨﹠︣ی و ︵︣اح ﹎︣ا﹁﹫﹉ |  ﹝﹫︓﹛ ا︫︺︣ی
www.ostoureh.ir  | ن ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ا︨︴﹢ره﹢﹡︀﹋  | ﹩آرا ﹤﹀︮

﹩﹑﹞ ﹟︡﹛︡ا︣﹁  | ︣﹎︣﹢︭︑
︻﹊︀س |  ا﹝﹫︣ ︧︀﹝﹩ ﹡︥اد

︣وف ﹡﹍︀ر |  ︻﹙﹩ ︗﹢اد د﹨﹆︀﹡﹩ ︋︀ ︑︪﹊︣ از ︖️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ︗﹠︀ب آ﹇︀ی ︗﹢اد ر﹁﹫︺﹩ ︋︣ای 
ارا﹥ را﹨﹠﹞﹫︀︀ی ﹨﹞︡﹐﹡﹥ در را︨︐︀ی ار︑﹆︀ء دوره ︗︪︣﹡ ︡︡﹥ و 

ا︨︐︀د ﹝︧︺﹢د ﹡︖︀︋︐﹩ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹝︊️ ﹨︀ و ﹝︪︀وره ﹨︀ی ﹨﹠︣ی 
ا︪︀ن و ︗﹠︀ب آ﹇︀ی ︨﹫︡ ز﹨﹫︣ ﹝﹞︡ی ﹝︧﹢ل وا︡ ﹁﹟ آوری و 

ار︑︊︀︵︀ت ﹝﹣︨︧﹥ آ️ ا      ً ا﹜︺︷﹞﹩ ︋︣و︗︣دی (ره) ︋︣ای ︑︃﹝﹫﹟ 
︑︭︀و︋ ︩︣ ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن و ︋︀ ︑︪﹊︣ از د︤︻ ︣﹍︤ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︀ را در 

︑﹫﹥ ا﹟ ︫﹞︀ره ︀ری ﹡﹞﹢ده ا﹡︡.

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

﹩﹍﹠﹨︣﹁ - ﹩﹝﹚︻ ﹤︪︣﹡
ز﹝︧︐︀ن ٨٨ | ١٢٠٠ ︑﹢﹝︀ن
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︑﹢ز︹ و ا︫︐︣اک |  ا︨﹞︀︻﹫﹏ ﹝ ،﹩﹠︧﹢︨︿ ︻︊︀︨﹙﹢﹜﹫︐﹢﹎︣ا﹁﹩، ︀پ و ︮︀﹁﹩ | ﹡﹫﹠﹢ا، ٣-٧٨٣٣۴٣٢ ٠٢۵١
٠٢۵٢٩٢٠-١۵٠۶ | ﹤︣︣︑ ﹟﹀﹚︑

︑﹙﹀﹟ ︑﹢ز︹ و ا﹝﹢ر ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ | ٢٩٠٠٣٧٧-٠٢۵١
﹡︪︀﹡﹩ |  ﹇﹛، ︋﹙﹢ار ۴۵﹝︐︣ی ︮︡وق، ︠﹫︀︋︀ن ︀﹁︶، ︎﹑ک ١٧١

www.kheshte1.blogfa.com
kheshte1@ymail.com

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

روی   ︡︀︋  ﹤﹋ ︋﹢د﹡︡   ︡﹆︐︺﹞ ا︪︀ن  ا︨️.  ︋︣و︗︣دی  ️ ا    ً  آ  ﹩﹝﹚︻ ︨﹫︣ۀ  ﹝﹢رد  در   ︒︋
 ︀︗ ︠﹢ب  را   ﹩﹝﹚︻  ﹩﹡︀︊﹞  ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا ﹨﹠︫︣︀ن  و   ﹜﹫︫︀︋ دا︫︐﹥  ا︫︣اف  ا︨﹑﹝﹩   ﹤﹆﹁  ﹏﹋
 ﹏︀︧﹞ ︪︀ن درر︨﹫︡.ا ﹩﹞ ﹩︀︗ ﹤ ︣﹋️ در  درس ا︪︀ن︋  ﹥ ﹝︀ه︫   ︨︀ ﹝﹩ ا﹡︡ا︠️ و ︵﹙︊﹥︋ 

﹜﹜
︋﹥ ︻﹠︭︣ ︑︀ر﹩ ︑﹢︗﹥ دا︫️ و ︋︀ ︻﹙﹛ ر︪﹥ ای ︋︣︠﹢رد ﹝﹩ ﹋︣د و ︋﹥ د﹡︊︀ل وا﹇︹ ︋﹢د.

ا︪︀ن ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ ﹏ ︑︀ ︫︭️ در︮︡ ︑︃︔﹫︣ ر︗︀ل را در ﹁﹆﹥ ︋﹫︀ور﹡︡ و ﹡﹆︳ۀ ︻︴﹀﹩ در 
﹢︋ ︹ و ل ︊ ︋ و ︣ ﹩ ﹢ر ︣︋ ی ر ﹜ ︋ و ︗﹢ ﹩ ر ︣ ︋︹ و ل ︊ ︋ و ︣ ﹩ ﹢ر ︣︋ ی ر ﹜ ︋ و ︗﹢ ﹩ ر ︣ ︋

︑﹀﹊︣ات ﹢زوی ﹝︀ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡. ︫︭﹫️ ذوا︋︺︀دی ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧️ ︋︀ آ﹝︡ن ︋﹥ ﹇﹛، ︑﹢ل 
﹩ و و ﹫︋ ل ︗ ︣﹫ ﹏ ﹢ ن ﹩ و

 ﹉ ﹤﹋ ︡ا﹐︨︀﹡﹫︡» ︋﹢د︣︖︑» ︪︀ن ﹋︐︀با ﹜﹞ از ﹋︀ر﹨︀ی ﹩﹊ .︡﹠﹋ ︀د︖ا ﹩﹝﹚︻ ﹅﹫﹝︻
﹜﹜

﹡﹢ع ︑︃︨﹫︦ در ر︗︀ل ︫﹫︺﹥ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د.ا︪︀ن ا︮﹢ل را از ︣︖︑ ️﹛︀︡ی ﹝︴﹙﹅ 
 ﹢︋ ﹫ ︣︖ ب ن  ﹜ ی ر ز ﹩  ︖ ﹩ ﹅﹫ ﹢︋ ﹫ ︣︖ ب ن  ﹜ ی ر ز ﹩  ︖ ﹩ ﹅

︠︀رج ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د﹡︡ ﹁﹆﹥ ︫﹫︺﹥ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ﹁︐︀وای ﹇︡﹝︀ در 
﹩ ﹩ع ع

آن ︑ـ︃︔﹫︣ ︠︀︮﹩ دارد.
︙ و ﹩ ورج ﹩ رج

﹝﹞ ︳︨﹢︑ ﹤︊︀︭︡ی ︤دی

﹝﹆︀﹜ـ﹥ ی ︀︲︣ ︋ـ﹥ ︋︣︠﹩ ﹡﹢ا﹇︬ ـ﹢زه از د︡﹎︀ه ︫ـ︴﹞ ︡﹫︣ی ︎︣دا︠︐﹥ ا︨ـ️ از 
︣ای ︵﹑ب، ︻︡م ا︨ـ︐︺︡اد︀︋﹩ ︵﹑ب، ﹝︡ود️ ر︫︐﹥ ﹨︀ی  ︗﹞﹙﹥: ︻︡م ﹋﹠﹊﹢ر ورودی︋ 
︡ون ﹝︀﹡︹ از ﹜︊ـ︀س رو︀﹡﹫️، ﹝︐︡ ︾﹙︳ آ﹝﹢زش اد︋﹫︀ت  ︑︭﹫﹙﹩ ︻﹙﹢م د﹠﹩، ا︨ـ︐﹀︀دۀ︋ 
ی  و ب ﹩︋  م ب ی ی︋︣ و و ﹢ م ر︗  و ب ﹩︋  م ب ی ی︋︣ ورو ﹢ر م

︻︣ب، ا﹁︣اط در ﹝︀︊︓﹥، ﹝︺︀ش و ︵︣ز ار︑︤اق رو︀﹡﹫﹫﹟ و ...
︹ ︹م م

ـ︀ز﹝︀ن رو︀﹡﹫️ دا﹡︧ـ︐﹥ و  ﹡﹢︧ـ﹠︡ه ﹏ ا﹟ ﹡﹢ا﹇︬ را ﹝︧ـ︐﹙︤م ﹏ ﹝︪ـ﹊﹏ ﹝︀﹜﹩︨ 
﹨︪ـ︡ار داده ﹋﹥ ﹝︐﹀﹊︣﹨ ﹟︣﹥ ︨ـ︣︺︐︣ ﹋︀ری ︋﹊﹠﹠︡ و در ︠︀︑﹞﹥ ﹡﹫︤ ا︫︀ره ای ︋﹥ ︑︃︔﹫︣ 
و ﹫ رو ن ز ﹩ ﹏ ﹏ ︤م ︬ر ﹢ ﹟ ﹏ ﹢﹫ رو ن ز ﹩ ﹏ ﹏ ︤م ︬ر ﹢ ﹟ ﹏

︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ﹁﹆﹫﹥ در ﹁︐﹢ا﹨︀︩ ﹋︣ده ا︨️.

﹩︣و︫ داوود ︳︨﹢︑ ﹤﹛︀﹆﹞

﹝︀︭︊﹥ در ﹝﹢رد ﹋︀ر﹋︣د آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︪﹍︣ا در ﹉ ﹁︱︀ی ﹎﹀︐﹞︀﹡﹩ ا︨️. آ﹇︀ی ا﹝﹫﹠﹩
ـ﹥ ﹡﹢ع آ﹝﹢زش ︥و﹨︪ـ﹍︣ا را ﹉ ﹡ـ﹢ع ﹁︣ا︑ ︡﹠︭﹫﹏ و ﹉ ﹡ـ﹍︀ه ﹡︣م ا﹁︤اری︋  آ﹝ـ﹢زش︎ 
﹩ ﹫ ی ﹩ ی  ︣ ش︎︥و ﹢ ︣ ﹢ ی︊ ﹩ ی  ︣ ش︎︥و ﹢ ︣ ﹢ ︊

﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹨﹠︖︀ر ا︨️ ﹡﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت.
عع

از ﹡︷︣ ا︪︀ن او﹜﹫﹟ ﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹫︳ ﹨﹠︖︀ری را ︋︣ای ﹝︀ ︑﹢︗﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹨︡﹁﹩ ا︨️ ﹋﹥
︋︣ای ︠﹢د ﹝︪︬ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︨︍︦ ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︵︣ا︭︠︀︫ ﹩︀ی ﹨﹠︖︀ری ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥
﹝︀ ︀︋︡ ﹡︷︀م ﹝︴﹙﹢︋﹞︀ن را ︵︣ا﹩ و ︋︀ ﹡︷︀م ﹝﹢︗﹢د ﹝﹆︀︧ـ﹥ ﹋﹠﹫﹛ و در دورۀ ︋︺︡، ︋︣﹡︀﹝﹥

﹜﹜
︋﹠﹢︧ـ﹫﹛. آ﹇︀ی ا﹝﹫﹠﹩ ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ︵﹙︊﹥ ︫ـ﹫︺﹥ در د﹡﹫︀﹩ ﹋﹥ ﹝︣︑︉ ﹎﹀︐﹞︀ن ︑﹢﹜﹫︡

︣︋ ︋ و و ﹜﹫  ﹢︗﹢ م ︋ ﹩و ︣ ن ︋﹢ م  ︋︣︋ ︋ و و ﹜﹫  ﹢︗﹢ م ︋ ﹩و ︣ ن ︋﹢
︕︣ی را ﹋﹥ از ︠︀﹡︡ان ر︨︀﹜️ ︋﹥ او ر︨﹫︡ه ︑︣و﹊﹀︑ ،﹩﹠د ︣﹊﹁ ︡﹫﹛﹢︑ ︀︋ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︡﹠﹋ ﹩﹞

﹜﹜
.︡﹠﹫︊ ﹢د را ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︣ده و ﹝︴﹙﹢︋﹫︐︀︩ را دو︋︀ره︋  ︣ای ا﹠﹊︀ر ﹐زم ا︨️ ذ﹨﹟︠  ﹋﹠︡ و︋ 
︕
︒ ﹡︀م  ︋︀ ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ﹉ ﹝︭︡اق ﹝︐﹠︀︨ـ︉︋  ︀ـ︀ن ا︪ـ︀ن از ︻﹑﹝ـ﹥ ︵︊︀︵︀︊﹩ (ره)︋  در︎ 

مم
﹝﹩ ︋︣د و ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︎︥و﹨︩ ﹉ ا︠﹑ق ا︨️ و ﹨︣ ﹋︧﹩ آدم ︎︥و﹨︪﹍︣
م ︋ ︋︉ ق ن ﹢ ︋ ﹩ ︊ ︊ ن  ن  ︎︋ ︋︉ ق ن ﹢ ︋ ﹩ ︊ ︊ ن

﹝﹞ ︳︨﹢︑ ﹤︊︀︭︡ی ﹝﹆﹅ ﹁︣﹡﹞﹩ ︫﹢د.

﹡ـ﹍︀ه در︗﹥ دو ︋﹥ دا﹡︩ ︺﹠﹩ ا ﹤﹊﹠﹉ ︻﹙ـ﹛ را ﹝﹢︲﹢ع ﹇︣ار د﹨﹫﹛ و از ﹝﹠︷︣ی ︋︀﹐︑︣ ︋﹥
آن ︋︍︣داز﹛ در ︀﹜﹫﹊﹥ ﹡﹍︀ه در︗﹥ ﹉ ︋﹥ دا﹡︩ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ﹝︧ـ︀﹏ آن دا﹡︩
︋ ︣ ︣ی︋ ﹫﹛و ︣ ﹢ع ﹢ ﹜   ﹩ ︩ ︋ و ︗︋ ︣ ︣ی︋ ز ﹫﹛و ر ︣ ﹢ع ﹢ ﹛ر   ﹩ ︩ ︋ و ر︗

ا︨️.
از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹡﹍︀ر﹡︡ه ا﹟ ﹡﹢ع ﹡﹍︀ه را ﹊﹩ از را﹨︊︣د﹨︀ی ︋︧ـ﹫︀ر ﹝︑ ﹜﹆﹅ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫ـ﹩
﹤︋ ﹉ ﹤︗︀ی آن ︋︀ ﹡﹍︀ه در︑ر ﹝﹩ دا﹡︡ ︋︺︡ از ︑︊﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️ آن و ︋﹫ـ︀ن ︑﹀︀و﹢﹞ ︩︎︥و﹨ـ
﹩ ﹢ م ﹅ ﹜ ﹫ ی︋ ︣︊ ﹩  ﹢ع ﹟ ﹢ز︖ م ﹅ ﹜ ر ﹫ ی︋ ︣︊ ر ز ﹩  ر ﹢ع ﹟ ر ︖ ز
دا﹡︩ ︋﹥ ذ﹋︣ ا︫﹊︀ل و ︮﹢ر︑︀ی ا﹟ ﹡﹢ع ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ︎︣دازد ︣ا ﹋﹥ ﹨︣ ﹉ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی و︥ۀ

﹩ ︎﹩
︠﹢د را دارد، ︨︍︦ آ︨﹫︊︀ی ﹡︍︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ را ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ︣ ︣ ︣︎﹩ ﹢ع ﹟ ی  ﹢ لو ︣ ︋︩︣ ︣ ز ︣︎﹩ ﹢ع ﹟ ی  ﹢ر لو ︣ ︋︩

︀ً از ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ای ورود در ﹉ ︻﹙﹛ ﹝﹩ دا﹡︡ ﹫︗︣︑ را ︀︫︣﹍﹡ ﹟︪︀ن ز﹝︀ن ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ اا
﹟ ﹝﹆﹢﹜﹥ ر ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡  ﹤︋ ﹟︐︠ ︨﹫︊︀ی ﹡︍︣د رد ︨︍︦  ﹟︠﹢د ر د  ﹤︋ ﹟︐︠ ی ﹡︍︣د

︣︠ـ﹩ را﹨︊︣د﹨︀ی ﹋﹑ن ︗️ ︑﹢︨ـ︺﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ﹡﹍︣ش در ﹡︷ـ︀م ︑︺﹙﹫﹛ و ـ﹥︋  و در ادا﹝ـ﹥︋ 
﹩ ﹜ ︎﹩ ﹜ ︎

︑︣︋﹫ـ️ ︎︥و﹨︩ ﹝ـ﹢ر ︎︣دا︠︐﹥ و آ﹡︀ را ︑﹢︲﹫ـ ﹝﹩ د﹨︡ و در ﹡︀ـ️ ︋︣︠﹩ را﹨﹊︀ر﹨︀
﹫﹛و م ︣ش ﹢ع ﹟ ﹢ ︗ن ی ︣︊ ﹩ ︣︋ ︋ ﹫﹛وو م ر ︣ش ﹢ع ﹟ ﹢ ︗ن ی ︣︊ ﹩ر ︣︋ ︋ ر و

︗️ ︋﹥ د︨️ آوردن رو﹫﹥ و ﹝︀رت ﹡﹍︣ش در︗﹥ دوم ︋﹥ دا﹡︩ را ︋︣ ﹝﹩ ︫﹞︣د.
﹩ ︣︋   و ﹩  ﹫ ﹢  و ︣︎ ﹢ ︩ ︎︥و ﹫︋︣︣︋   ر و ﹩  ﹫ ﹢ ر  و ︣︎ ﹢ر ︩

﹝﹆︀﹜﹥ ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

︡︡︗ زه ﹨︀ی﹢ ا      ً ︋︣و︗︣دی، ︪︠️ اول ️ ︣ه ی ︻﹙﹞﹩ آ﹫︨
︨﹫︡ ا﹞︡ ﹝︡دی

﹡﹢ا﹇︬ ﹢زه از د︡﹎︀ه ︴﹞ ︡﹫︫︣ی 
︴﹞ ︡﹫︫︣ی

﹝﹀﹢م ا︗︐︀د در ︵﹙︊﹥ ﹨︀  ︡︀︋﹉ ارزش ︋︪﹢د
︻﹙﹩ ر︲︀ ا﹝﹫﹠﹩

︑︣و︕ ﹡﹍︀ه در︗﹥ دو ︋﹥ دا﹡︩، را﹨︊︣دی ﹝﹛ در آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر 
︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن
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مطابق يكى از مصوبات شوراى عالى حوزه هاى علميه درآغاز سال تحصيلى 89-88 1، برنامه ريزى 
و نظارت بر اجراى تحقيقات درسى طالب در دوره سطح، به عهده معاونت آموزش حوزه هاى علميه 
ــت. اصل تصويب اين مصوبه، مى تواند در راستاى ارتقاء وضعيت پژوهشى طالب  گذاشته شده اس
ــود. رهنامه اين امر را به فال نيك مى گيرد و بر خود الزم  حوزه هاى علميه،  گامى به جلو تلقى ش
ــته اند؛ تبريك گفته،  ــاتيد، فضال و متوليانى كه در ايجاد اين مطالبه نقش داش مى داند به تمامى اس
ــت كه نشريه در فرصتى  ــكر كند. اما اين مصوبه، بيم ها و اميد هايى به دنبال خواهد داش از آنان تش

مقتضى آنها را بررسى مى كند. در اين مجال و به منظور فتح باب، مالحظاتى تقديم مى شود:
ــش ها، سؤال از فلسفه اين مصوبه است.  ــى پيامدهاى اين مصوبه، يكى از اولين پرس 1. براى بررس
ــطح چيست، با اجراى اين  ــى دوره  س ــى در برنامه آموزش اينكه هدف از گنجاندن تحقيقات درس
ــى طالب رخ دهد، نسبت اين امر با پژوهش محورى  ــت چه اتفاقى در نظام آموزش مصوبه قرار اس
ــود دارد؛ يكى رويكرد انضمامى و ديگرى،  ــت، در اين خصوص دو رويكرد اصلى وج آموزش چيس
ــى، به نظام  ــى فعلى، تكاليف پژوهش ــت. در رويكرد اول، در وضعيت آموزش ــرد اتحادى اس رويك
ــود و يا بخشى از  ــود. مثال چند واحد آموزِش پژوهش به درس ها اضافه ش ــى الصاق مى ش آموزش
ــى طالب اشراب  نمره، به فعاليت هاى تحقيقى تعلق گيرد؛ در رويكرد دوم، پژوهش در نظام آموزش
ــت قرار مى گيرد. بنابراين براى  ــود. مثًال تمركز آموزش بر فراگيرمحورى و يا تقويت خالقي مى ش
ــفه را موِجه اين  ــيد كه مصِوبان و متوليان، كدام فـلس ــى پيامدهاى اين مصوبه، بايد پرس پيش بين
ــفه اتحاد؟ به نظر مى رسد براى تحول در نظام آموزشى  ــفه انضمام و يا فلس تصميم مى دانند؛ فلس
ــالمى، چاره اى نيست جز اينكه رويكرد اتحادى مد نظر قرار گيرد.  ــتاى توليد علوم اس حوزه در راس
ــت اما تجربه نظام هاى  ــان، بهتر از هيچ اس ــه رويكرد انضمامى، به نظر برخى كارشناس ــرا گرچ زي
ــى مشابه حوزوى و غير حوزوى كشور، نشان مى دهد كه اين رويكرد كمتر توانسته است در  آموزش

فراگيران، زمينه ها و انگيزه هاى توليد دانش را ايجاد كند. 
2. انتخاب رويكرد اتحادى، نيازمند تبيين الگوى بومى است كه درآن تمامى عناصر نظام آموزشى 
با رويكرد پژوهش محورى باز تعريف شود. افراط و تفريط در مديريت مطالعات اين مساله، در آينده، 
معضالتى جدى در حيطه علوم اسالمى فراهم خواهد آورد زيرا كه سياست ها و برنامه هاى آموزشى 

امروز طالب، سرنوشت فرداى دانش هاى حوزوى را رقم خواهد زد.
ــوزه، با يكديگر  ــى طالب قبل از ورود به ح ــى روحى و آموخته هاى قبل ــى، تواناي ــت ذهن 3. ظرفي
متفاوت است. اين تفاوت ها بايد در برنامه ريزى و اجراى اين مصوبه، مد نظر برنامه ريزان و مجريان 
ــكوفايى  ــد و ش ــايى، رش قرار گيرد. عالوه بر اين، توجه به اين نكته مى تواند، فرصتى براى شناس
ــت آينده توليد علم حوزه ها در گرو  ــگرى طالب فراهم كند. آنچه مسلم اس ــتعدادهاى پژوهش اس

شناسايى، جذب، حمايت و هدايت استعدادهاى پژوهشگرى در بين طالب است.
ــرايط و منابع  ــات مهم در اجراى اين مصوبه، در نظر گرفتن تفاوت  امكانات، ش ــى از مالحظ 4. يك
ــت برنامه ريزى ها، با توجه به  ــتان هاى مختلف است. با وجود اين، الزم اس ــانى مدارس و اس انس
ــرايط آنان صورت گيرد. در نظر  ــب با امكانات و ش ــتان ها و مدارس، متناظر و متناس رتبه بندى اس

نگرفتن واقعيت ها و تعميم شتابزده در اين باره، مى تواند آسيب هايى جدى ايجاد كند.
5. الزامى بودن تحقيقات ضمن تحصيل و پژوهش هاى پايان دوره، گرچه مى تواند موجب فراگيرى 
اين مهم در بين طالب دوره سطح باشد، اما در صورت عدم اتخاذ تدابير الزم، ممكن است موجب 
ــويقى  ــود. فراهم كردن زمينه هاى تش ــل جوان حوزه ش دلزدگى و بعضا تنفر از امر پژوهش در نس
ــنواره  ــالم و جدى بين طالب جوان مانند برگزارى جش ــى و ايجاد فضاى رقابت علمى س و حمايت
ــرى عالمه حلى(ره) و راه اندازى ساير جشنواره هاى استانى و انتشار نشريه علمى سراسرى  سراس
ــيب ها را تبديل به فرصت هايى  ــريات علمى طالب مدارس مى تواند اين آس ــاير نش راه دانش  و س

طاليى براى تقويت روحيه تحقيق بين طالب جوان حوزه ها كند.
ــدارس رقم مى خورد، نتيجه هماهنگى همه متوليان  ــته و ماندگارى كه در م 6. همه تحوالت بايس
ــدن آموزش مدارس  ــت. تحوالت آموزشى و پژوهش محور ش ــه اس ــه و بيروِن  مدرس دروِن  مدرس
ــد الزم است كارگروه هاى مشتركى بين معاونت هاى  ــتثناء نيست. به نظر مى رس نيز از اين امر مس
ــطح مركز  ذى ربط به ويژه بين معاونت هاى آموزش و پژوهش براى اجراى بهينه اين مصوبه در س
مديريت حوزه ها تشكيل شود. در سطح مدارس نيز كارگروهايى زير نظر مدير و با حضور مسووالن 
ــود و امور مربوط را تدبير كنند. در اين مورد نقش استادان مدارس با  ــكيل ش ــاتيد منتخب تش و اس
توجه به ارتباط مستقيم، تاثيرگذار و مداومى كه با طالب دارند، بسيار مهم است. بنابراين شناسايى، 
توجيه، ارتقاء وضعيت و حمايت از استادان معزز مدارس، متناسب با اين مصوبه مى تواند به صورت 

چشم گيرى، دشوارى هاى فراروى اجراى اين مصوبه را مرتفع كند.
ــل جوان حوزه ها، ملكه اجتهاد و پژوهش و يا حداقل داشتن اين روحيه را، مقوم  ــت نس 7. الزم اس
هويت حوزوى خود بدانند و از سر مسؤوليت شرعى و رسالت طلبگى خود، به دنبال تمرين پژوهش 
ــخگويى علمى در حوزه مسايل علوم انسانى ـ  ــاس كند پاس و تحقيق برآيند. طلبه امروز بايد احس
ــالم و دنياى متجدد نو، به عهده حوزه هاى علميه است و اين مسؤوليت به هر  ــالمى جهان اس اس
ــالب، به صورت خودجوش به  ــر دوش آنان قرار خواهد گرفت. در اين صورت ط ــال، در آينده ب ح
ــد و اين  ايجاد تمهيدات الزم رو مى آورند و خود مطالبه گر اجراى بهينه چنين مصوباتى خواهند ش

شرط الزم و كافى موفقيت چنين تحوالتى در نظام آموزشى حوزه است. 
انتظار مى رود سال تحصيلى 90-89 شاهد اتفاقات و اخبار خوبى در زمينه برنامه ريزى و اجراى اين 
مصوبه باشيم. آنچه در مصاحبه شماره پيشين رهنامه، پس از تصويب اين مصوبه، با معاون محترم 
ــاهد رشد علمى  ــاءاهللا با اجراى اين مصوبه ش ــت. ان ش آموزش حوزه ها آمده بود، مؤيد اين امر اس

روزافزون نسل جوان حوزه هاى علميه باشيم.
 رهنامه بنابرآنچه گفته شد اين مصوبه را خشت اول بناى پژوهشى حوزه هاى علميه مى داند و براى 

فراهم كردن زمينه هاى الزم جهت بحث و بررسى در اين خصوص آمادگى كامل دارد. 
1. مصوبه جلسات 7/3، 8/1، 8/3 و 1388/8/10 شوراى عالى حوزه هاى علميه، بند 12 از شرح وظايف معاونت آموزش 

حوزه هاى علميه.

﹤ اـ﹟ ﹝︭︋﹢
︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ ا︨️ ︪︠️ اول︎ 



٧

١۴...️﹫﹝﹋︀ ︀﹞ آ﹝﹢زش ﹨︀ی ︣︋ ︡︀︋ ︩﹨روح ︎︥و
︨ـ︣﹋︀ر ︠︀﹡﹛ ا﹁︪︀ر

︦ از آن ︑﹀︀وت ـ︡ه و︎  ︣دا︠︐﹥︫  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︮﹙﹩ ︑︣﹟ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹡︷︀م︎  و ︵﹑ب︋ 
︎

︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫ـ﹩ ا︨ـ﹑﹝﹩ و ︾︣︋﹩ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹢رد︋ 
︎ ︎ ︎م ︎ م

ا︨️.
︠︀﹡﹛ ا﹁︪ـ︀ر ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ︵﹙︊﹥ در دورۀ ︨ـ︴ ︻﹑وه ︋︣ ︋︀﹐ ︋︣دن ذ︠﹫︣ۀ دا﹡︩
﹤︊﹚︵ ️﹫﹇﹑︠ ︡︀︋ ︎︥و﹨︩ را ﹨﹛ ﹁︣ا ︋﹍﹫︣د و ا︨︐︀د ﹟﹢﹡ ︫ـ﹫﹢ه ﹨︀ی ︡︀︋ د﹢︠

 ﹜
را ︋︍︣ورا﹡︡.

ـ︣ ﹡﹆︩ۀ ︣﹋️، و︗﹢د ︥و﹨︩ در دورۀ آ﹝﹢زش ︻﹑وه︋  ︣ای ﹝︣︡ـ️︎  ا︪ـ︀ن︋ 
︍

ا﹁ـ︣ادی ﹝︭﹞ـ﹛ را ﹐زم ﹝﹩ دا﹡ـ︡ و ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ا︨ـ️ ﹋﹥ در اـ﹟ آ﹝﹢زش ﹋﹑س
︎

﹝﹢︲﹢︻﹫️ ﹡ـ︡ارد و از ︵︣﹁﹩ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︖︀ی ﹋﹞﹫️ ︋︺﹠﹢ان ارزش ﹝︴︣ح ا︨ـ️ و
در ︀︎︀ن از ا︨︀︑﹫︡ و ︵﹑ب ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ︠﹑ء ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︴﹙﹢ب،

حح
︦ ر︨︀﹜️ را در ︠﹢د ز﹡︡ه ﹡﹍﹥ دار﹡︡ و ︠﹢د ﹝︐﹢︗﹥ ︑﹊﹙﹫﹀︪︀ن ︋︀︫﹠︡.

م

٢٣ آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر١٨
﹩﹇︣︵ ︡﹫︖﹞

﹨︡ف در آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر، د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥...
︻﹙﹩ ذو︻﹙﹛

︕︀ی ﹡﹍︀ه ﹡﹢ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در را︨ـ︐︀ی ا﹝︣ ︑︣و﹨ ️ ︨﹙︧ـ﹙﹥ ﹡︪︧ـ
️︑ ︡ه ا︨ـ️ و ا︠﹫︣ا︤ار ﹎︣د﹎︣ ︥و﹨︪ـ﹩ ︵﹙︀ب︋  ︎︥و﹨︩ ︑﹢︨ـ︳ اداره ا﹝﹢ر︎ 
︕︣و ︣ ی ر ر ی ﹢ ︖ ﹢ ︣ی ی ر ر ی ﹢ ︖ ﹢ ی
ـ︳ اداره ا﹝﹢ر ّ︨ ﹢رت ﹜﹢ح ﹁︪ـ︣ده ︑﹢ ـ﹥︮  ︥و﹨ـ︩ و︋  ︻﹠ـ﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه ﹝﹆︡﹝ـ︀ت︎ 
︎︥و﹨︪﹩ ︻︣︲﹥ ﹎︣د︡ه ا︨ـ️ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹇︧﹞︐︀﹩ از ︨﹠︀ن ا︨︐︀د ار︗﹞﹠︡

ح ح︎ ︎
﹝︖﹫︡ ︵︣﹇﹩ در را︨ـ︐︀ی آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ا﹟ ︫ـ﹞︀ره ﹝︣︑︊︳

︎
.﹜︀ن را در ︨﹥ ﹇︧﹞️ در ﹝︖﹙﹥ درج ﹋︣د﹠︨ ﹟د ا﹢︋

ـ﹠︀︠︐﹩، ︻﹙﹞﹩   ︫︡︺  ︋﹤ ︥و﹨︩ ﹝﹢ری ﹡︀︸︣︋   ︎︒ از ﹡︷︣ ︗﹠︀ب آ﹇︀ی ذو︻﹙﹛︋ 
و دا﹡︪ـِ﹩ آ﹝﹢زش ا︨ـ️ ﹡﹥ ﹨ـ﹛ۀ ا︋︺︀د آن و ﹨ـ︡ف در آ﹝ـ﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر، 

︎ ﹜︎ ﹜
آ﹝﹢زش ﹁﹊﹢را﹡﹥ ا︨️.

ِِ
ا︪ـ︀ن ﹨︡ف، ﹝﹢︲﹢ع و ﹝︐﹢ای دروس، ا︨ـ︐︀د، ارز︫ـ﹫︀︋﹩ و ︨ـ﹠︖︩ را از 
 ︬︭︑ ︣ ︀ور﹡︡ ﹋﹥ ا︨︀︑﹫︡ ︻﹑وه︋   ︋﹟ا ︣ ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ا﹟ ﹡﹢ع آ﹝﹢زش ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و︋ 

عع
در ﹉ ﹝︀دۀ در︨ـ﹩ ︀︋ـ︡ در ﹡﹢ۀ آ﹝﹢زش آن ﹨﹛ ﹝︐︭︬ ︋︀︫ـ﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ 

عع
 ﹩︭︭︑ ︀ی﹨ ️ ︣﹎︤اری ﹡︪︧ ︥و﹨︩ و︋  ︋︀ ا︨ـ︐﹀︀د از ﹋︀ر﹎︀﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ـ﹩︎ 

﹜﹜
︨ـ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︋︣ای ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︀رب ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ﹝︐﹢ن در︨﹩ 
︣﹡︀﹝﹥، ﹝︐﹟ و  ـ﹢﹡︡ ز︣ا ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︋   ︫﹟رت ﹡﹫︀ز ︑︡و﹢ ︀ز︨ـ︀زی و در︮   ︋︡︀  ︋︤﹫﹡
 ︀﹀ز﹝﹫﹠﹥ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫ـ﹠︡ ︵﹙︊﹥ ︠﹫﹙﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹡﹆︪﹩ ا ﹟در ا ﹩︪ا︨︐︀د ﹎︣ا

.︡﹠﹋

﹝﹀﹢م ا︗︐︀د در ︵﹙︊﹥ ﹨︀  ︡︀︋﹉ ارزش ︋︪﹢د٠٨
︻﹙﹩ ر︲︀ ا﹝﹫﹠﹩

﹝︀︭︊ـ﹥ در ﹝﹢رد ﹋︀ر﹋︣د آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︪ـ﹍︣ا در ﹉ ﹁︱︀ی ﹎﹀︐﹞︀﹡﹩ ا︨ـ️. 
آ﹇︀ی ا﹝﹫﹠﹩ آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︪﹍︣ا را ﹉ ﹡﹢ع ﹁︣ا︑ ︡﹠︭﹫﹏ و ﹉ ﹡﹍︀ه ﹡︣م ا﹁︤اری 

︎
︋﹥ ﹡﹢ع آ﹝﹢زش ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹨﹠︖︀ر ا︨️ ﹡﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت.

ع ع︎ ︎
از ﹡︷︣ ا︪︀ن او﹜﹫﹟ ﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹫︳ ﹨﹠︖︀ری را ︋︣ای ﹝︀ ︑﹢︗﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹨︡﹁﹩ 

عع
ا︨ـ️ ﹋﹥ ︋︣ای ︠﹢د ﹝︪︬ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︨ـ︍︦ ﹡﹢︋️ ︋﹥ ︵︣ا︭︠︀︫ ﹩︀ی 
﹨﹠︖︀ری ﹝﹩ ر︨ـ︡ ﹋ـ﹥ ﹝︀ ︀︋︡ ﹡︷ـ︀م ﹝︴﹙﹢︋﹞ـ︀ن را ︵︣ا﹩ و ︋︀ ﹡︷ـ︀م ﹝﹢︗﹢د 
﹠﹢︧ـ﹫﹛. آ﹇︀ی ا﹝﹫﹠﹩ ﹝︺︐﹆︡ ا︨ـ️ ﹋﹥   ︋﹤﹞︀﹡︣  ︋،︡︺ ﹝﹆︀︧ـ﹥ ﹋﹠﹫ـ﹛ و در دورۀ︋ 

م م
 ︣﹊﹁ ︡﹫﹛﹢︑ ︀︋ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ︀ن﹝︐﹀﹎ ︉︑︣﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹫﹡︫ـ﹫︺﹥ در د ﹤︊﹚︵

﹜ ﹜
د﹠﹩، ︑﹀﹊︣ی را ﹋﹥ از ︠︀﹡︡ان ر︨︀﹜️ ︋﹥ او ر︨﹫︡ه ︑︣و︕ ﹋﹠︡ و ︋︣ای ا﹠﹊︀ر ﹐زم 

ا︨️ ذ﹨﹟ ︠﹢د را ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︣ده و ﹝︴﹙﹢︋﹫︐︀︩ را دو︋︀ره ︋︊﹫﹠︡.
︕︕

 ︒  ︋︀ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹝︭︡اق ﹝︐﹠︀︨︉︋  ︀︀ن ا︪ـ︀ن از ︻﹑﹝﹥ ︵︊︀︵︀︊﹩ (ره)︋  در︎ 
︥و﹨︩ ﹉ ا︠﹑ق ا︨ـ️ و ﹨︣ ﹋︧﹩  ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︫ـ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥︎  ﹡︀م ﹝﹩ ︋︣د و︋ 

آدم ︎︥و﹨︪﹍︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.
مم

����
� ���

��
������

���� �

����
� ���

��
������

���� �

����
� ���

��
������

���� �

����
� ���

��
������

���� �



︻﹙﹫︣︲︀ ا﹝﹫﹠﹩، ﹝︐﹢﹜ّ︡ ١٣٣٩، 
در ︨︀ل ١٣۶٢، ︑︭﹫﹑ت 
﹢زوی را در ﹇﹛ آ︾︀ز ﹋︣د. 
در ﹎︫︢︐﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︪﹩ 
﹢زه ی ︻﹙﹞﹫﹥ را ︋︣ ︻︡ه 
دا︫️ و ا﹋﹠﹢ن ﹝︧﹣ول 
د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ی ︫﹢رای ︻︀﹜﹩ 
﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ و ︻︱﹢ 
﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ی د﹁︐︣ ︑︊﹙﹫︽︀ت 
و ﹝︡رس ﹢زه و دا﹡︪﹍︀ه 
ا︨️. ا︨︀︑﹫︡ دروس دوره ی 
︨︴ ا︪︀ن آ︀ت ︻︷︀م 
︵︀﹨︣ی ︠︣م آ︋︀دی، را︨︐﹩ 
 ،﹩﹡︀︀︎ ،︀ردی︐︫ا ،﹩﹡︀︫︀﹋
︨︐﹢ده، و︗︡ا﹡﹩، ا︻︐﹞︀دی و 
ا︨︀︑﹫︡ دروس دوره ی ︠︀رج 
 ︡﹫︀ت ︻︷︀م و︪︀ن آا
︠︣ا︨︀﹡﹩، ︫︊﹫︣ی ز﹡︖︀﹡﹩، 
﹝﹫︣زا ︗﹢اد ︑︣︊︤ی (ره)، ︨﹫︡ 
﹋︀︸﹛ ︀︣ی و ︨﹫︡ ﹝﹞﹢د 
︫︀﹨︣ودی ﹨︧︐﹠︡.

 ﹤﹋ ﹩︑︀﹫︋︣︖︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
در ︣︡﹞ ﹤︴﹫️ ︎︥و﹨︩ 
دا︫︐﹥ ا﹡︡ و ︨﹢ا︋﹅ ︻﹙﹞﹩ 
️ و﹎﹢  ﹀﹎ ﹟︪︀ن ︠﹢ا﹡︡ن اا
︠︀﹜﹩ از ﹜︴︿ ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
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️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟  ︖ ︀︋ ﹤︊︀︭﹞
︻﹙﹫︣︲︀ ا﹝﹫﹠﹩ 
در︋︀ره را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ آ﹝﹢زش 
︩ ﹎︣ا ︎︥و﹨

︪﹢د﹝﹀﹢م ا︗︐︀د در ︵﹙︊﹥ ﹨︀  ︡︀﹉ ارزش︋  ︋
: بـراى ارائه هر گونه راهـكار عملى 
براى بهتر درس خواندن و اسـتفاده بهتر از 
ظرفيت هـاى علمـى حوزه ها الزم اسـت از 
داشته ها و ظرفيت ها فهرستى تهيه و آن را 
با نتايجى كه انتظار داريم مقايسه كنيم. در 
ايـن راسـتا يكـى از مطلوب هـا را توسـعه 

آموزش پژوهش گرا دانستيم.
در شـماره ى قبل بيشتر درباره ى ماهيت آن 
گفت وگو كرديم. در اين شـماره مى خواهيم 
دربـاره ى راهكارهـاى ايجـاد آن صحبـت 
كنيم. لطفـاً بفرماييد كه به نظر شـما حوزه 
چه روندى را پيش بگيرد تا نظام آموزش ما 

به سمت پژوهش گرايى حركت كند؟
ــما مى گوييد  ــدا بايد آموزش پژوهش گرايى كه ش ابت
ــاخصه ى آموزش  ــم اوًال ش ــرد. بايد ببيني ــف ك تعري
ــت؟  ــت؟ ثانيًا مطلوبيتش از كجاس پژوهش گرا چيس
ــت يا نه؟ رابعًا اين سيستمى  ثالثًا در حوزه، عملى اس
ــوزش پژوهش گرا چه الزاماتى دارد؟  كه مى گوييد آم
اين ها همه بحث هايى است كه الزم است به ترتيب 

پيش ببريد.
ــت  اول به طلبه بگوييم اين، آموزش پژوهش گرا اس
ــت. ثانيًا دليل خوب بودن  و داراى اين مختصات اس
ــم مطلوبيتش از  ــان كنيم. به طلبه ها بگويي آن را بي
ــت كه آيا با سيستم  ــت. اكنون سؤال اين اس كجاس
ــود؟ خيلى چيزها در دنياى  حوزه هم هماهنگ مى ش
ــت. لكن در شرايط فعلى ممكن است  امروز الزم اس
ــمت برود. جابه جا  ــم حوزه نمى تواند به اين س بگويي
ــتمى با يك سيستم ديگر شرايطى دارد.  كردن سيس

ــود اجرايش كرد و  ــه بگوييم مى ش ــه فرض اين ك ب
ــت براى شما اين سؤال پيش مى آيد  مطلوب هم هس
ــه بر چه مبناهايى؟ مثًال مى گوييم اين نوع طلبه ها  ك
و اين نوع درسى كه مى خوانند، بر حسب نوع اهداف 
ــيم كرده اند، داشته  ــى كه براى خودشان ترس آموزش
ــان تعريف  ــراى آينده خودش ــردى كه ب ــد و كارك ان
ــب هزاران نوع عوامل، مى توانيم به  كرده اند، بر حس
ــيم كه بله افراد با اين خصوصيات،  يك فرمولى برس
ــند. حاال ببينيم اين  ــته باش آموزش پژوهش گرا داش
ــود پياده كرد. مدرسه بايد چه  آموزش را چطور مى ش
ــه كار كند؟ كتابش  ــى بايد چ كار كند؟ نظام آموزش
ــد؟ يعنى اگر مختصات يك نظام آموزشى  چطور باش
را تعريف كنيم، چه الزاماتى در هر يك از اين عناصر 
ــايد  دارد؟ من منطق و روش بحث را عرض كردم. ش
شما بگوييد با كتاب رسائل سخت است از طلبه چنين 
ــزى بخواهيم ولى با كتاب كفايه و يا با بحث هاى  چي

آقاى صدر مى شود ولى با فالن كتاب نمى شود.
مؤلفه ديگر اين كه استاد در اينجا شأنش چيست؟ با 
توجه به اين آرمان و هدف و برنامه جايگاه مدرسه و 
ــؤولين مدرسه چيست؟ در آيين نامه هاى آموزشى  مس
ــؤوالن حوزه چه  ــود؟ مس چه چيزهايى بايد اعمال ش
ــازى روى چه عواملى  ــد بكنند؟ در فرهنگ س كار باي
ــه اى از برنامه ها را  ــد مجموع ــم؟ باي ــت بگذاري دس
ــمت پيش مى رود.  ــف كرد كه فرهنگ به آن س تعري
ــت كه يك فضاى  اولين اتفاقى كه بايد بيفتد اين اس
ــه اگر واقعًا چيزى  ــت كنيم؛ يعنى اينك گفتمانى درس
ــت، مطلوبيتش بين االذهانى  فى حد ذاته مطلوب اس
ــود. طلبه ها بگويند اين كار خوبى است. مثل  هم بش
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ــال مى گوييم اينكه عده اى به جبهه  اينكه االن بعد از اين همه س
رفتند و جنگيدند كار ارزشمندى بوده است. اين چيزى است كه ـ 
ــو آن موقع فرهنگش كم يا زياد بوده ـ االن همه با ديد مثبتى  ول

به آن نگاه مى كنند.
ــديم كه آموزش پژوهش گرا چيست مقدارى  اكنون كه متوجه ش
ــت طلبه ها اين  ــه چرا الزم اس ــم اينك ــش كار كني روى مطلوبيت
ــئله انگيزشى  ــًا اين يك مس نوع آموزش را دنبال كنند. آيا اساس
ــت؟ بايد با مدارس و مسؤولين  ــت يا نه يك نظام آموزشى اس اس
ــه طلبه ها بگوييم، ممكن  ــى كار كرد بدون اينكه بياييم ب آموزش
است شما بگوييد با توجه به خصلت آزاد بودن دروس حوزه الاقل 

ــه هفت به باال يا درس خارج، متغيرهاى زيادى در  از پاي
ــت كه بخواهيم رويش دست  نظام رسمى آموزشى نيس
بگذاريم؛ اگر بخواهيم كار فرهنگى ترويجى بكنيم و اين 
ــوص از پايه نه و ده و درس  ــدل را ياد بدهيم، به خص م
خارج، اين را طلبه ها مى توانند اجرا كنند بنابراين نگرانى 
ــت كه كار فرهنگى مى خواهد، هر  ندارد. عرضم اين اس
ــتر طلبه ها  چقدر آگاهى بدهيد و فوايدش را بگوييد بيش
ــام بدهند. به  ــه اينكه اين كار را انج ــب مى كند ب را راغ

ــم تعريف بدهيد  ــد كه ه ــر من مدخل اين بحث ها همين باش نظ
و ضرورتش را بيان كنيد، و هم نقش طلبه ها را برجسته كنيد.

: بـا توجه به اينكه شـماره ى قبـل را به ماهيت 
آمـوزش پژوهش گـرا اختصاص داديـم، تقريباً محور 
تمـام مصاحبه ها و مقـاالت بحث تبييـن ماهيت بود. 
سـعى كرديم بگوييـم ماهيـت آمـوزش پژوهش گرا 
چيسـت و نقش استاد و سـنجش و طلبه هر كدامش 
چيسـت؟ نظـرات مختلف تا حدى در كليات مشـترك 
بود. حـاال با توجه به فضاى گفتمانـى كه فرموديد آيا 

مى شود در خصوص خود اينها هم صحبت كرد؟

ــود و  ــه در فضاهاى گفتمانى بايد بش ــد مهم ترين كارى ك ببيني
فوق العاده در كشور ما ناقص است اين است كه در فضاى گفتمانى 
زنجيره اى از مفاهيم مرتبط به هم و مكمِل هم، وجود دارد. يكى 
ــم و از بقيه مى گذريم. مثل  ــورد از اين ها را توضيح مى دهي دو م
ــالمى چيست؟ گفتمان غرب چيست؟  اين كه: گفتمان انقالب اس
ــم دو تايش را  ــادى داريم. ولى وقتى ما مى آيي ــوب مفاهيم زي خ
ــود. اينكه  انتخاب مى كنيم. آن مفهوم كما هو حقه معرفى نمى ش
ــما بتوانيد ارائه  ــبى ش ــك امر مطلوبى را در يك هارمونى مناس ي
ــت. مثًال شما مى گوييد آموزش پژوهش گرا.  بدهيد خيلى مهم اس
ــى تمركز  ــوزش پژوهش گرا چقدر روى روحيه ى پژوهش خب آم

ــبت به  ــگرى توجه دارد؟ چه الزاماتى نس دارد؟ چقدر روى پرسش
اخالق علمى و پژوهش دارد؟ چقدر آزادانديشى در آن مؤثر است؟ 
ــت؟ چقدر  ــد، مباحثه و مناظره در آن مهم اس ــدر فضاهاى نق چق
ــت؟  ــودن موضوعات براى آموزش پژوهش گرا مهم اس ــه روز ب ب
ــود طلبه ها را به موضوعى كه اصًال به آن ها هيچ ارتباطى  نمى ش
ــاعت ها كار كنند  ندارد عالقه مند كنيد. مثًال راجع به عبد و إماء س
ــًال اين گرايش به پژوهش وجود  ــد ما تحقيق كرديم، اص و بگوين

پيدا نمى كند.
ــما فعًال مى توانيد چند  ــا را بايد كامل ديد. اما ش ــه نظر من اينه ب
ــان الاقل براى خودمان به  ــل اصلى را در بياوريد كه نسبتش عام

ــود، بعدها يك راهبرد ترويجى انتخاب  ــكل نمودارى معلوم ش ش
ــد. تا حاال معاونت  ــش ده مى كنيم كه بتواند به همه اين ها پوش
پژوهشى اين مقدار موفق بوده است كه گفتمانى را راه اندازى كند. 
ــور اين مسئله زمينه داشته است. در  يك مقدار هم در فضاى كش
اين گفتمان يك اسمى از پژوهش، عالقه به پژوهش و مطلوبيت 
ــردرگمى  ــت اما اينكه طلبه را از يك س اصل پژوهش مطرح اس
ــدا نكرده ايم. در بقيه ى  ــى پي در بياوريم هنوز به توفيقى دسترس
ــد يك مطلوبيت را  ــت. ما باي زمينه هاى زندگى هم همينطور اس
جابجا كنيم. مثًال اگر يك موقع سن ازدواج كم را بد مى دانستند. 
ــداً اين به مرور از بين رفته. يك چيزهايى براى مردها مطلوب  بع
ــت ارتباط تغيير پيدا  ــت. ماهي بوده بعدها از بين رفته اس
ــن ماهيت ارتباط طلبه را با كتابش نتوانم  مى كند. اگر م
ــر بدهم كه به كتاب طورى نگاه نكند كه فقط برود  تغيي
ــگاه كند كه يك ايندكس  ــان بدهد. بلكه طورى ن امتح
ــد، الزمه اش  ــته باش ــه عقبه دارد داش ــش بزرگى ك دان
ــت. شما وقتى طلبه را  يك نگاه آموزش پژوهش گرا اس
ــش اين گونه  روى متن، تمركز انحرافى مى دهيد پژوهش
ــيخ است يا  ــود كه ببينيم اين حرف خود ش تعريف مى ش
نسخه هاى ديگرى هم دارد. ديگر به اين سمت نمى رود كه شيخ 
ــت؟ چه حرفى مطرح بوده است؟ مقام پاسخ به  براى چه گفته اس
ــت؟ كجاى فقه اين مسئله مطرح بوده  ــت؟ سؤال چى اس كى اس
است؟ اين ها جزو زواياى درسش نيست. لذا ممكن است يك باب 
مكاسب يا رسائل را بخواند و معلوم نشود سر چه كسى را تراشيده 
ــيد طلبه بيست سال هم  ــما نمى توانيد انتظار داشته باش است. ش
اينجور درس بخواند اتفاق خاصى بيفتد. ما بايد موانع و اقتضائات 

را بررسى كنيم، بعد به يك سيستم مفهومى برسيم.
ــل كه در آن  ــك نوع فرآيند تحصي ــوزش پژوهش گرا يعنى ي آم
ــود اين صفات روحى، اين نوع رفتار، اين نوع درس  ــخص ش مش
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ــوع ارتباط با متن، وجود  ــتاد، اين ن خواندن، اين نوع ارتباط با اس
ــت. باقى اش مزمزه  ــد خوب اس ــا كار كردي ــر روى اين ه دارد. اگ
ــى فتح بكنيم و  ــنگرها را يكى يك ــت. يعنى ما بايد س كردن اس
ــر كردن مانع دارند  ــار بگذاريم. اگر طلبه ها براى فك ــع را كن موان
ــروح را مى خوانند؟ جايگاه شروح در كتاب و  بايد ديد چرا؟ چرا ش
ــت؟ بايد برگردند به يك نظام ديگرى از  سيستم آموزشى كجاس
ــى خود به  ــه و تدريس و تدّرس و براى رفع نيازهاى درس مطالع
ــه خاصى  ــد، يك مدرس كتابخانه مراجعه كنند. اينكه كتاب نباش
ــم. به نظر من  ــنگينى نمى خواهيم تعريف كني ــد، الزامات س باش
آموزش پژوهش گرا بيشتر از اين كه يك نگاه سخت افزارى باشد 
ــت. نرم افزار هم مبتنى  ــزارى به نوع آموزش اس ــك نگاه نرم اف ي

ــما  ــر امكانات. يعنى وقتى كه ش ــت، نه ب ــر هنجار اس ب
ــتيد كه ما  ــخت افزارى داريد دايم دنبال اين هس فكر س
مدرسه هايمان را اين طور بزرگ كنيم. صندلى هايمان را 
اين طرفى بچينيم. كتابخانه هايمان را اين طور كنيم. من 
ــچ دخالت ندارد. بعضى هايش دخالت  نمى گويم اينها هي
دارد. ولى وقتى تكيه مان روى نرم افزار است كتابخانه را 
نمى توانيم خيلى ناديده بگيريم؛ يعنى اينكه مجموعه اى 
از الگوهاى رفتارى و هنجارها است كه در نوع مناسبات 

درسى، تدريسى، تدّرسى، خواندن، مصاحبه كردن، فيش بردارى و 
همه ى اين ها حكومت مى كند.

ــتم  ــاال ببينيم تغيير نگاه ها يعنى چه. اين نرم افزار بايد در سيس ح
ــده اش، كتابش و خانه اش  ــى اش، آين ــگاه طلبه به زندگى، درس ن
ــه نگاه هايى هم بايد به  ــود. چ ــود تا اين نتيجه حاصل ش ديده ش
ــه داد؟ چه نگاه هايى را  ــتاد داد؟ چه نگاه هايى را بايد به مدرس اس
ــتم آموزشى بايد بدهيم؟ و كجاها بايد تغيير كند؟ كجاها  به سيس
ــو مى شوند؟ واال داشته هاى ما كم نيست. انصافًا كتاب هاى  همس
سنگينى داريم. انگيزه هاى خيلى زيادى داريم. كجاى دنيا استادان 
مى آيند مّجانى درس مى دهند. استاد مى آيد روز تعطيل هم درس 
مى دهد به جاى يك ساعت، دو سه ساعت درس مى دهد. بعدش 
ــت. 12  ــيند و كار مى كند. ظرفيت هاى خوبى در حوزه اس مى نش
ــه آقاى گلپايگانى. چى به استاد مى دهند؟  هزار نفر مى آيند مدرس
ــش را مى دهد و كارش را مى كند. اينها ظرفيتهاى مثبت ما  درس

است.
ــده ايم. نگاه هاى خالقيت زايى  ما دچار يك تقليد خيلى مرده اى ش

ــن دانش ها، چينش هاى  ــه مقدارى با همي مى خواهد ك
ــنتى كه  ــى يعنى ماندن در س ــم. تقليد منف ــر بكني ديگ
ــنت  ــت؛ در حالى كه بايد از اين س بدون نگاه به روز اس

ــردى در خانه اش امكاناتى  ــيم. مثل اين كه ف ــترى بكش كار بيش
ــت كه همان طور مانده. در  ــاليان سال اس دارد آن ها را چيده و س
ــد كيفيت بهره ورى  ــر دادن كاربرى اش مى توان ــى كه با تغيي حال
ــى مان فكر مى كنيم اّما آنطور  ــتم آموزش آن را باال ببرد. در سيس
ــتاد، امكانات، كتاب  ــيم نتيجه نمى گيريم. اس ــه زحمت مى كش ك
ــهريه، انگيزه و هدف داريم  ــه داريم. خوابگاه، ش ــى و مدرس درس
ــال درس خواندن  و خيلى چيزهاى ديگر، ولى به نظر من با ده س
ــند. بايد بيش  ــواد باش تا كفايه، طلبه هاى ما بايد بيش از اين باس
ــه  ــى اى كه مقايس ــا خروجى بگيريم. با هر نظام آموزش از اين ه
ــند. بهره ورى  ــم مى بينيم طلبه ها خيلى ُكند به آن مى رس مى كني
ــم. طلبه هاى ما ظرفيتش را  ــرعت را باال بياوري را باال بياوريم. س
ــان دارند. بايد نگاه را  ــد. نمى گويم همه، ولى بخش زيادى ش دارن
ــما  ــن نوع آموزش و اين فرايندى كه ش ــر بدهيم. به نظر م تغيي
ــترين مالحظه  تغيير مى دهيد و به آن نگاه انتقادى مى كنيد، بيش
ــاخصه ها را ، اعم  ــم ش ــون اگر بيايي ــت. چ ــش اس در هنجارهاي
ــازمانى، و هنجارى تقسيم  ــاخصه هاى انسانى، زير ساختى، س ش
ــاخصه هاى هنجارى بدهيم.  ــترين نمره ها را به ش كنيم، بايد بيش
ــت. واّال ما نيروى انسانى كم  ــترين عامل موثر، اين اس يعنى بيش
ــتعدادهاى خيلى بااليى داريم ولى سر  نداريم. نمى گويم همه اس

جمع معدل نيروى انسانى و امكانات ما پايين هم نيست.
ــاختهاى زيادى  ــات فوق العاده اى نمى خواهد زيرس اين كار امكان
نمى خواهد، بگوييم پول در حوزه بريزيم تا اين اتفاق بيفتد. مدرسه 
ــازيم. امكانات در اين ده پانزده سال آن قدر رشد كرده كه آدم  بس
ــد امكاناتمان بيشتر از ضريب بهره ورى،  احساس  كند ضريب رش
ــى و يا خالقيت طلبه ها است. البته باز هم كم داريم ولى  اثربخش
ــاس مى كنيم كه  ــتر ما احس مى خواهم بگويم آن كه از همه بيش
ــت، محيط هنجارى درس خواندن است. بايد وارد اين  ضعيف اس
ــى، پيش  ــد. تازه نكات مثبتى هم بوده، مثل تقريرنويس مقوله ش
ــت داده ايم و  ــه اينها را هم از دس ــش مطالعه و ... ك ــه، پي مباحث
ــاختار حوزه  ــى مثل مدرك را در حوزه آورده ايم كه در س چيزهاي

ــت و خيلى از  ــال خودش خواهد داش ــرات ديگرى را به دنب تغيي
ــوند به خاطر اينكه  ــان جدا مى ش طلبه ها از موقعيت اصلى خودش

مى خواهند به مدرك برسند. قديم اينطور نبوده است.
ــن روش را انتخاب كنيد اوال  ــن مى خواهم بگويم اي ــر جمع م س
ــف، تغيير بايد  ــاخصه هاى مختل ــيد كه از ميان ش به تحليلى برس
ــتم اين است كه بيشتر  ــود. كه من برداش ــتر متوجه كجا بش بيش
تحوالت در هنجارها بايد باشد. بعد هم تغيير هنجار بيشتر فضاى 
ــتر متوجه كنيم.  ــد طلبه ها را بيش ــى مى خواهد. يعنى باي گفتمان
ــما مى خواهند كه كارگاه  ــت بندش از ش ــدند پش وقتى متوجه ش
ــور مى خواهيد اين كار را بكنيد.  ــد توجيه مان كنيد كه چط بگذاري
ــوارد را در نظام درس  ــورى هم ترتيب دهيم كه اين م يك منش
ــويم. ما بايد  ــدن بايد رعايت كرد تا به اين هدف نزديك ش خوان
تدوين كنيم. نظام هنجارى وقتى پياده و نوشته شود مى گوييد 30 
ــت. ده تا بينش ذهنى مى خواهد. 5 تا الگوى  تا الگوى رفتارى اس
شخصيتى مى خواهد. اينها را كنار هم بگذاريم. مى توانيم بگوييم 
ــت كه براى آينده ى حوزه، در عرصه پژوهش موفق  اين آدمى اس

است. بعد فعاليت ها را به آن سمت ببريم.
: اجازه بدهيد مقدارى مصداقى تر صحبت كنيم. 

اين هنجارها و بايسته ها چيست؟
ــته به نوع  گاهى اتفاق افتاده در يك مباحثة علمى طلبه اى نتوانس
ــيده ام جواب بدهد يا احساس كرده آنقدر  ــوالهايى كه از او پرس س
ــد؛ در حالى كه تالش زيادى كرده است. بعدش  نمى تواند بدرخش
خيلى متأثر شده و وقت گرفته صحبت كرده. مى گويد من مباحثه 
ــتم؟! معلوم  ــى ديدم، پس چرا نتوانس كردم، مطالعه كردم، حواش
ــما غير از آنى است كه من براى خودم تعريف  ــت كه انتظار ش اس
ــما  ــرده بودم. من به او مى گويم آيا انتظارى را كه من براى ش ك
ــما پايه ى ده را خواندى يك سال  مطرح مى كنم قبول نداريد؟ ش
هم رفتى درس خارج. در سيستم معمول دنيا، كسى كه يازده سال 
ــته علمى از او  ــؤال و اين مقدار خواس درس خوانده، اين مقدار س
غير واقعى است؟ خوب فكر مى كند و مى گويد نه. تازه در مى يابد 

همه ى اينها را كه خوانده علم نبوده تا حاال حمالى علم بوده است.
ــف نكرده كه من  ــع تحصيلى براى خودش توقعى تعري در مقاط
ــرم؟ چه ميزان  ــه خروجى از خودم بگي ــه مى خوانم چ ــه را ك لمع
ــبت من با دانش چه مى شود؟  ــته باشم؟ نس ــلط بر دانش داش تس
ــت؟ چه چيزهايى را  ــه كاربرى هايى براى من قابل تعريف اس چ
ــم؟ نوع طلبه هاى  ــايلى را بايد حل بكن ــد بدانم؟ چه نوع مس باي
ــان كرده اند: يك زندگى خيلى ساكن، در  ما، تعريفى كه از خودش
ــر اضطرار صاف كنيم تازه آن هم چطور؟  حدى كه متونى را از س
ــم، چطور ترجمه  ــم چطور بخواني ــد بلدي ــر كتاب خودمان باش اگ
ــال اينجور كار  كنيم؛ كتاب ديگران را كه بدهند نمى توانيم. ده س
مى كنند. داشته هاى خيلى اندك براى خودشان در نظر گرفته اند.

ــى  ــن هدفى را كه من براى خودم در نظام آموزش بنابراي
ــت كه محيط هنجارى  ــف مى كنم اولين چيزى اس تعري
ــا رفتارهايمان از  ــا توجيه مى كند. چون كه م را براى م
ــت كه  ــبت به آن هدفى اس ــرورت بالقياس نس باب ض
ــراى خودمان تعريف و توجيه مى كنيم. عقالنيت رفتار،  ب
مبتنى بر عقالنيت هدف است. يعنى اگر هدفم يك نوع 
ــى از نوع اين كه يك محضر ازدواج و طالق  كاركردهاي
ــته باشم، طلبه را به  ــم يا يك دفتر ثبت داش داشته باش
ــمت خيلى از كارها نمى كشد. چرا تفسير بخواند. نمى رود. چون  س

براى خودش اين هدف را تعريف كرده است.
هدفها و مدلى كه از خروجى هاى حوزه تعريف مى كنيم بايد طورى 
تعريف كنيم كه نسبت به آن ناچار باشند آن طور ياد بگيرند. حتى 
اگر بخواهند دفترخانه و دفتر ثبت اسناد بزنند، بايد اين طور تمركز 
كنند. اينجور نمى توانند فقه بخوانند و بروند. بايد دقت زياد داشته 
باشند. طلبه هاى ما تصور روشنى از كاركرد خودشان در جغرافياى 
ــور ندارند كه بدانند وقتى به آنجا مى روند عرض اندام  علمى كش
ــم نياورند. برخى يك مدلهاى فى غايت  كنند چه كار كنند كه ك
االبهام در ذهن دارند خيلى غير روشن كه برويم جلو، حاال ببينيم 
چى مى شود. در حالى كه مى توانيم اين را شفاف كنيم و بگوييم 
ــد. جهت گيرى هاى  ــان را تعريف كنن طلبه ها آينده علمى خودش
ــه در محيط علمى الزم  ــخص كنند. الزاماتى ك ــان را مش خودش
ــد. كتاب بنويسد. مقاله بدهد.  ــت روشن كنند مثًال بعداً بنويس اس
ــد. برترى آن چيزهايى را كه  ــركت كن در كنفرانس هاى علمى ش
ــات جديد عرض اندام  ــت اثبات كند. در موضوع خوانده و بلد اس
ــت در عرصه ى تبليغ در جغرافياى فرهنگى  كند. اگر رف
ايفاى نقش كند. در مهندسى فرهنگى كشور آدم موثرى 
باشد. خيلى از چيزهاست كه اگر به آن اهداف توجه كنند 
ــان تاثير دارد يا مثًال نوع مواجهه شان با  در كاركردهايش
ــت. ما فقه مى خوانيم.  ــى همين رابطه اس كتابهاى درس
ــت  متون فقه خواندن با فقه خواندن دو نگاه متفاوت اس
ــودش را دارد. بايد آن را ياد  ــدام مختصات خ ــه هر ك ك
بگيرند و برايش سرمايه گذارى كنند. البته نظام آموزشى 
ما بايد اين را توجه كند بنظرم دچار غفلت است. اگر به اينها توجه 
ــير باز مى شود. پژوهش در دنيا از اين جهت  كنند خود به خود مس
ــان، طلبه شان ياد مى دهند كه شما  اهميت دارد كه به دانشجويش
كارگزاران عالم هستيد. علم يك نهاد است. بايد روز به روز توسعه 
پيدا كند و عوامل توسعه اش هم شماييد. شماييد كه چرخ اين علم 
ــته كه  ــد. اما در ذهن طلبه هاى ما اين طور نقش بس را راه مى بري
ــرخ علم ما را مراجع مى گردانند و جلو مى برند و ما اينجا حمال  چ
هستيم. من مى گويم هر كسى فكر كند ما در گوشه اى چرخ علم 
ــهم خودش جلو مى بريم. اين فهم كالن از كاركرد ما در  را به س
ــت. بعضى ها آخوندى را غير از علم  درون نهاد علم خيلى مهم اس
مى دانند. يك چيزهايى مى خوانيم كه تبليغ و ترويج مى شود. البته 
ــؤون حوزه است ولى معنايش اين  ــؤون دين است. ش كه تبليغ ش
نيست كه همه به اين سبك تبليغ كنند. تبليغ يك عنوان انتزاعى 
ــت. كل ما، حتى كسى كه اجتهاد مى كند عمًال در تبليغ نظام  اس

          ][
︀︋︡ ﹡﹍︀ه را ︑︽﹫﹫︣ ︋︡﹨﹫﹛. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ﹡﹢ع آ﹝﹢زش 

ا﹟ ﹁︣آ﹠︡ی ﹋﹥ ︫﹞︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ د﹨﹫︡ و ︋﹥ آن 
ع ع﹛ ﹜

﹍︀ه ا﹡︐﹆︀دی ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡، ︋﹫︪︐﹑﹞ ﹟︣︷﹥ در 
︖︀ر﹨︀︩ ا︨️. ﹢ن ا﹎︣ ︋﹫︀﹫﹛ ︫︀︭︠﹥ ﹨︀ را، 
 ︫︀︭︠﹥ ﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩، ز︨︣︀︠︐﹩، ︨︀ز﹝︀﹡﹩ 
﹠︖︀ری ︑﹆︧﹫﹛ ﹋﹠﹫﹛، ︣︐︪﹫︋ ︡︀︋﹟ ﹡﹞︣ه ﹨︀ را 
 ﹟︣︐︪﹫︋ ﹩﹠︺ .﹜﹫﹨︡︋ ︀ی ﹨﹠︖︀ری﹨ ﹤︭︠︀  ︫             

︻︀﹝﹏ ﹝﹢︔︣، ا﹟ ا︨️.

          ][
︩ ﹎︣ا  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ آ﹝﹢زش ︎︥و﹨

︋﹫︪︐︣ از ا ﹤﹋ ﹟﹉ ﹡﹍︀ه 
️ ا﹁︤اری ︋︀︫︡ ﹉ ﹡﹍︀ه  ︨

﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا﹝﹊︀﹡︀ت.    م ا﹁︤اری ︋﹥ ﹡﹢ع آ﹝﹢زش ا︨️ ﹡﹥ 



ــت به دست هم مى دهند.  دين كمك مى كند. دس
زنجيره اى نگاه كنيم و دست به دست هم بدهيم 

تا حوزه به جايى برسد.
ــل يك كارخانه  ــر مى كنند حوزه مث بعضى ها فك
ماشين است. هر يك از محصوالتش يك ماشين 
ــت و از اين افراد هر كدام كه خيلى قوى است  اس
ــود ماشين پرايد،  ــود ماشين بنز، يكى مى ش مى ش
ــك توانايى يك كارى  ــى تويوتا، هر كس با ي يك
مى كند. بنده مى گويم اين نگاه بسيار غلطى است. 
بايد اينجورى در نظر بگيريم كه كل سيستم حوزه 
ــت. همه در اين نظام مشغول  يك نظام علمى اس
ــازنده هاى ماشين هستند  ــتند. همه س به كار هس
ــى بايد  ــين هايى كه در مى آيد. هر كس نه آن ماش
ــام بدهد. ما كمك كنيم  كار خودش را خوب انج
ــرعت آن  ــين علم جلو برود. هر چقدر س اين ماش
ــبقت را از ديگران  ــا باال ببريم و گوى س را در دني
ــير، اخالق و در  ــفه، عرفان و تفس برباييم، در فلس
ــم. آيا ما در  ــرفت كرده اي ــؤون مختلف، ما پيش ش
مقابل نهاد توليد علم دينى مسؤوليتى داريم؟ شما 
ــؤوليتش كرديد رفتارش  اگر يك نفر را داراى مس
هم فرق مى كند. قصد قربت مى كند اينكه بگوييد 
ــما مسؤوليت داريد براى بچه هاى محلتان يك  ش
ــؤوليت  ــما مس حديث بخوانيد، تا اينكه بگوييد ش
ــم دينى كنيد، معلوم  ــد در اين نهاد، توليد عل داري

است تفاوت مى كند.
ــؤوليت ها  عمده ترين عامل، خودباورى و فهم مس
ــه داريم درس  ــت. اينكه طلبه بگويد ما وظيف اس
ــم، اين يك  ــراى ديگران بگويي ــم و بعد ب بخواني
ــت. مسؤوليت نهاد اجتهاد، نهاد توليد  نوع فهم اس
ــپردند. روايات  علم دينى در دنيا را امامان به ما س
ــعه بدهيد. تطبيقش  ــد، گفتند: اين را توس را دادن
ــتيد كه بايد بتوانيد اين  ــما طلبه اى هس بدهيد. ش
ــد. وقتى اين فهم به وجود بيايد  كار را انجام دهي
ــكل مى گيرد. علمى بودن،  ــيارى از نگاه ها ش بس
ــاد گرفتن،  ــال بهتر ي ــتن، دنب ــه علمى داش روحي
ــاير  دنبال اين بودن كه علم را در يك موازنه با س
علوم ديگر ببينيم. علم را محترم بدانيم، علم هاى 
ــر را هم تحقيق بكنيم. خيلى از نگاهها را اگر  ديگ
ــم تغيير بدهيم با حرفهاى جديدتر، بحثهاى  بتواني
ــرى كه كليتش را مى توان گفت ترويج يك  مهم ت
نوع رفتار علمى، اخالق علمى و شخصيت علمى. 
ــه تاى اين ها، در حوزه و طلبه ها اشكال  در هر س
مى بينيم. گاهى شخصيت، علمى نيست. روحيه ى 
ــدارد. رفتار علمى از  ــى ندارد. اخالق علمى ن علم
ــتر هيجانى  خودش بروز نمى دهد. مثًال آدمى بيش
ــت. بعضًا ما داريم  ــت. تبليغى اس ــى اس و احساس
ــم. در حالى كه اين نگاه ها  ــور تربيت مى كني اينج

بايد اصالح شود.
ــمت مى بريم.  ــفانه ما امكاناتمان را به آن س متأس
ــت  ــد برويد تبليغ، وظيفه داريم درس ــه داري وظيف
ــور كالن نگاه  ــه به ط ــى از آن باال ك ــت، ول اس
ــاى ما، در بحث تبليغ  ــم، يكى از فعاليت ه مى كني
ــما دايمًا بتوانيد در دنيايى كه  ــت كه ش دين اينس
مرتب گفتمان توليد مى كند، مفهوم سازى مى كند، 

توليد فكر دينى كنيد. شما اگر عقب بيفتيد مفهوم 
ــت مى كنند شما در آن مى مانيد.  دموكراسى درس
ــت مى كنند، از عدالت، مفهوم  مفهوم ليبرال درس
ــد. ما االن  ــما در آن مى ماني ــت مى كنند، ش درس
ــكالت ما در  ــه همه ى مش ــر مى كنيم ك هم فك
نقطه هايى است كه به ظاهر اشتباه فكر مى كنيم؛ 
ــوزه علم هاى دنيا  ــده ى برخورد ما در ح لكن عم

است.
ــت مى كنند،  ــى در پى نرم افزار تمدن درس آنها پ
ــراى هر چيزى هنجار  ــردازى مى كنند و ب جامعه پ
درست مى كنند. شما مى بينيد براى هر چيز زندگى 
ــم آقا متدين  ــا بياييم بگويي ــه ريخته اند. م برنام
ــود  ــا از متدين بودن همين مى ش ــويد. فهم م بش
ــته اند اجرا  ــام چيزهايى كه در مفاتيح نوش كه تم
ــن. آنها تمدن،  ــود زندگى متدي كن. همين مى ش
ــازند، اعتقادات و  ــم مى س ــگ، مفهوم و عل فرهن
ــت مى كنند، حقوق، اخالق و  معرفت شناسى درس
ــت مى كنند. ما كجاى كار هستيم؟!  سياست درس
ــد با اين ذهن در  ــا آدمهايى مى خواهيم كه بياي م
اين چهارچوب برود. در 150 سال قبل كه تمدنها 
چندان برخوردى نداشتند شايد يك شيخى درست 
مى كرديم. االن هم در يك جاهايى موثر هستيم 
و همان كاركرد را داريم؛ خوب هم داريم. شيخى 
ــت مى كنيم كه جايى نماز جماعت مى خواند  درس
ــى از  ــئله نيز مى گويد، اّما از بخش ــار تا مس و چه
جامعه كه متأثر از تمدن جديد است عقب هستيم. 
ــؤوليتى  ــن فقط يك نكته اش بود كه ما چه مس اي
ــؤوليت  ــبرد جامعه علمى داريم. بله ما مس در پيش
ــى است. دينى را  داريم. چون اين يك امر مقدس
كه از جانب امامان معصوم به ما رسيده است، شما 
ــعه اش  ــطش و توس تفكيك كنيد. جلو برويد، بس
ــد. روز به روز جلو ببريد، دنيا را فتح مى كنيد.  بدهي
ــود كه امام آمد، تطبيق كرد، يك  نمونه اش اين ب
حكومت شد. يك تطبيق شد قانون مجازات. يك 
تطبيق شد قانون اساسى. اگر مرتب اينها را توليد 
ــى كه قرار مى گيرد  ــم، اگر مرتب در تقابلهاي نكني
نتوانيم عقالنيت و كاركردهايش را افزايش دهيم 
مردم از آنها هم بر مى گردند. نظام تكوين شوخى 

ندارد كارش را مى كند.
: با توجه بـه اين نكته فرض كنيم 
همه هنجارها روشن است اين گفتمان را 

چطور ايجاد كنيم؟
ــئله ى  ــئله هاى خودم را مس به اين ترتيب كه مس
ــن ذهنيتها بايد كًال  ــما هم قرار بدهم. يعنى اي ش
ــود.  ــهاى ما اينجور ش ــر ماهيت بدهد. بينش تغيي
ــن. يعنى ذهن ما  ــعى بكنيم. فرايند يعنى همي س
ــه مأموريتهاى خودش  ــود ك ــى بش يكبار مهندس
ــاره ببيند.  ــد. مطلوبيتهاش را دوب ــى كن را بازخوان

خودش را عوض كند.
: مـا چـكار بكنيـم؟ طلبه و اسـتاد 

چكار بايد بكند؟
ــد منتقل كنيم.  ــان اينها را بفهميم، بع اول خودم
ــت. ده  ــتم هاى انتقال امروزه يكى دو تا نيس سيس
ــتم طراحى مى كنند. شما ممكن است به  تا سيس
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ــانه بگذاريد، گفت وگو كنيد،  بحث بگذاريد، رس
ــيد، در مواضعى  ــرد بگذاريد، كتاب بنويس ميزگ
تطبيقش بدهيد، طلبه ها را با اين اتفاقات مواجه 
كنيد. چه اشكالى دارد كه شما طلبه هاى خود را 
ــه اردوهاى علمى ببريد تا زمينه هاى علمى را  ب
ببينند. چه شده كه امروز دنيا اين همه پيشرفت 
مى كند؟ چرا آمريكا پيش از اين كه به مهندسى 
فكر كند، دارد به دانش علوم انسانى مى پردازد؟ 
ــش را از جهان سوم مى گيرد. ولى  چرا مهندس
ــت  در ام آى تى و جاهاى ديگر كه كليدى اس
ــد؟ مى گويد  ــودش را تربيت مى كن آدمهاى خ
ــراييليها روى اين  ــت خودم باشد. اس فكرم دس
بيشتر تأكيد مى كنند. مى گويند مى توانيم آنها را 
از جاهاى ديگر تأمين كنيم. مهندسى را راحت 
ــود تأمين كرد؛ چون سخت افزارى است.  مى ش
ــفه، براى دانش جامعه شناسى و  ولى براى فلس
اينجور چيزها خيلى اهميت قايل مى شوند. طلبه 
ــاس كند نه فقط براى تقدسش  بايد اين را احس
ــد، بلكه توجه به  ــوزه الهيات مى خوان كه در ح
ــت. يعنى بداند ما  ــرط اس ابعاد كاربردى هم ش
ــت. يعنى در  ــًا مزيتمان در دنيا همين هس واقع

ــم بگوييم؟ در  دنيا چه داري
بزنيم.  ــرف  ح ــيمى  ش علم 
مزيت  ــاختيم.  س موشك  ما 
ــيعه در دنيا اين  ما، گروه ش
است كه بتوانيم آن تفكرى 
ــالت به  را كه از خاندان رس
ــيده ترويج كنيم. اين  ما رس
ــاج به ترجمه ندارد.  هم احتي

ــاظ. بايد بتوانيم گفتمان  ترجمه يعنى تغيير الف
درست كنيم.

ــاى جديد بزنيم. اين هم به  ما مى توانيم حرفه
اجتهاد كار دارد. بنابراين طلبه ها به اجتهاد بايد 
ــاد در آنها يك  ــوند و مفهوم اجته عالقمند ش
ــد ما براى اجتهاد  ــود. نه اينكه بگوين ارزش بش
ــال مى خواهيم بخوانيم و تمام  نمى آييم. دو س
ــاد در معناى جديدش بايد  ــود. حتى در اجته ش
ــام فرمودند. اجتهاد  ــرد. اجتهادى كه ام فكر ك
ــت. يك مقدار  به معناى مصطلحش كافى نيس

روى منشور امام بايد كار كرد.
ــور ما به  نقش زمان و مكان، خيلى زود در كش
دست فراموشى سپرده شده است. ما نقطه هايى 
ــتيم بهانه كنيم پيش  ــتيم كه مى توانس را داش
ــه آن ها را  ــايل جديدى آمد ك ــم ولى مس بروي
ــعاع قرار داد. ما فكر مى كنيم هميشه  تحت الش
ــت كه ما بايد پيش از زمان  اين بحث زنده اس
ــس از زمان  ــيم؛ در حالى كه ما پ ــان باش خودم
ــم. پيش از  ــتيم. بايد جلوتر بروي ــان هس خودم

زمان خودمان باشيم.
ــى و قانون  ــن قانون اساس ــه بايد دي ــا اينك ام
ــگاه برد، اين  ــتان و دانش مجازات را به دبيرس
ــت. اين يعنى بردن علم به درون  يك نگاه اس
ــهيد  ــت كه توفيقات ش متن جامعه، نگاهى اس
ــت. اين  ــتى مرهون همين اس مطهرى و بهش

ــا را خيلى پيش مى برد.  ــعه پيدا كند م اگر توس
ــيده ايم،  خيلى جاها پيش رفته ايم و زحمت كش
ــت. راههايش  ــه مى گويند اينها كم اس اما هم
ــن كار ما  ــعه بدهيد. اولي ــد و توس ــدا كني را پي
ــاخصهاى هنجارى است. وقتى اين  طراحى ش
ــد، آن وقت نيروى انسانى كه بتواند  تعريف ش
ــاده بكند بايد بگويد من قانون  اين هنجار را پي
ــكال  گزينش حوزه را خوانده ام از اين جهت اش
ــاختار آموزشى  دارد و بعد نظام تربيتى حوزه، س
و ساختار پرورشى آن را با اين هنجارها مقايسه 
ــيپلينى كه در مدرسه  كند؛ بعد بگويد اين ديس
است، اين برنامه ها با اين قوانين در تضاد است. 

اين ها را علنى كنيد.
ــود نقد  ــد. روى هوا نمى ش ــد پايه مى خواه نق
ــازمان فكرى داشته باشد تا دچار  كرد و بايد س
ــما وقتى آمديد الزامات را  ــود. ش پراكندگى نش
تعريف كرديد و در آوريد، ساختار را نقد مى كنيد.
شاخصه ى نيروى انسانى، شاخصه ى امكاناتى، 
ــت. كتابخانه  امكاناتى مى خواهد كه اآلن نيس

مى خواهيم. رسانه مى خواهيم.
ــه نقد  ــر ب ــاخصه هاى ديگ ــا را در ش مطلوبيته

ــر از اين  ــك مى زنيم. اين غي ــم مح مى گذاري
ــت كه خود شاخص ترويج را تبليغ مى كنيم  اس
ــى كه در خارج مى شود. چهار نمونه  نوع تدريس
ــم تحليل  ــل محتوا مى كني ــش را تحلي متعارف
ــا دقيقًا با  ــم بعد مى گوييم: اين ه رفتار مى كني
ــاخصه ها در تضاد است؛ چون نقد درس  اين ش
ــت. وضع موجود درس خواندن اصول  خارج اس
ــاس  ــاى مختلف را  بر همين اس ــه پايه ه و فق
ــد براى  ــال مى دهن ــم. چقدر مج ــد مى كني نق
ــته باشد؟  ــى داش ــى كه تكليف پژوهش آموزش
طلبه بايد بداند كجاست. چقدر اصول ما متوجه 
ــت. اگر حوزه متنهايى را به صورت  كاربردهاس
تقويتى، در كنار كتابها براى اين منظور تدوين 
ــويم كه كجاها كم  ــد آن موقع متوجه مى ش كن
ــمت تدوين مى رويد؛ يعنى  داريم. بنابراين به س
ــد نظام مطلوبمان را طراحى و بعد با  اول ما باي
نظام موجود مقايسه كنيم. آن گاه در دوره ى بعد 

برنامه بنويسيم.
: آيا در گذشته ى حوزه، نمونه اى 

از اين پى گيرى ها را داشته ايم؟
ــر من، يك  ــته ما به نظ ــه آدمهاى برجس هم
ــما سيستم  ــته اند. ش جاهايى خالقيتهايى داش
ــى (ره) را  ــه طباطباي ــى عالم ــى و زندگ تربيت
ــت. اولين كارى  ــد. همه اش متفاوت اس بخواني
ــت توانايى هايش را  ــام داده اس كه عالمه انج

فهم كرده است. دوم نواقصى را كه در سيستم 
ــه. اينكه حلقه ى  ــمتش رفت ــود بوده به س موج
فلسفه تشكيل مى دهد و ادبيات فلسفه اسالمى 
ــم در دهه ى چهل  ــه با ماركسيس را در مواجه
ــت  ــرد، غير از فهمى كه كرده نيس ــش مى ب پي
ــم را مى خواند  ــى ماركسيس ــد كتابهاى اصل بع
ــد. اصول  ــم مى كنن ــرف تفهي ــد برايش ح بع
ــايلى پرداخته  ــد به چه مس ــفه اش را ببيني فلس
ــان تمام جزوات تقى ارانى را خوانده  است. ايش
ــى كرده اند. مگر غير از اين بوده است.  و بررس
ــاتى كه در تهران با داريوش شايگان و  يا جلس
ــورى و دكتر نصر و آن فيلسوف فرانسوى،  اش
ــتند و روى متنهايى كار  هانرى كربن مى گذاش
ــت. اين نوع  مى كردند، اين يك نگاه جالبى اس
ــوده كه در حوزه بوده  ــش غير از اين ب رفتارهاي
است. شاگردهاى معروف ايشان. آقاى مطهرى 
را ببينيد. آقاى بهشتى را ببينيد. موسى صدر را 
ببينيد. آن هايى را كه توانستند در تحول حوزه ها 

و اجتماعى كردن مضامين دينى كارى بكنند.
كل حواشى عالمه بر اسفار، كل الميزانشان، به 
نظر من، بر مبناى تحليل از ماموريت خودشان 
است. ايشان پيغام مى دهد به 
مى گويد:  و  ــردى  بروج آقاى 
ــن هم  ــد م ــان مى داني خودت
ديگران  ــل  مث ــتم،  مى توانس
ــه و اصول  ــارج و فق درس خ
برجسته  شاگرد  ايشان  بدهم. 
ــت.  ــى بوده اس ــاى كمپان آق
ــده بوده.  ــه هم خوب خوان فق
ــاس مى كند در اين زمينه كسانى را تربيت  احس
ــفه. اين كار را هم مى كند. اينها  كند براى فلس

نكته هاى مهمى است.
ــته  حاصل بحث اينكه من مى گويم اگر آن دس
ــوزه ى علميه كه مى خواهند  از طالب جوان ح
ــن فهم را پيدا كنند و مى خواهند يك زندگى  اي
ــند بايد اين كارها را بكنند.  ــته باش طلبگى داش
دارد.  ــل  فع دارد.  روح  ــگرا  پژوهش ــوزش  آم
ــه بايد يك  ــخصيت دارد. طلب ــالق دارد. ش اخ
ــد. پويايى در اين كه چطور  موجود پويايى باش
ــور رابطه علمى برقرار كند؟  درس بخواند؟ چط
ــتادش  چطور به كتابش نگاه كند؟ چطور با اس
ــى چطور  ــاالت علم ــد؟ با مق ــورد مى كن برخ
ــا را بايد به نظام  ــاط برقرار كند؟ همه اينه ارتب
ــخصيتى برگرداند. در  ــارى و ش اخالقى و رفت
ــته باشد. به نظر من  ــى داش خودش روان شناس
ــگرى نمى شود. پژوهش  هر كسى آدم پژوهش
ــت خيلى از آقايان  يك اخالقى دارد. ممكن اس
ــند ولى پژوهشگر به اين  در حد مراجع هم باش
ــايد بتوانند يك حاشيه به عروه  معنا نباشند. ش
ــم پياده كنند  ــان را ه هم بزنند نظرات خودش
ــتند كه جامعه ى علمى را  ــانى نيس اّما اينها كس

متحول كنند.

          ][ ︤️ ﹝︀ ﹎︣وه ︫﹫︺﹥ در د﹡﹫︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥
﹢ا﹡﹫﹛ آن ︑﹀﹊︣ی ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝︀ ﹝﹩ آ︡ از 
 ︕را ︑︣و ﹟︡ان ر︨︀﹜️ ︋﹥ ﹝︀ ر︨﹫︡ه ا﹡
﹫﹛. ا﹟ ﹨﹛ ︋﹥ ا︗︐︀د ﹋︀ر دارد ﹝﹀﹢م 
                    ︐︀د در ︵﹙︊﹥ ﹨︀  ︡︀︋﹉ ارزش ︋︪﹢د.
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️ و﹎﹢﹩ ﹋﹥ در ︎﹩  ﹀﹎
﹝﹩ آ︀︭﹞ ︡︊﹥ ای ا︨️ 
︋︀ ︠︀﹡﹛ ا﹁︪︀ر، ﹊﹩ از 
﹝︡︣ان ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ ی 
︠﹢ا﹨︣ان. ا︪︀ن از ︨︀ل 
٧٨ ﹨﹞﹊︀ری ︠﹢د را ︋︀ 
﹢زه ی ︻﹙﹞ّ﹫﹥ ی ︠﹢ا﹨︣ان 
آ︾︀ز ﹋︣ده و در ︵﹢ل ده ︨︀ل 
﹎︫︢︐﹥ ﹝︢︎ ️︣︡︣ش 
ا︨︀︑﹫︡ در ﹝︺︀و﹡️ آ﹝﹢زش 
﹢زه ی ︻﹙﹞﹫﹥ ی ︠﹢ا﹨︣ان 
را ︋︣ ︻︡ه دا︫︐﹥ و ا﹋﹠﹢ن 
 ️︣︡﹞ ️﹫﹛دارای ﹝︧﹣و
︑﹆﹫﹆︀ت و ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ در 
﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ 
︠﹢ا﹨︣ان ا︨️. او در ︨︀ل 
۶٢ ︋︀ ورود ︋﹥ ﹝﹊︐︉ ﹨︖︣ت 
﹇﹛، ︑︭﹫﹑ت را آ︾︀ز ﹋︣ده 
و ﹨﹞︤﹝︀ن دروس ﹋﹑︨﹫﹉ را 
︎﹩ ﹎﹫︣ی ﹡﹞﹢ده ا︨️، ︎︦ 
از ا︑﹞︀م ︨︴ ٣، ︑︡ر︦ در 
 ️︣︡﹞ زه و دا﹡︪﹍︀ه و﹢
﹝︡ارس ︻﹙﹞﹫﹥ ی ︠﹢ا﹨︣ان را 
﹡﹫︤ در ︎︣و﹡︡ه ﹋︀ری ︠﹢د دارد. 
ا︪︀ن ︋﹥ اد︋﹫︀ت ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ 
ا︨️ و ر﹝︀ن «آن ﹡﹫﹞﹥ ی 
 «︕ّ ︣ا﹡﹩ ام» و «︨﹀︣﹡︀﹝﹥ یا
از ا︪︀ن ︋﹥ ︀پ ر︨﹫︡ه ا︨️.

: شـماره ى قبل و اين شـماره را به 
بحـث آمـوزش پژوهش محـور اختصاص 
داده ايم. بـا توجه به تجربه تـان در مقطع 
آمـوزش لطفـاً ماهيـت آمـوزش پژوهش 
محور را تبيين كنيد و فرض هاى مختلف را 

مورد بررسى قرار دهيد؟
از مباحثى كه اخيراً در حوزه هاى علمّيه رونق يافته 
و گفت وگوهاى زيادى كه در باره اش مطرح است، 
ــه تبع آن نظام  ــكل جديد و ب ــث پژوهش به ش بح
ــك از صاحب  ــت. هر ي آموزش پژوهش محور اس

ــان را از  ــم تعريف خودش نظران ه
ــر چه اعطاى  ــه دارند؛ اگ اين مقول
يك روى كرد بارز پژوهشى به نظام 
ــترك  ــى، در همه آن ها مش آموزش

است.
 بعضى ها آن را در برابر آموزش نمره 
ــيوه ى آموزش  محور قرار داده و ش
ــاكار آمد مى دانند. عّده اى  فعلى را ن

فراتر رفته و مى گويند: بايد در تمام مؤلّفه هاى نظام 
ــى تغييراتى ايجاد كرد تا روى كرد پژوهشى  آموزش
ــت آيد. بعضى به شكل ساختار و روش، ايراد  به دس
ــت و محتوا. گروهى پيش  ــد و عّده اى به ماهي دارن
ــيدن موضوع تغيير متون درسى را ظلم به حوزه  كش
ــكل اصلى  مى دانند و در مقابل بعضى معتقدند، مش
ــروع مى شود. حتى در اين كه آموزش  از همين جا ش
ــور اصوًال الزمه ى همه ى كاركردهاى  پژوهش مح
ــى وجود دارد.  ــت هم اختالفات ــّور حوزوى اس متص
ــترك  ــرون از حصار كلمات و عبارات، وجوه مش بي

زيادى هست. اگر نخواهيم روى واژه اى خاص دچار 
ــويم، به جاى آموزش پژوهش محور،  ــتايى ش ايس
خواهيم گفت «آموزش پژوهش گرا». مهم رسيدن 
ــتمايه ى  ــت كه بايد دس ــتراكى اس ــه نقطه ى اش ب
ــود. آن هم خيلى  بحث ها و برنامه ريزى حوزه ها ش

زود، چون زمان منتظر ما نمى ماند.
به نظر مى رسد آموزش براى بعضى ها نقطه ى هدف 
و پايان كار است. اّما براى بعضى ديگر، آموزش تنها 
ــت. به اعتقاد اين گروه دوم، آموزش  يك مقدمه اس
ــه عرصه ى  ــيدن ب ــت براى عبور و رس ــى اس داالن

بى كرانه اى به نام تحقيق. اين تفاوت ديدگاه هاست 
كه دامنه هاى بحث را گسترش مى دهد، روش هاى 
ــه هريك از مقوالت  ــف به وجود مى آورد و ب مختل

وسعت دانش يا عمق آن، اولوّيت مى بخشد.
ــودم را درباره ى آن  ــه تلقى خ ــازه مى خواهم ك اج
ــم. در نظام نوين آنچه  ــترك عرض كن نقطه ى مش
ــت بلكه حكمت  ــتيم فقط دانش نيس ــش هس دنبال
ــم عظيمى از  ــش حج ــر دان ــت. ديگ ــى اس و داناي
ــت كه ندانيم آن ها را چطور  اندوخته هاى علمى نيس
به كار ببريم. بلكه حجم معينى از دانش است كه به 

فرد توانايى مى دهد دنيا را جور ديگرى ببيند.
دانش چيزى است كه در فرد توانايى پاسخ گويى به 
ــم آنچه را كه به  نياز جامعه را ايجاد مى كند. اّما اس
او قدرت مى دهد تا نيازش را پيش از زمان احساس 
ــيله ى آحاد جامعه، درك كند، چه مى گذاريد؟  به وس
ــرت؛ من مى گويم حكمت و  دانايى، معرفت يا بصي
دانايى. اينكه يك مساله ى حل شده، خوب تدريس 
ــد به ديگرى  ــه آن را ياد بگيرد و بتوان ــود و طلب ش
بياموزد، دانش است؛ اّما يافتن راه حّل ديگرى براى 

همان مساله، چيز ديگرى است.
ــش را مّد  ــت دان ــن اينجا كاربس م
ــه از قبل آن بايد حرف  نظر دارم ك
ــن در همه ى عرصه ها  و ديدگاه دي
استخراج و در مسير تمّدن سازى به 
كار گرفته شود. خيلى مهم است كه 
ــرش متفاوت به  ــم امكان نگ بتواني
ــائل پيرامونى را در اختيار طلبه  مس
ــتگى دارد  قرار دهيم و اين هم بس
ــيله. اين انتظار  كه ما آموزش را هدف  بدانيم يا وس
كه فردى  براى كسب دانش بيست سال تالش كند 
ــانتيمتر  ــطر دانش توليد كند يا دو س و در حد دو س
ــعه دهد، انتظار زيادى نيست. اين  مرز دانش را توس
ــم. منابع دينى ما  ــى را بايد بتوانيم ايجاد كني پوياي
ــتعدادهاى موجود هم كم  ــار است. اس غنى و سرش
نظيرند. ابتدا روى انگيزه ها و نگرش ها بايد كار شود 
ــوى برنامه ها به طرف پويايى  ــپس سمت و س و س
ــرايط موجود ما از نيازهاى زمان  تنظيم گردد. در ش
ــتيم. سهم كشور ما از توليد علم در جهان  عقب هس

﹝︀︭︊﹥ ︋︀ ︨︣﹋︀ر ︠︀﹡﹛ ا﹁︪︀ر
در︋︀ره آ﹝﹢زش ︋︣ ﹝﹢ر️ ︎︥و﹨︩

︥و﹨︩ روح︎ 
︣ آ﹝﹢زش  ﹨︀ی ﹝︀   ︋︡︀ ︋
︡ا ﹋﹠︡ ﹫  ︎️﹫﹝﹋︀

          ][ ر ﹡︷︀م ﹡﹢﹟ آ﹡︙﹥ د﹡︊︀﹜︩ ﹨︧︐﹫﹛ ﹁﹆︳ دا﹡︩ 
 ﹜︖ ︩﹡دا ︣﹍ا︨️. د ﹩︀﹡و دا ️﹝﹊ ﹤﹊﹚︋ ️

م
︷﹫﹞﹩ از ا﹡︡و︠︐﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹡︡ا﹡﹫﹛ 

﹨︀ را ︴﹢ر ︋﹥ ﹋︀ر  ﹤﹊﹚︋ .﹜︣︊︋︖﹛ ﹝︺﹫﹠﹩ از 
﹜

︩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹁︣د ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹝﹩ د﹨︡ د﹡﹫︀ را ︗﹢ر 
د﹍︣ی ︋︊﹫﹠︡.
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ــيم كه ناكارآمدى حوزه ى  ــت. بايد متوجه باش فقط نيم درصد اس
علميه در اين مسئله به اسم دين تمام مى شود.

: آيا جايگاه عناصر نظام از جمله اسـتاد، طلبه و 
سـنجش، متن درسـى، امكانـات آموزشـى در نظام 

آموزش پژوهش گرا تغيير مى يابد؟
ــك تحّول خواهد  ــى ، منجر به ي ــر گونه تغيير در نظام آموزش ه
ــى، كار نداريم. چون وقتى از  نظام حرف  ــد. حال مثبت يا منف ش
ــت. اگر پذيرفتيم  ــخص اس ــتردگى دايره ى كار مش مى زنيم، گس
ــرى كنيم، تبعًا  ــرش خود به اين مقوله بازنگ ــه بايد در نوع نگ ك
ــود. از اهداف،  كمتر زمينه اى پيش مى آيد كه دچار دگرگونى نش

سياست ها و برنامه ها گرفته تا ساختارها، ابزارها و روابط. 
ــاتيد و طّالب،  ــانى يعنى اس ــدم كه منابع انس ــا معتق اّم
ــود. چرا كه اگر  ــاى نظام خواهند ب ــن مؤلّفه ه اصلى تري
ــكل مى گيرد.  ــود، مطالبات ش نگرش ها دچار تحّول ش
ــا امكان پذير  ــيارى چيزه ــت كه بس به دنبال مطالبه اس
ــاور آن،  ــرورت تحول و ب ــاس ض ــود. بدون احس مى ش
ــال ديگر هم كه بگذرد، ما باز در همين نقطه اى  صد س

خواهيم بود كه االن هستيم.
ــاتيد و طالب و اعالم آمادگى آنهاست كه بستر  اين مطالبات اس
ــى را فراهم مى كند. بدون آن هر برنامه اى، هر  يك نظام آموزش
ــت مى رسد.  چند كارآمد، به ديوار مقاومى بر مى خورد و به بن بس
امكانات هرز مى رود و در نهايت هدف تامين نمى شود . بدنه ى 
ــد ، يك جرّقه براى وقوع  ــى اگر آمادگى داشته باش نظام آموزش
تحّول كافى است . صرف نظر از برنامه و متن، دو مسئله ى ديگر 
ــت كه چندان درباره ى ضرورت تغييرشان بحثى نشده: يكى  هس
ــى است  موضوع گزينش طلبه و ديگرى اصالح رفتارهاى آموزش
ــداف نظام نوين مورد بازنگرى  ــه معتقدم هر دو بايد مطابق اه ك
ــى آخرين سطر  ــوند. به نظر بنده امكانات در نظام آموزش واقع ش

اين رده بندى هاست. 
: آيـا در طـرح ايـن نظـام بين نظام آموزشـى 

اسالمى و غربى تفاوتى قائل هستيد؟
 نظام آموزش اسالمى به اندازه ى يك نظام تربيتى الهى و دينى 
ــان آمده تا بداند،  ــت . چرا كه در منطق دين ، انس ــترده اس گس

بشناسد، تصميم بگيرد، برود و برسد. 
ــالمى هم بسيار باالست .  ــى اس  ظرفيت الگو دهى نظام  آموزش
ــت كه سابقه ى درخشان تمّدن اسالمى را در اينجا ياد  نيازى نيس
ــى آن از عراق تا اندلس  ــه پهناورى عرصه ى جغرافياي آورى و ب
اشاره كنيم. اّما حاال 14 قرن پس از ظهور اسالم ، اتّفاقاتى افتاده 

كه اگر بخواهيم آموزش اسالمى را با غير اسالمى – از نوع غربى 
ــه كنيم مى بينيم كه بين روش ها به خصوص در  اش – مقايس
ــابهت زيادى وجود دارد. اّما در قياس  حوزه ى علوم تجربى ، مش
با الگوى آموزشى اسالمى -از نوع ايرانى اش – متاسفانه تفاوت 
ــه ى تلخ كه بگذريم  ــت. از اين نكت ــيارى پديد آمده اس هاى بس
ــويم. منظورتان از آموزش  ــما مواجه مى ش ــش ش ، با كلّيت پرس
ــگاهى؟ آموزش هاى دينى  ــالمى، نظام حوزوى است يا دانش اس
ــّد نظر داريد يا عرصه ى علوم طبيعى را هم لحاظ مى كنيد؟  را م
ــه در جغرافياى فعلى اسالم بايد انجام شود يا محدود  اين مقايس

به كشور خودمان است؟ 

ــالمى و غير  ــى اس ــه دو نظام آموزش ــه صورت كلى در مقايس ب
ــر آموزش هاى  ــت: حاكمّيت روح الهى ب ــالمى مى توان گف اس
اسالمى، يكى از ويژگى هايى است كه در نظام غرب جايى ندارد. 
ــالم ، انسان اشرف مخلوقات است و همه چيز  در جهان بينى اس
ــد. هدف آفرينش،  در اختيار او قرار گرفته تا به مقام عبودّيت برس

تكامل و تعالى اوست تا به مقام خليفة اللّهى برسد.
در جهان بينى اسالمى، آموزش با روى كرد تربيت انسان همراه و 
ــده است. كند و كاو در علوم طبيعى هم  در اين جهت هدفمند ش
حّتى از اين هدف گذارى بركنار نيست . منتهى علوم، درجه بندى 
و ارزش گذارى متفاوتى دارند. اّما در آموزش هاى غربى اومانيسم 
ــت. حرف اّول و آخر را انسان مى زند و محور  مطرح اس

هم اوست . تنها چيزى كه حضور ندارد خداوند است.
ــالمى عمل گرايند. به حّدى كه داننده  آموزش هاى اس
ــار پاى بار بر  ــل و چه ــدون عمل، به زنبور بى عس ى ب
ــت. در غرب مجازيد كه بدانيد و عمل  ــده اس تشبيه ش
نكنيد . اخالق هم حاكمّيت ندارد تا افراد نگران سرزنش 
ــترس همه اند و  ــند. آموزش هاى اسالمى، در دس باش
ــرايطى  تعميم امكان فراگيرى آن براى همه و در هر ش
جزو ويژگى هاى ممتاز اين نظام است. جايگاه جوينده ى دانش و 
نيز عالمان در نظام آموزش اسالمى بسيار واالست . فرشته ها زير 
پاى عالِم، بال مى گسترانند و مرّكب قلم او بر خون شهيد برترى 

دارد و رسيدن به مقام خشّيت در انحصار علماست. 
ــته ها و گرايش  از آن طرف، نگاه تخّصصى به دانش ، ايجاد رش
ــيوه هاى آموزشى  ــته اى، تبديل ش هاى متنوع و علوم ميان رش
ــى ، از ويژگى هايى است كه  صرف به روش هاى پوياى پژوهش
ــت؛ آنجا پژوهش، شاخِص  ــتر روى آن كار شده اس در غرب بيش
آموزش است . شاخِص رشد يا عقب ماندگى و ايستايى آن است. 
براى نوآورى و خّالقيت ارزش قايل مى شوند، حتى اگر به هنجار 

          ][ ﹟ ﹝︴︀﹜︊︀ت ا︨︀︑﹫︡ و ︵﹑ب و ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ 
︀︨️ ﹋﹥ ︋︧︐︣ ﹉ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ 

م
 ︡﹠ ︣﹨ ،︋︡ون آن ﹨︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ای .︡﹠﹋ ﹩﹞

م
آ﹝︡، ︋﹥ د﹢ار ﹝﹆︀و﹝﹩ ︋︣ ﹝﹩ ︠﹢رد و ︋﹥ ︋﹟ 


️︀﹡ ر︨︡. ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹨︣ز ﹝﹩ رود و در ﹩﹞  ️         

﹨︡ف ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.



شكنى منجر شود. 
ــت در طّراحى نظام هاى آموزشى ما  نكته ى ديگرى كه خوب اس
هم مورد توّجه قرار گيرد ، ارزش گذارى فراوان غرب در حوزه ى 
ــت. به حّدى كه در بعضى از كشورها به عنوان  ــانى اس علوم انس
ــاله اى ملّى به آن مى نگرند و بيگانه ها را از محدوده ى آن  مس
ــالمى  ــد، در حالى كه نه به اندازه ى جوامع اس ــه مى دارن دور نگ

ــالمى  ــينه دارند و نه منابع آنها به اندازه ى منابع اس پيش
غنى است  . 

نكته ديگر در طراحى نظام هاى آموزشى غرب ، استوار 
ــت و نظام  ــى اس ــاختارها بر يافته هاى پژوهش بودن س
ــاس ، بنيان گذارى مى  ــى نيز بر همان اس هاى آموزش
ــى، كيفّيت بر كمّيت  ــود. معموًال در چنين نظا م هاي ش
ــّدى باورش نكرده  ــزى كه  ما هنوز ج ــت. چي مقّدم اس
ــده كه آن را عملى كنيم. . آموزش و  ايم يا فرصتش نش

پژوهش بر يكديگر منطبق اند نه اينكه هر يك راه خود را بروند 
و كنش و واكنشى ايجاد نكنند.

ــى حرف مى زنيم و رسالت  ــى و پژوهش اينكه ما از نظام آموزش
ــت كه  ــش تعريف مى كنيم، معنايش اين نيس ــاى زيادى براي ه
قرار است نقش ها تغيير يابد. يعنى كارى كه هر شخص مستعد و 
ــد تا به حال در عرصه ى علم انجام مى داده ، از اين پس  عالقمن
ــكيالت آن را به عهده بگيرد . بايد  ــت يك ساختار و تش قرار اس
ــتى از نظام وساختار در ذهن طلبه ى ما شكل بگيرد  تعريف درس
ــت تعريف شود . قرار نيست مجموعه اى  . انتظارات متقابل، درس
ــتگاهى به نام نظام آموزشى  از قوانين، آموزه ها و امكانات در دس

ريخته شود و از آن طرف علم توليدى بيرون  آيد. 
در اين نظام  اصلى ترين نقش بر عهده ى منابع انسانى 
ــى كه جوينده و يابنده ى  ــت . ما داريم درباره ى كس اس
ــام نهايتًا  ــت. نظ ــت، حرف مى زنيم. اصل اوس علم اس
ــك مى كند تا فردى را كه زمينه و عالقه ى اين كار  كم

در او وجود دارد، به رشد كافى برساند.
ــكيالت و نظام مى  ــن تش ــوپ را توى زمي ــى ما ت وقت
ــت روى دست بگذارند.  ــت دس اندازيم، افراد ممكن اس

ــه ها و جوانه ها پا نگيرند . نقش طّالب نبايد در وضع فعلى  جرّق
ناديده گرفته شود.  نظام حامى پژوهشگر است. بر اساس مطالبه 
او شكل مى گيرد، اما قرار نيست بار پژوهشگر را بر دوش بكشد. 
ــدن عّده اى بر گردن  ــا تغيير يابد ، گناه بى ثمر مان ــر نقش ه اگ

عوامل ديگر مى افتد. 
 وقتى از كسى كه سال ها سرمايه ى كشور صرف او و تحصيالتش 
ــت ،  ــده ، مطالبه اى صورت مى گيرد ، مى گويد امكانات نيس ش
نظام مشكل دارد، ضوابط محدوديت ايجاد مى كند و چه و چه . 
ــكال  ــارات در جاى خود قرار نگيرند، اش ــرف، اگر انتظ  از آن ط
ديگرى پيدا مى شود. ببينيد ما انتظار داريم مرزهاى دانش توسعه 

ــاق بيفتد و مى  ــوآورى و توليد علم هر روز اتف ــد . ن ياب
ــوان نخبه داريم. حال آنكه اين ها  گوييم ما اين همه ج
ــتر  ــرورش يافته ى نظام مّتكى بر حفظ اند كه به بيش پ
ــتن و  ــى دهد تا به متفاوت دانس ــتن، بهتر نمره م دانس
ــور ديگر ديدن. همين ديدگاه اثر خودش را در تعريف  ج
ــى كه رتبه اى در كنكور  واژه ها هم مى گذارد . به كس
ــب كرده ، يا نمره بااليى در فالن مقطع  ــرى كس سراس
ــم نخبه ، حال آنكه  ــت آورده مى گويي تحصيلى به دس

ــنجش  ــيابى در چنين جاهايى معموال در جهت س ــيوه ى ارزش ش
ــت. يك وقتى  نبوغ تعريف خودش را داشت و نابغه  حفظّيات اس
آدم سخت كوشى بود كه از موهبت الهام بهره داشت. حاال چون 
كمتر به نوادرى اين چنين بر مى خوريم ، براى جبران خأل، واژه 
ــد هر كه  ــان كرده ايم . اگر قرار باش ها را بازتعريف و كوچكترش
ــد؛ پس رايانه بزرگ ترين نابغه  ــتر حفظ كرده ، نابغه تر باش بيش
ــت در نظام آموزِش پژوهش محور ،  ــت! در هر حال خوب اس اس

ــوند. فقط اين نباشد كه توّقعات توسعه يابند.  انتظارات متعادل ش
ــود كه طلبه، سيره ى سلف صالح را جلوى چشم داشته  طورى ش
باشد . آن تعهد و سخت كوشى را، آن پشتكار را، آن آزاد انديشى  
و حريت را، شجاعت، ادب و انصاف علمى را مد نظر داشته باشد. 

االن اينها در كجاى نظام آموزشى ما قرار دارند؟
ــيوه هاى  ــتاد ، طلبه ، ش خوب همه ى مولّفه هاى نظام ، يعنى اس

ــه تنهايى چقدر  ــيابى ، برنامه و متن هر كدام ب ــوزش و ارزش آم
ــابقه ى درخشان  ــبختانه حوزه هاى علميه س جاى كار دارد! خوش
ــتوانه براى يك كار  ــى نظيرى دارند كه مى تواند بهترين پش و ب
ــن  ــود كه همه ى محاس ــت طّراحى نظامى ش ــى در جه مطالعات

گذشته و حال را در خودش داشته باشد. 
: در دوران سـطح چـه مقـدار بايـد آموزش به 

پژوهش نزديك شود؟

ــه دوره ى مقّدماتى بايد با دّقت  ــرض را بر اين بگذاريم ك اگر ف
ــرعت پشت سر گذاشته شود، بايد بپذيريم كه دوران  و البّته با س

سطح براى طلبه دورانى حياتى و نسبتًا دشوار است.
او در اين دوره، بايد چگونگى فراگيرى دانش را بياموزد. همزمان، 
ــاند كه بتواند وارد عرصه  ى  ذخيره ى دانش خود را به حدّى برس
ــود و البّته شيوه ها و روش هاى نوين پژوهشى را هم  پژوهش ش
ــِر ُيسرى»  فرا گيرد. اّما اين ها از مصاديق «اِنَّ َمَع الُعس

خواهد بود.
ــت. نشاط جوانى و آرمان  طلبه در آغاز راه، پر انرژى اس
ــت تا هر  ــى و افكار ترقى خواه او كمك كننده اس خواه
ــازد. اما تحصيالت او بايد جهت و  ناممكنى را ممكن س
گرايش خاص پيدا كند. كسى در ضرورت گذراندن يك 

دوره ى مقّدماتى مشترك شّكى ندارد.
ــت و ادبّيات عرب،  ــع نقلى ما عربى اس ــون زبان مناب چ
ــراز فراگيرى آن  ــد، طلبه ناگزي ــزار ورود به علوم دينى مى باش اب
ــراى طّالب، صرف نظر از  ــت. به عالوه يافتن زبان مفاهمه ب اس
ــت طلبه  ــت. بعد از آن خوب اس گرايش و تخّصص هم مفيد اس
ــال كند كه مورد عالقه اش  ــته اى را دنب حق انتخاب بيابد و رش
است. البته اين نظرّيه كه اجتهاد پيش فرض ورود به هر گرايش 
ــت؛ اّما واقعًا چقدر دست  ــطح عالى باشد، بسيار مطلوب اس در س
ــت؟ آيا در حوزه هاى علمّيه ى برادران عملى است؟ تا  يافتنى اس
برسد به حوزه هاى علمّيه خواهران. شايد حداكثر فرصتى كه يك 
ــب معرفت دينى دارد، يك دهه باشد. اگر  خواهر طلبه براى كس
ــود براى  ــش فرض را جلوى رويش بگذاريم؛ مانعى مى ش آن پي
كسب دانش حداقلى. حال آنكه در طول ده سال، با يك 
برنامه جامع، فرصت تبديل شدن به يك كارشناس مبّرز 
ــائل دينى را مى توان در اختيارش گذاشت. اگر اين  مس
ــوزد، ديگر نياز به  ــام راه آموختن دانش را به او بيام نظ
ــاتيد هم  ــدارد. خودش راه را دنبال مى كند. اس كالس ن
جنبه ى راهنمايى پيدا مى كنند و فرد به تدريج در يك 

موضوع صاحب نظر مى شود.
ــد بازنگرى در اهداف  ــدن چنين چيزى نيازمن عملى ش
ــطح تعريف شده و چه بسا الزمه اش  ــت كه براى دوره ى س اس
ــر فضاى هدف  ــرى و حّداقلى حاكم ب ــگاه هاى حّداكث تعديل ن
ــيوه هاى جديد پژوهش را هم بايد  ــد. در كنار آن، ش گذارى باش
ــنتى و  ــن پژوهش هاى س ــرد تا ضمن توجه به محاس ــاظ ك لح
ــود.  ــتفاده  ش ــخصى از مزاياى پژوهش هاى نظام مند هم اس ش
ــرفصل  ــت س ــخت افزار و نرم افزار قريب به دويس در بخش س
پژوهشى داريم كه در همان دوره ى سطح طلبه مى تواند با اين 

مهارت ها آشنا شود.
: نقش اساتيد در اين نظام چه مى باشد؟

به نظر نمى رسد امروزه كسى با اين عقيده كه استاد بايد لقمه ى 
ــاگرد بگذارد، موافق باشد. استاد خوب،  آماده در دهان ش
ــد مى  ــد و تفكر او را رش ــه را مى پروران ــت طلب خّالقّي
ــت  ــته رفته كف دس دهد، نه اينكه درس را منّقح و شس
ــروه كوهنوردى تنها مراقب  ــذارد. يك راهنماى گ او بگ
ــت كه گروه را با كمترين خطر و از بهترين مسير به  اس
ــاند. نه اينكه آنها را كول بگيرد و ببرد باال. اگر  قلّه برس
ــاتيد ما خودشان را اسير متن نكنند، در كنار ارجاع به  اس
ــع ديگر، خود طلبه را هم به فكر، نقد و اظهارنظر وا  مناب
ــتعدادهايش شكوفا مى شود.  دارند، خودباورى طلبه تقويت و اس
ــه  ــاى درس، پس از دوره ى مقّدمات، ديگر نبايد جلس كالس ه
ــمتى از كالس بايد به  ــخنرانى يك طرفه باشد. حّداقل قس ى س
ــت  ــوى دو جانبه ى علمى بگذرد. آن وقت اس ــث و گفت وگ بح
كه مى تواند به وسيله ى طالب مديريت شود. در الگوى مشاركت 
ــا فراگير، بعضى از  ــت مى آيد ت طلبه در تدريس، فرصتى به دس
ــى را كه آموخته است، در عمل به كار گيرد.  مهارت هاى پژوهش

          ][
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︐︀د ︠﹢ب، ّ︠﹙︀﹇ّ﹫️ ︵﹙︊﹥ را ﹝﹩ ︎︣ورا﹡︡ و ︑﹀﹊︣ 
 ر︫︡ ﹝﹩ د﹨︡، ﹡﹥ ا﹠﹊﹥ درس را ﹝﹠ّ﹆ و ︫︧︐﹥ 
︣ و ︎︣ور ﹩ ر ︊ ﹫ ر﹢ب

ر﹁︐﹥ ﹋︿ د︨️ او ︋﹍︢ارد. ﹉ را﹨﹠﹞︀ی ﹎︣وه 


 ﹟︣︐﹝﹋ ︀︋ ︣ا﹇︉ ا︨️ ﹋﹥ ﹎︣وه را﹞ ︀﹠︑ ردی﹢﹠﹨
 ﹤﹊﹠ا ﹤﹡ .︡﹡︀︨︣︋ ﹤﹚ّ﹇ ﹤︋ ︣﹫︧﹞ ﹟︣︐︋ و از ︣︴
﹟︣ ︋ ر ︣و ︉ ︣  ی ﹢ر

آ﹡︀ را ﹋﹢ل ︋﹍﹫︣د و ︋︊︣د ︋︀﹐.

︣ای ︎﹫﹞﹢دن ﹝︧﹫︣ ︎︥و﹨︩، 
 .﹜︡﹠﹞︀ز﹫﹡ ︤﹫ دو ﹤︋ ︀﹞

︪﹥ ای ︋︣ای ︣﹋️، ا﹁︣ادی 
.️﹋︣ ﹤︋ ﹜﹝ّ︭﹞

︫︣ا︳ ا︖︀ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹢زه در ز﹝﹫﹠﹥ ی 
︨﹫︀︨️ ﹎︤اری ︻﹙﹞﹩» ︋﹥ ︑︣︋﹫️ ﹡﹫︣و در 

 ︳︠ ﹟︀رد ︑︀  ︑︡و﹝﹎ ️﹝﹨ ﹩﹛︀︻ ︴︨
﹩ ﹨︀ی ﹋ّ﹙﹩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞ّ﹫﹥، ﹝︴︀︋﹅ ﹝︺﹫︀ر

﹟و ر ﹩ ر ﹩
 آ﹎︀﹨﹩ ﹋︀﹝﹏ از ︫︣ا︗ ︳︀﹡﹩ ا﹡︖︀م ︫﹢د. 



١٧

ــازى اخالق پژوهشى طالب، نقشى  ــاتيد در نهادينه س ضمنا اس
بى بديل دارند.

: براى مديريت پژوهش در دوره ى آموزش چه 
بايد كرد؟

ــه اى  ــير پژوهش، ما به دو چيز نيازمنديم. نقش براى پيمودن مس
ــه به  ــراى حركت، افرادى مصّمم به حركت. براى طّراحى نقش ب

چه آگاهى هايى نيازمنديم؟ شناختن مسير، قدرت پيش 
ــه ى راه، مقصد،  ــكالت و خطرات، ابزار و توش بينى مش

مقدورات افراد، برنامه و خيلى چيزهاى ديگر.
ــه و اصل  ــه ى بين اين دو، يعنى طّراحى نقش در مقايس
ــوارتر  ــان به مراتب پيچيده تر و دش ــت، كار طراح حرك
است. اين كار مديريت است. يك مدير پژوهشى ممكن 
ــت خودش توليد علمى نداشته باشد اما راه توليد علم  اس
ــاز مى كند. قّوت و قدرت مديريت در  را براى ديگران ب

اين جا بيش از آنچه تصور كنيم، مهم است. مع االسف تا به حال 
براى پرورش مديران پژوهش برنامه اى نداشته ايم، در حالى كه 
تقديم اين بحث بر اصل پژوهش بديهى است. البته اگر بخواهيم 

با برنامه كار كنيم.
ما اخيراً  در مركز مديريت حوزه هاى علمّيه ى خواهران، موضوع 
ــگاه هاى  را پى گيرى كرده ايم. با بعضى از فارغ التحصيالن دانش
ــًا مى توان گفت  ــته ايم. تقريب ــور هم مكاتباتى داش خارج از كش
ــى با عنوان «مديريت پژوهش» در حوزه  در مقطع عالى، گرايش
ــور خودمان عنوان  ــم. آموزش عالى كش ــالمى نداري ى علوم اس
ــانده و به  ــال هاى اخير به تصويب رس مديريت پژوهش را در س

ــد خود حوزويان بايد بنشينند و اين رشته را  نظر مى رس
مطابق نياز، طّراحى و اجرا كنند.

ــن و قدرت مديريت دانش و  ــى بايد ف يك مدير پژوهش
ــانى و مالى تحت اختيارش را  مديريت منابع علمى، انس
ــد. اين عالوه بر تجربه، به دانش نظرى هم  ــته باش داش
ــت. در قدم بعدى مى توان طّالبى را در دوره  نيازمند اس

ى سطح يا پس از آن به همين منظور تربيت كرد.
ــى كند حوزه در  ــرايط ايجاب م ــه مهم تر اين كه ش نكت

ــت گزارى علمى» به تربيت نيرو در سطح عالى  زمينه ى «سياس
ــى حوزه هاى علمّيه،  ــى هاى كلّ ــت گمارد تا  تدوين خط مش هم

مطابق معيار و با آگاهى كامل از شرايط جهانى انجام شود.  
در عين اين كه در استعداد و قابليت طالب جوان ترديدى نداريم، 
خوب است يك نكته را به خاطر داشته باشيم و آن اهميت پيشينه 
ى دانش هر فرد براى ورود به صحنه ى پژوهش است. يعنى به 
ــطح با  همان اندازه اى كه معتقديم طلبه ى ما بايد در دوره ى س
ــيارى از شيوه ها و مهارت هاى پژوهشى آشنا شود، همان قدر  بس
ــوزى او گردد و  ــز نبايد مانع دانش آم ــم معتقديم كه هيچ چي ه

آموزش را پيش او كمرنگ و كم اهميت جلوه دهد.
هيچ حاشيه اى نبايد فرصت آموختن را از او سلب نمايد. 
ــا اين يادآورى عرض مى كنم ما در مدارس منتخب و  ب
ــدازى كرده ايم كه  ــى راه ان موّفق، كانون هاى پژوهش
ــرى مى كنند و  ــتعد و عالقه مند عضوگي ــالب مس از ط
مهارت هاى پژوهشى را به صورت فوق برنامه به آن ها 

آموزش مى دهند.
: آيا در اين آمـوزش كالس موضوعيّت 

دارد؟
ــت كه طلبه بايد روش و متدهاى پژوهش را  شّكى نيس

فرا گيرد، حاال هر كاركردى براى او متصّور باشد: تبليغ، مديريت، 
ــه ى پويايى و طراوت  ــا تحقيق . چون پژوهش، الزم تدريس ي
ــر تعليم پژوهش، معنايش اين  ــت. اّما اين همه تأكيد ب علمى اس
نيست كه تمام اين آموزش ها بايد در كالس صورت گيرد. اصوًال 
ــور طلبه را در فضاى  ــت ندارد. اگر بتوانيم حض كالس موضوعّي
ــم را در اختيار  ــانيم، امكان تعلي ــى كالس به حداقل برس فيزيك

ــترى قرار داده ايم. شيوه ى مكاتبه اى، آموزش مجازى،  افراد بيش
غيرحضورى و كارگاه  ها همه براى تثبيت آموزه ها بسيار مؤثّرند.

در تثبيت مهارت هاى پژوهشى، استمرار رابطه ى استاد با شاگرد 
خيلى مهم است. گاهى كالسى گذاشته شده و مباحث نظرى هم 
ــود. و طلبه در آن  ــرح مى گردد، اما بعد دنباله ى كار رها مى ش ط
ــتاد ـ  ــت نمى آورد.  اينجا نظاِم اس روش و مهارت تبّحرى به دس

ــاگردى خوب جواب مى دهد. بايد راهى دايمى براى مشاوره ى  ش
ــاتيد پژوهش پيش بينى شود و گه گاه هم يافته هاى  طّالب با اس

جديد علمى به آن ها (طّالب) منتقل گردد.
ــت كه روح پژوهش بايد بر آموزش هاى ما  موضوع ديگر اين اس
حاكمّيت پيدا كند. حرف و عمل ما بايد يكى شود. وقتى برنامه ها 
ــى است، حق نداريم از فراگير انتظار پژوهش گرايى  صرفًا آموزش

داشته باشيم.
ــى را مى بايد از اساتيد و روش هاى  اين اصالح رفتارهاى آموزش
ــوس  ــم كه به تدريج آثارش در طّالب محس ــروع كني متداول ش

خواهد شد. 
: در ارزش گـذارى اين نظام چه شـاخص هايى 

مالك است؟
ــى كيفّيت مطرح است  اگر پذيرفتيم كه در نظام پژوهش
ــه كمّيت، تبعًا به لوازم آن هم پاى بند خواهيم بود. من  ن
ــى  ــتگى از نظام آموزش دارم تالش مى كنم كه درد خس
ــرايت دهم. اگر درد احساس شد،  موجود را به طّالب س
ــرى معّظم در يكى از  ــال درمان مؤثّر مى رويم. رهب دنب
ــار درد را يكى از راه هاى  ــان انتش فرمايش هاى خودش
ــت كه  ــاس بنده اين اس ــه معرفى فرمودند. احس مطالب
ــب، قدم هايى  ــت نيافته. البّته به تناس هنوز درد عمومّي
ــكين درد عده اى بوده نه درمان  ــته ايم، اّما اين قدم ها تس برداش
ــاره كرديد. اين هم از مقوله هايى  ــما به موضوع مدرك اش آن. ش
است كه مزايا و معايب خودش را دارد. اّما در شاخص هاى كيفى 

سنجش پژوهش، معموًال كمتر به حساب مى آيد.
ــى،  ما مى توانيم هم در ارزيابى آموخته ها و مهارت هاى  پژوهش
ــاخص هايى  تعريف كنيم و هم در ارزش گذارى پژوهش و در  ش

حال حاضر در هر دو بخش معيارهايى براى اين كار داريم.
: معاونت آموزش حوزه ى خواهران در راسـتاى 

آموزش پژوهش گرا چه كارى را انجام داده است؟
مناسب است كه اين پرسش را معاونت آموزش پاسخ دهند. آنچه 
ــى در برنامه هاى  ــا حدودى نمايانگر روى كرد پژوهش ت
ــاى علمّيه ى خواهران  ــى مركز مديرّيت حوزه ه آموزش
ــت، پيش بينى درس روش تحقيق به ارزش دو واحد  اس
ــت. بعد از گذراندن اين درس ، طالب  در پايه ى دّوم اس
خواهر موظفند هر نيمسال تحصيلى در دو عنوان درسى 
ــند. در پايان دوره ى عمومى  هم تحقيق  تحقيق بنويس
ــابه پايان نامه است. عالوه بر  پايانى دارند كه چيزى مش
ــال، مركز، فراخواِن مقاله دارد كه تعداد زيادى  آن هر س

از طالب در آن شركت مى كنند. 
: در زمان خالء نظام آموزشـى مطلوب، طّالب و 

اساتيد چه وظيفه اى بر عهده دارند؟
ــت.  ــى، قابل انكار نيس ــذارى نظام آموزش بر نظام پژوهش اثرگ
ــواه اثر دارند.  ــاى بعدى خواه ناخ ــات قبلى بر يادگيرى ه معلوم
همينطور كه تمايالت و عادات افراد هم نقش خود را دارند. اينكه 
ما بدون مقّدمه به ذى المقدمه برسيم، دشوار است و غير مجزى، 
ــوع  كمك مى كند  ــد. دو موض ــر ممكن به نظر نمى رس ــا غي اّم
ــى را به حداقل برساند. خوشبختانه  ــيب هاى خأل نظام آموزش آس
ــود افراد  ــت و همين باعث مى ش ــه ى دينى تكليف مدار اس جامع
براى دستيابى به هدف سعى خودشان را بكنند. اّول زنده 
ــتن احساس رسالت در اساتيد و ايجاد يا تقوّيت  نگه داش
آن در طّالب است. اينكه پيش تر گفتم، بايد انتظارات از 
نظام را درست تعريف كرد، فايده اش همين است. طلبه 
متوّجه تكليف خودش باشد. منتظر نماند تا نظام مطلوب 
آموزشى به وجود بيايد و در دسترس او قرار گيرد. عالوه 
ــا مطالبه كردن در ايجاد آن نقش مى آفريند  بر اين كه ب
ــوزه ى پژوهش تالش مى كند.  ــع خودش در ح و به وس
ــايد  نظام  ــين چنين كردند. ش همچنان كه علماى پيش
ــى حاكم نبوده، اّما چه بسا پژوهش شخصى و سنتى  معيار آموزش
ــترده اى در جهان اسالم  بعضى از آنها موجب نهضت علمى گس

شده است.
ــاندن  نقش عوامل محيطى است. در اين  نكته دوم به حداقل رس
ــوى ترى براى تحقيق دارد، هم از  صورت، هم طلبه انگيزه ى ق

سعى خودش رضايت بيشترى احساس مى كند.
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روح ︎︥و﹨︩ ︀︋︡ ︋︣ آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹝︀ 
 ︡︀︋ ︀﹞ ﹏﹝︻ ︣ف و .︡﹠﹋ ︡ا﹫︎ ️﹫ّ﹝﹋︀

ح
︀ً آ﹝﹢ز︫﹩  ﹩ ︫﹢د. و﹇︐﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︮︣﹁
 ︋ ﹏ و ︣ ﹫︎ ﹫﹏

️، ﹅ ﹡︡ار﹛ از ﹁︣ا﹎﹫︣ ا﹡︐︷︀ر ︎︥و﹨︩
﹎︣ا﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.

﹝﹢︲﹢ع  ﹋﹞﹈ ﹝﹩ ﹋﹠︡ آ︨﹫︉ ﹨︀ی ︠﹕ 
︀م آ﹝﹢ز︫﹩ را ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ︋︨︣︀﹡﹫﹛. اّول 

عع
ه ﹡﹍﹥ دا︫︐﹟ ا︧︀س ر︨︀﹜️ در ا︨︀︑﹫︡

م
و ا︖︀د ّ﹢﹆︑ ︀️ آن در ︵ّ﹙︀ب ا︨️.
ر سر ﹟

︐﹥ دوم ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ر︨︀﹡︡ن  ﹡﹆︩ ︻﹢ا﹝﹏ 
﹫︴﹩ ا︨️. در ا﹟ ︮﹢رت ﹨﹛ ︵﹙︊﹥ 
︤ه ی ﹇﹢ی ︑︣ی ︋︣ای ︑﹆﹫﹅ دارد، ﹨﹛
︨︺﹩ ︠﹢دش ر︲︀️ ︋﹫︪︐︣ی ا︧︀س 

.︡﹠﹋ ﹩﹞



��� ���

︻﹙﹩ ذو︻﹙﹛، ا︪︀ن در ر︫︐﹥ 
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی در ︨︀ل ۶١ 
 ﹩︐︪︋ ︡﹫︫ از دا﹡︪﹍︀ه
﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ︫︡ و ︋﹥ دروس 
 ﹤﹚︣﹞ زوی ︎︣دا︠️ و در﹢
درس ︠︀رج ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل 
︑︭﹫﹏ را ادا﹝﹥ داد. از ا︋︐︡ای 
ا﹡﹆﹑ب در ︮︡ا و ︨﹫﹞︀، وزارت 
ار︫︀د، وزارت ار︑︊︀︵︀ت و 
﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩ و آ﹝﹢زش و 
︎︣ورش ﹁︺︀﹜﹫️ دا︫️ و ا﹋﹠﹢ن 
﹝︪︀ور وز︣ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش 
و د︋﹫︣ ︨︐︀د ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی 
آ﹝﹢زش و ︎︣ورش و ﹢زه 
︻﹙﹞﹫﹥ ا︨️. ا︨︀︑﹫︡ ا︪︀ن 
 ،﹩︐︪︋ ︡﹫︫ ︀ت︣ات آ︱
﹝﹞︡ ︑﹆﹩ ︗︺﹀︣ی، ︑︣︊︤ی 
و ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩ ا︨️. ا︪︀ن 
﹝︧﹣ول ︨︀︋﹅ د﹁︐︣ ︑︃﹜﹫︿ 
و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︐︉ در︨﹩ 
آ﹝﹢زش و ︎︣ورش و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن 
﹝︡︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ در︨﹩ ﹝﹙﹩ ا︨️. 
️ ﹨︀ی  از آن ︗︀ ﹋﹥ ﹝︧﹣و﹜﹫
ا︪︀ن در آ﹝﹢زش و ︎︣ورش 
و در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹢زه و 
آ﹝﹢زش و ︎︣ورش ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧️ 
﹋﹞﹉ ﹫﹆﹠︑ ﹤︋ ﹩﹡︀︀︫ و 
︩ ﹝﹢ر  ︋︣ر︨﹩ آ﹝﹢زش ︎︥و﹨
 ﹤︊︀︭﹞ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ︋︣ای
.﹜︡﹫︨︪︀ن را ️﹞︡︠
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﹝︀﹨﹫️ و ﹫︧︐﹩ آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ذو︻﹙﹛ ︖ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ در 

︥و﹨︩ ﹝﹢ر، ️﹨︡ف در آ﹝﹢زش︎  ﹥ آ﹝﹢زش ﹁﹊﹢را﹡﹥ ︨ا  ︋﹩︋︀ د︨︐﹫

: با توجه به اينكه سير طلبگى از دوره 
آمـوزش آغـاز مى شـود بـه بررسـى دوره 
آموزش مى پردازيم و سـؤال ما اينسـت كه 
آموزش مـا چطور مى توانـد پژوهش محور 
باشـد، ماهيـت آمـوزش پژوهـش محـور 
چيسـت؟ چه فرضهايى داريد و كدام فرض 

صحيح است؟
ــث تازه اى  ــور يك بح ــوزش پژوهش مح ــث آم بح
ــت و در نظامهاى  ــت كه مطرح اس ــت. سالهاس نيس
ــا بايد كارى  ــت كه م ــى ديگر هم مطرح اس آموزش

ــمان پژوهش  ــه آموزش ــم ك بكني
ــد چند نكته مهم وجود  محور باش
ــث پژوهش  ــى اينكه بح دارد. يك
ــتر ناظر  ــورى در آموزش، بيش مح
ــت،  به بُعد هدف علمى آموزش اس
ــر چيز بايد  ــا قبل از ه ــن م بنابراي
ــان را در امر آموزش  ــاد اهدافم ابع
ــم كه جنبه  ــم و ببيني ــف كني تعري

ــه انتقال دانش  ــا آن جنبه اى كه ب ــى آموزش م علم
ــاس  ــود چه جايگاهى دارد و آن را براس منتهى مى ش
ــد  ــش محورى باز تعريف بكنيم. به نظر مى رس پژوه
ــه در نظام آموزش حوزه همة امر آموزش محدود و  ك
منحصر به بُعد علمى و شناختى و دانشى نيست. يعنى 
ــوزش، بُعد پرورش  ــا آن بُعد تربيت اخالقى آم اگر م
ــاى طلبه ها در ابعاد مختلف مورد نياز حوزه را  مهارته
ــن مى شود كه بحث پژوهش  مّدنظر قرار بدهيم روش
ــى  ــناختى و بُعد علمى و دانش محورى ناظر به بُعد ش
آموزش است نه همه ابعاد آموزش. نكته دوم اينكه در 

ــى آموزش يك نگاه قديمى و رايجى وجود  بُعد دانش
ــت و ما  ــع طلبه فراگيرنده دانش اس ــه در واق دارد ك
ــك كاال در اختيار آن  ــه مثابه ي ــا كه دانش را ب گوي
ــط آن را بگيرد. در  ــرار مى دهيم و او بايد فق ــه ق طلب
ــرد پژوهش محورى به آموزش، اين فرض مورد  رويك
مناقشه قرار مى گيرد. در حقيقت دستيابى به آموزش 
فكورانه در آموزش پژوهش محور و اينكه ما طلبه را 
به عنوان مبلغ علم تلقى مى كنيم نه صرفًا فراگيرنده 
ــود. در حقيقت در اينجا  ــدف تعريف مى ش منفعل، ه
ــت كه دانشجو  ــناختى اس فرض در مورد دانش و ش

ــا هم، ما حالت انفعال  ــا طلبه بايد فرا بگيرد در آنج ي
ــه كار مى بريم  ــم و تعبيرى ب ــل قرار نمى دهي را اص
ــى. يعنى دانش آموز  ــازى مفاهيم علم به عنوان بازس
ــر مفهومى را كه مى خواهد فرا  ــجو يا طلبه ه يا دانش
ــه آن مفهوم را توليد  ــرد گويا كه خودش دو مرتب بگي
مى كند نه اينكه به گونه اى تقليدى از ديگران گرفته 
باشد. فراتر از آن، كمك به توليد دانش است. بنابراين 
ــه آن آموخته ها به گونه اى كامًال حضورى براى  اينك
ــد و يك ارتباط  ــده باش ــده و فراگير دريافت ش آموزن
ــده  فكرى عميق روى اين آموخته ها و طلبه برقرار ش

ــد ماهيت آموزش پژوهش محور است. در مقابل  باش
اين نگاه ممكن است ديدگاه هايى مطرح بشود كه ما 
ــته باشيم. مثًال اين  خيلى آن ديدگاه ها را قبول نداش
ديدگاه كه مبنا را بر نفى يادگيرندگى براساس ميراث 
ــته  علمى قبلى قرار بدهد. يعنى در اينجا دانش انباش
بشر در هر حوزه اى در هر شاخه اى ديگر معتبر نيست 
ــروع  ــه بايد حقيقتًا از صفر ش ــم خود طلب و مى گويي
بكند. خب اين قاعدتًا تلقى درستى نيست چون ما در 
آموزش آن سرمايه انباشته اى را كه برايمان به دست 
ــالمى استفاده  ــاخه هاى مختلف علوم اس آمده در ش
ــاخه تفسير، فرض  مى كنيم، مثًال در ش
ــى يافته هايى را  ــران قبل كنيد كه مفس
به دست آوردند ما در آموزش پژوهش 
ــت كه دستيابى  محور بحثمان اين نيس
ــيرىـ  كه به  طلبه را به اين دانش تفس
هر حال مجموعه ميراث علمى ما است 
ــم و بگوييم كه او نبايد از  ـ مجاز نداني
آن گنجينه استفاده بكند. بنابراين، اين 
فرض درستى نيست. همچنين اينكه ما تصور بكنيم 
ــهاى مؤثر در حفظ مفاهيمى كه به هر حال  نفى روش
بايد طلبه آن مفاهيم را در ذهن خودش تهذيب بكند 
چون برخى از مفاهيم و تعاريف و مقوله هاى شناختى 
و دانشى است كه جز از راه حفظ، اندوختنش در درون 
ــر نيست. بنابراين تعادل  و بعد بهره بردارى از آن ميس
در نگاهى كه ما به پژوهش محورى داريم بسيار مهم 
است در مقابل تفريطى كه در يك زمانى وجود داشته 
ــًا پژوهش و پژوهش محورى وجود نداشته  كه اساس
است. از اين جهت ما نبايد دچار افراط بشويم. اجماًال 

︩ ﹝﹢ر ا﹟ ا︨️][           ]﹨﹫️ آ﹝﹢زش ︎︥و﹨  آ﹝﹢ز﹡︡ه، آ﹝﹢︠︐﹥ ﹨︀ را ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای 
﹝ً﹑ ︱﹢ری در︀﹁️ ﹋﹠︡ و ار︑︊︀ط 
ی ﹢ ︋ ر ﹢ ﹢ز

︋︣﹇︣ار﹡﹞︀︡.    ﹁﹊︣ی ︻﹞﹫﹆﹩ ︋﹫﹟ ا﹟ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹨︀ 
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ــت كه  ــه درباره آموزش پژوهش محور بايد گفت اين اس نكاتى ك
ــت در آينده  بخصوص در نظام آموزش حوزوى ما كه طلبه ها بناس
ــوند اين رويكرد  ــا يك رويكرد اجتهادى، با منابع دينى مواجه بش ب
ــتنباطى از آغاز تاكيد شود و به گونه اى تمرين بشود.  اجتهادى و اس
ــد تا حد زيادى  اگر ما بتوانيم اين مهم را انجام دهيم به نظر مى رس
ــته ايم  ــبى از آموزش پژوهش محور در حوزه را توانس مصداق مناس

پياده كنيم.
: سـخنانى كـه فرموديـد تا حـّدى تبييـن كلى 
آموزش پژوهش محور بود اگر ممكن است بفرماييد كه 
اين نظام به صورت مصداقى و عينى چه بروز و ظهورى 

دارد؟
ــت. مجموع اين  ــع يك فرايند اس ــد آموزش در واق ببيني
ــمت و سو برود كه پژوهش محورانه  فرايند بايد به اين س
ــاره كرديد در  ــود. همانطور كه اش تعريف و باز تعريف بش
ــتاد نقش دارد و هم خود طلبه نقش  اينجا، هم معلم و اس
ــش دارد. فضاى  ــاى يادگيرى هم نق ــن فض دارد. در ضم
يادگيرى به معناى فرهنگ حاكم بر آموزش، يعنى آن باور 
و نگرشى كه مجموع مولفه هاى آموزشى به آموزش دارند. 

ــر ما اين فرهنگ آموزش را اصالح بكنيم در فضاى فيزيكى مان  اگ
ــوان يك مثال خيلى  ــت. به عن ــم خود به خود تأثير خواهد داش ه
ــاده عرض مى كنم اگر آموزش پژوهش محور را بخواهيم دنبال  س
ــتاد و منابع و غيره بايد  كنيم قاعدتًا خوِد چينش وضع طلبه ها و اس
ــهيل و گريزناپذير  ــد كه اين پژوهش محورى را تس به گونه اى باش
ــت پژوهش  ــتادى هم نخواس بكند. بگونه اى كه حتى اگر يك اس
ــه كار آموزش را دنبال كند نتواند از پژوهش فاصله بگيرد و  محوران
ــيار بسيار مهم است. همه اينها  مديريت روشها و خود سنجش بس
ــد نكته در مورد  ــر مى كنم كه ما بايد روى چن ــت. من فك مهم اس
ــتند  ــاتيد و معلمان هس نظام حوزوى مان تكيه كنيم. يكى خود اس

ــند. در كنار اين باور  ــته باش كه به آموزش پژوهش محور باور داش
ــب  مهارتهاى الزم براى دنبال كردن آموزش پژوهش محور را كس
ــند و آن اخالق و مواجهه اى كه با طلبه بايد وجود داشته  كرده باش
ــند، زيرا در آموزش پژوهش محور اينگونه نيست كه  باشد دارا باش
هميشه يافته هاى طلبه يا دانشجو همان يافته هاى درست و منطبق 
ــتاد باشد، بنابراين ما اينجا نياز داريم به يك تأمل،  با نظر علمى اس
بردبارى، سعه صدر و در واقع يك مهارت اخالقى و عملى كه اين 
ــال را براى طلبه فراهم بكند كه نتيجه پژوهش خودش را ارايه  مج
ــود. البته خود محتوا بسيار مهم است يعنى  دهد و بتواند تشويق ش
ــى از محتوا است كه اساسًا زمينه سير را براى پژوهش فراهم  بخش

ــب با اين رويكرد در سازماندهى و در آغاز و  نمى كند كه بايد متناس
انجامش، تغيير ايجاد بشود. خود ارزشها نيز بسيار مهم است. ما در 
ــيابى مان فقط به پاسخهاى درستى  حال حاضر در سنجش و ارزش
ــود امتياز مى دهيم. آن پاسخها هم  ــهاى ما داده مى ش كه به پرسش
در صورتى كه پاسخهاى همسوى با استانداردها و نُرمهاى ما باشد 
براى ما مقبوليت دارد در حالى كه در آموزش پژوهش محور بيش و 
پيش از اينكه پاسخها مهم باشند پرسشها مهم هستند. يعنى ممكن 
ــت يك پرسش خودش فى نفسه براى طلبه امتيازآور باشد. اگر  اس
ــتاِد ما به اين شرح صدر و نگرش و مهارت دست پيدا كند  واقعًا اس
ــهاى جديد و پرسشهاى دشوار، به  كه در مقابله و مواجهه با پرسش

ــد. بنابراين در  ــاز بدهد پژوهش محورى ترويج خواهد ش طلبه امتي
ــاتيد ما آن باور، مهارت و توانمندى علمى است، كه بسيار بسيار  اس
ــورت بگيرد. روش  ــا اصالحاتى بايد ص ــت. در محتواى م مهم اس
تدريس ما از سخنرانى صرف بايد خارج بشود. در حال حاضر روش 
ــخنرانى است در حالى كه روش  غالب در حوزه هاى علميه روش س
ــتفاده از خوِد طلبه براى  كار گروهى، روش مطالعه، روش نقد و اس

كمك به آموزش دادن اينها روشهاى ديگرى است.
: اسـتاد در كالس چگونه بايد عمل كند. آيا مدل 

خاصى در ذهن داريد؟
ــى دارد. در ذهن من مدلهاى  ــازى و طراح ــن كار نياز به مدل س اي
ــود كه  ــكيل بش ــى كارگروهى بايد تش ــت ول خاصى اس

متناسب با دروس مختلف اين كار را انجام بدهند.
بگذاريد يك مثال بزنم. مثًال منطق، درس منطق با درس 
ــير هدفش متفاوت است. در منطق شما يك مهارِت  تفس
ذهنى را مى خواهيد به طلبه منتقل بكنيد. يعنى در منطق 
ــيم كه طلبه ما منطقى تربيت  ما بايد دنبال اين هدف باش
ــد. اينجا پژوهش محورى  ــود نه اينكه منطق دان باش بش
ــما آن را كامًال  ــت كه ش در درس منطق به اين معنى اس
ــراغ بيان  ــردى ارايه بدهيد. يعنى قبل از اينكه به س ــى و كارب عمل
ــوِد عمل تفكر  ــن قبيل برويد خ ــان قواعد و از اي ــات، بي اصطالح
ــت.  ــى را در طلبه ايجاد بكنيد. روش و محتوا هر دو مهم اس منطق
ــه طلبه ها منتقل  ــى كه داريد روش فكر كردن، ب ــى در محتواي يعن
بشود. در واقع از طريق گفتگو، طرح سوال، واداشتن طلبه به پاسخ 
پيدا كردن براى آن سوال، ارايه متونى كه مثًال در آن متون مغالطه 
ــتفاده از مشحونات به جاى يافته هاى مسلّم علمى وجود دارد،  يا اس
ــار طلبه قرار بدهيد و از او بخواهيد كه با تمرين، با  ــا را در اختي اينه
ــكاالت كار را پيدا بكند، برگزارى گفتگو  مطالعه و نقد آن متون، اش
بين خوِد طلبه ها و مشاهده و ثبت آنچه كه اتفاق مى افتد و امتياز به 

          ][ ︋﹥ ︵﹢ر ︵︊﹫︺﹩، ︠﹢ِد ﹫﹠︩ و︲︹ ︵﹙︊﹥ ﹨︀، ا︨︐︀د، 
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ــِب اينكه چطور مى توانند بحث را منطقى دنبال  افراد درگير بر َحَس
ــى و آموزشى اين مبحث  بكنند. البته در بحثهاى برنامه ريزى درس
مطرح مى شود و آنچه كه ما ارايه مى دهيم يك كلياتى است. يعنى 
ــتاد است كه بايد براى درس خودش، متناسب با طلبه هاى  خود اس
ــاتيد براى  متفاوت خودش، طرح درس طراحى بكند و توانمندى اس
ــى بكنند با همين رويكرد پژوهش  ــه بتوانند طرح درس طراح اينك
ــاتيد دارد تا  ــورى حتمًا نياز به دوره هاى مهارت افزايى براى اس مح
ــًا اين نگرش در اساتيد محترم ما ايجاد بشود كه براى  اينكه اساس
ــتن تخصــص در آن موضوع كافى  ــى داش تدريس يك ماده درس
ــت. امروزه  ــت، بلكه تخصص در آموزش آن موضوع الزم اس نيس
ــگاهى بين رشته فيزيك و  ــته هاى علمى دانش مى دانيد كه در رش
ــوزش فيزيك متفاوت  ــته آموزش فيزيك تفكيك مى كنند. آم رش
است با فيزيك. ما بايد به اين برسيم كه آموزش فقه متفاوت با فقه 
است. ممكن است كسى فقيه باشد ولى در آموزش فقه متناسب با 
همين رويكردى كه داريم بحث مى كنيم به مهارتهاى ديگرى نياز 
داشته باشد كه بگذراند. بنابراين اگر به طور ريز و مصداقى بخواهيم 
عرض كنيم وارد كردن روشهايى غير از روش سخنرانى را با توجه 
به تنوعى كه متناسب با اهداف و موضوعات درسى وجود دارد بايد 
لحاظ كنيم و در هر جا به تناسب خودش وارد بشويم. درس تفسير 
ــما توانمندى درِك مفاهيم و  ــت در آنجا ش مثل درس منطق نيس
ــت از آيات، روايات، منابع، مفسرين و خوِد منبع عقل  استفاده درس
ــب با آن روش  را مى خواهيد به طلبه منتقل بكنيد. پس آنها متناس
ــا وارد اين مقوالت  ــم بخاطر اينكه هنوز م ــود. واقعًا ه تعريف بش
نشديم زود است كه بخواهيم خيلى سريع به طراحى مدلهاى خيلى 
عينى و عملى برسيم، اول مى بايست تجربه ها جمع آورى بشود بعد 

يك قدرى از مسير را 
با آزمون و خطا پيش 
ــعى  ــه س ــم البت بروي
كمتر  خطاى  با  كنيم 
و با استفاده از تجارب 
ديگران باشد كه اين 
حتمًا شدنى است. در 
جمع بندى  ــوع  مجم

اين بخش بحثمان اين خواهد شد: مؤلفه هايى در آموزش پژوهش 
ــى كه از آن  ــت هدف ــت كه اّولين مؤلفه هدف اس ــور مؤثر اس مح
ــت كه  ــود. دوم موضوع و محتواى آن درس اس درس دنبال مى ش
ــازماندهى و محورهاى آموزشى انتخاب بشود و روش اتخاذ  بايد س
ــت كه بايد مهارتها و توانمندى هاى فرهنگ  ــّوم معلم اس گردد. س
ــاى يادگيرى را بياموزد كه به  ــى و مهارتهاى تدريس و فض آموزش
يك معناى عامى فضاى يادگيرى، هم فضاى فرهنگ يادگيرى را 
ــود و هم فضاى فيزيكى يادگيرى را شامل مى شود و  شامل مى ش
چهارم ارزشيابى سنجش كه ما نبايد به آموخته ها و محفوظات فقط 
ــها به ايرادها و اشكاالتى كه گرفته  نمره بدهيم بلكه بايد به پرسش
ــث روش هم كه بحث مى كرديم  ــود هم نمره بدهيم. در بح مى ش
ــه خصوص در فضاى طلبگى خودمان، طلبه به عنوان يك روش  ب
ــود.  ــى مى تواند از همان آغاز وارد مطالعه و تحقيق و نقد بش اساس
ــم نه در بحثهايى مثل ادبيات و اينها چون  ــاال از آغاز كه مى گوي ح
ــل زبان پيش رفتند ما  ــت كه همانگونه كه اه آنجا يك فنونى اس
ــروع مى كنيم فقه را كه شروع  بايد پيش برويم ولى منطق را كه ش
ــروع مى كنيم همين  ــان يادگيرى احكام كه ش ــم حتى هم مى كني
تطبيق و مقابله و نقد را بايد بتوانيم در طلبه ها ايجاد كنيم. مجموع 
اين مؤلفه ها در يك فرآيند بايد تعريف بشود و براى اينكه ما بتوانيم 
عمًال به نمونه ها و بگونه اى به هم پيوسته و منسجم و نهايتًا هم به 
الگوى عملى برسيم به كار موردى همچنين ارايه الگو در هر كدام 

از موضوعات متناسب با خودش نياز داريم.
: مهارتهايى را كه اسـاتيد بايد كسـب كنند چه 
مهارتهايى هسـتند و شـما مشـخصاً چـه چيزهايى را 

پيشنهاد مى دهيد كه براى اساتيد صورت بگيرد؟
ــنجش وضع موجود داشته باشيم تا ببينيم كه  ببينيد ما بايد يك س
ــتر در كار ما مؤثر  از اين مؤلفه هايى كه مطرح كرديم كدامش بيش
ــت و كدام براى ما راحت تر قابليت تغيير دارد. به تعبيرى ممكن  اس
است اگر از طريق اساتيد ورود پيدا بكنيم در كوتاه مدت نتوانيم به 
ــخ برسيم و از طلبه ها بايد شروع بكنيم ولى قطعًا آغاز كردن از  پاس
ــد و بدون اينكه متون و  ــاتيد همراهى بكنن طلبه ها بدون اينكه اس
محتوا و اهداف و روشها اصالح بشود پاسخ نمى دهد يعنى همچنان 
ــت كه در حال  ــيه قرار مى دهد. واقعيت اين اس پژوهش را در حاش
ــگاِه ما نيز پژوهش در حاشيه  حاضر نه فقط در حوزه، بلكه در دانش
ــگاه دو واحد درسى براى  ــت كه در دانش قرار دارد. حداقل اين اس
ــود كه آن روش پژوهشى هم باز در قالب  پژوهش پيش بينى مى ش
ــت كه منتقل مى شود و نهايتًا دانشجو مى گيرد  يك محفوظاتى اس
يعنى آنجا هم از پژوهش به معناى واقعى خبرى نيست. نقش معلم 
ــيار نقش كالن و  ــتاد در بحث پژوهش محورى و آموزش بس و اس
ــت. دوره هايى را مى شود پيشنهاد كرد كه در قالب كار  محورى اس
كارگاهى باشد يعنى ما از اساتيدى كه اين انگيزه و مهارت و تلقى 
ــينند و در  ــتفاده بكنيم تا آنها دور هم بنش را بيش از بقيه دارند اس
ــان ارتقاء پيدا بكند بعد در قالب  درجه اول اين توانمندى در خودش
ــاتيد تعميم پيدا كند.  ــاير اس ــده بتواند براى س دوره هاى تعريف ش
ــاتيد جوان شروع كنيم، اساتيدى كه تازه به كار  حاال اگر از همه اس
تدريس مشغول شدند يا اينكه مى خواهند در مدارس تحت برنامه ى 
ــوند مى شود در ارزشيابى آنها خود بحث پژوهش  ما به كارگيرى ش
ــال كرد. قاعدتًا در يك دوره اى مى توان مقدمه كار  محورى را اِعم
ــاتيد  ــود به هيچ وجه از اس ــى را پيش بينى كرد ولى نمى ش آموزش
ــود  مى ش كرد.  غفلت 
كرد  ــف  تعري دوره اى 
ــه اين كار هم  كه البت
ــت  كاِر يك نفره نيس
متخصص  هم  بنده  و 

اين كار نيستم.
بـه  گام   :
و  طلبـه  بـا  گام 

استاد همراه باشد؟
حتمًا همانطور است. ولى استاد نقش اساسى دارد يعنى من معتقدم 
ــرى ما و حتى با  ــا همين فضاى يادگي ــن متون فعلى ما، ب ــا همي ب
طلبه هاى فعلى ما اگر اساتيد يك مصداق و الگوى درست و عملى 
از پژوهش محورى آموزش را خودشان فرا بگيرند و انگيزه و رغبت 
ــوازم و اقتضائاتش را  ــند و ما به آنها فرصت بدهيم و ل ــته باش داش
فراهم بكنيم قطعًا اين عمل موفق مى شود. به هر حال يك استادى 
ــه به گونه اى پژوهش محور مى خواهد آموزش را دنبال بكند اگر  ك
ــاعت هم كار  ــاعت تدريس يك س ــال حاضر به ازاى يك س در ح
مطالعه اى انجام مى دهد بايد براى يك ساعت تدريس چهار ساعت 
ــاتيد محترم ما در  ــود. اس وقت بگذارد. اين بايد لوازمش فراهم بش
ــا طلبه ها زمان  ــى حضور دارند ام ــع تدريس در فضاى آموزش موق
ــان نيست كه به استاد  همراه با آرامش خاطر و طمأنينه در اختيارش
ــاتيد بايد فضاى ديگرى باشد كه  ــته باشند. اتاق اس دسترسى داش
ــاتيد بتوانند آنجا حضور داشته باشند و طلبه ها به آنها دسترسى  اس
ــند. محورهايى كه مى توانند در هر درسى استفاده كنند  ــته باش داش
ــتخراج كنند، منابع را در  ــال شروع بشود اس قبل از اينكه برنامه س
ــد و در اختيار طلبه قرار بدهند كه  ــد، جزوه اى را تدوين بكنن بياورن
مثًال اگر درس اصول برايتان تدريس مى كنيم اين منابع جانبى هم 
وجود دارد. بعضى از بخشهاى درس را اساسًا به عهده طلبه واگذار 
ــه بدهد و در ارايه اى كه  ــه او با مطالعه و تحقيق بيايد اراي كنند ك
ــد، اين پژوهش محورى تحقق پيدا مى كند. اينها كارهايى  او مى ده
ــت كه مى شود انجام داد كار مشكلى هم نيست تجربه هايى هم  اس
كه وجود دارد تجربه هاى خوبى است. ما در حوزه افرادى داريم كه 

          ][ ﹩ ﹋﹥ از آن، درس د﹡︊︀ل ﹝﹩ ︫﹢د. دوم ﹝﹢︲﹢ع و ﹝︐﹢ای 
ن درس ا︨️ ﹋﹥ ﹞ ︡︀︋﹢ر﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ آن ا﹡︐︀ب و 

ع مم
︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ︫﹢د. ّ︨﹢م ا︨︐︀د ا︨️ ﹋﹥ ﹞ ︡︀︋︀رت ﹨︀ و 

﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی ︑︡ر︦ را ︀د ︋﹍﹫︣د. ︀رم ارز︫﹫︀︋﹩ و 
م

﹠︖︩ ا︨️. ︀︊﹡ ︀﹞ ﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟︡︋︡ ﹁﹆︳ ︋﹥ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹨︀ و 
م 

︩ ﹨︀، ا︣اد﹨︀ و ا︫﹊︀﹐︑﹩               ︠ ︐﹥ ﹨︀ ﹡﹞︣ه د﹨﹫﹛، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︎︨︣
﹋﹥ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹨﹛ ﹡﹞︣ه د﹨﹫﹛.
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حوزوى هستند ولى در فضاى غير حوزه هم اين 
ــا را در قالب كارگاهى دنبال مى كنند. خب  بحثه
ــت كه در حوزه هم اينها را مطرح  خيلى اولى اس
بكنند. مى شود به يك برنامه خيلى مشخصى هم 
ــيد و با رتبه بندى كار، به كارهاى كوتاه مدت  رس
ــدت، در همين كوتاه هم  ــان مدت و درازم و مي
ــالى  ــود كارى انجام دهيم. اينكه در هر س مى ش
ــه تا چهار تا نشست تخصصى نيم روزه براى  س
اساتيدى كه داوطلب هستند تشكيل بشود و آن 
ــاتى با افرادى كه با اين مقوله ها  اساتيد در جلس
ــد، تا آنها تجربه هاى  ــد حضور پيدا بكنن كاركردن
ــن مى تواند  ــه بدهند، خود همي ــان را اراي خودش
فرهنگ پژوهش محورى را براى ما ايجاد بكند. 
ــويق قرار بدهيم.  ــاى موفق را مورد تش نمونه ه
ــورت موردى بياييم  ــراى بعضى از موارد به ص ب

طراحى بكنيم.
: كار بـراى اسـاتيد نسـبت بـه 

طلبه ها اولويت هم دارد؟
ــت. يعنى اگر  ــًا همينطور اس ــرض كردم حتم ع
ــت مثبت و  ــبت به اين مقوله ذهني ــاتيد نس اس
ــته باشند حتى اگر طلبه ها بخواهند  روشنى نداش
كارى انجام بدهند باز پژوهش را از حاشيه خارج 
نمى كند يعنى اگر به دنبال پژوهش محور كردن 
ــتيم اساتيد نقش بسيار مهمى دارند.  آموزش هس
ــيابى اهداف،  ــاتيد بحث ارزش و البته در كنار اس

ــرى  ــاى يادگي ــوا و فض محت
ــت كه بايد بهش  اينها هم اس

پرداخته شود.
ــتاد و  ــن نگرش در اس اگر اي
ــته باشد كه  طلبه وجود نداش
همه مسائل حل نشده است و 
ــائلى را حل بكنيم،  ما بايد مس
و اين برايشان جا نيفتاده باشد 

ــوند. يكى از  ــه هيچ وجه پژوهش محور نمى ش ب
ــت كه مسائل  ــاتيد همين اس مهمترين نقش اس
ــائل حل  ــا ندهند و مس ــده را به طلبه ه ــل ش ح
ــوان تنها راه  ــده اى را هم كه مى دهند به عن ش
حلى كه وجود دارد به طلبه ها ندهند. يعنى توجه 
ــه منعطف بكنند كه همه  ــا را به اين نقط طلبه ه
مسائل حل نشده است تا اينگونه مسأله يابى شان 

تقويت شود.
ــه تنها يك  ــت ك ــائلى اس آنجا هم كه واقعًا مس
ــود دارد. بايد بگونه اى  ــئله وج راه حل براى مس
ــه اين قواعد  ــه آموزش داد كه خودش ب به طلب
ــد كه به گونه اى  ــد يعنى تلقى اش اين باش برس
ــازى  ــازى كرده و فرضيه س خودش اين را بازس
ــت.  ــئله پرداخته اس ــرده و خودش به حل مس ك
ــت. اين مقدمات  ــا باالخره مقدمات كار اس اينه
هم بخشى اش فرهنگى است. يعنى مثًال از يك 
ــيار محترم معّززى كه 20 سال است  ــتاد بس اس
30 سال است با همين روش رايج تدريس كرده 
ــان يك مرتبه  ــت كه ايش ــود انتظار داش نمى ش
ــش تغيير اساسى پيدا بكند، ولى از مدرسين  روش
جوان مى توان شروع كرد، كسانى كه مى خواهند 
ــود در  ــوند و حتى مى ش ــه كار گرفته ش ــازه ب ت
ــورى را  ــث پژوهش مح ــك درس، بح قالب ي
ــت. غالبًا ما  پيش بينى كرد و براى طلبه ها گذاش

ــراغ پژوهشهاى  در بحث هاى حوزوى معموًال س
متن محور و كتابخانه اى مى رويم كه آن هم باز 

قابل تامل و بررسى است.
ــود ولى  ــايى ش ــئله بايد به طور كالن شناس مس
ــت.  ــت كه مقدور اس حلش از همان مقدارى اس
ــه مى توانند اين  ــت برنام ــدارس تح حداقل، م
ــاتيدى كه جوان هستند  برنامه را اجرا كنند يا اس
ــت  ــد اين كار را انجام بدهند. كافى اس مى توانن
شما فضايى ايجاد كنيد كه بتوانيد به كسانى كه 
عالقمند هستند مفهوم درستى از پژوهش محور 
ــده اش، مدلها و  ــردن آموزش ، ضرورتش، فاي ك
الگوهايش، مؤلفه هايى كه دارد و مهارتهايى كه 
ــته باشد را مطرح كنيد يعنى يك  استاد بايد داش
ــيد در بحث پژوهش محور  عرضه اى داشته باش
ــود  ــه وقتى ارايه بش ــوزش، آن عرض كردن آم

متقاضى خودش را پيدا مى كند.
: آيـا ايـن كار نيـاز بـه پژوهش 

ندارد؟
ــى بايد كرد.  عرض كردم كه يك وضعيت شناس
ــه وضعيت  ــى اين ك ــى يعن ــن وضعيت شناس اي
ــت.  ــن جهت در چه حدى اس ــى حوزه از اي فعل
ــت.  ــهاى تأثيرگذار در دروس آزاد چقدر اس درس
ــت. طلبه ها چقدر  ــت برنامه چقدر اس دروس تح
ــش براى ما امكان  ــوند. كدام مى توانند درگير ش
ــترى دارد تا بيشتر وارد شويم. قطعًا خودش  بيش

ــاج دارد. آن بحثى  ــزى كالن احتي ــه برنامه ري ب
ــت بحث  ــل از برنامه ريزى ها مطرح اس ــه قب ك
ــاس  ــت و اينكه احس ــازى در كار اس فرهنگ س
ــايد اين بحث پژوهش  ــود. ش نياز و ضرورت بش
ــيار جدى با  ــور كردن آموزش يك پيوند بس مح
انتظاراتى كه از حوزه وجود دارد برقرار بكند ولى 
ــت.  حوزه هنوز آن انتظارات را برآورده نكرده اس
ــايد تلقى اين  ــاره هم كردم در حال حاضر ش اش
ــد كه حوزه فقط كارش پژوهش كتابخانه اى  باش
ــت و اينكه متون را مقايسه كند. مسايلى كه  اس
مكرر خوانده شده بازخوانده بشود و باز پاسخ داده 
بشود و آن هم نه پاسخهاى مكرر بلكه تكرارى. 
ــوزه به عنوان يك  ــد اين كار، در ح بنظر مى رس
ــاس  ــه مبناى نظريه اش براس ــالمى ك نظام اس
ــواب نمى دهد  ــت ج ــه دينى حكومت اس نظري
ــوزه دارند اين  ــروز از ح ــارى كه ام ــى انتظ يعن
نيست كه فقط تئورى حل مسائل را بدهد. بلكه 
ــل هم آن تئورى ها  ــت كه در عرصه عم اين اس
ــخ پيدا كند و  ــه تجربه بگذارد و برايش پاس را ب
اگر پاسخ مناسب به دست نمى آيد اشكال كار را 
پيدا بكند. امروز تلقى حوزه در بخشهاى مختلف 
ــد كه من فتواى الزم را صادر  نمى تواند اين باش
ــه اينكه چه خواهد  ــردم و ديگر كارى ندارم ب ك
ــد در عرصه عمل  ــت بلكه باي ــد. اينجور نيس ش

ــازى،  ــدا كند. بنابراين بحث الگوس هم ورود پي
ــازى، ارايه راه حل براى مشكالت عينى  مدل س
ــود.  همه وظيفه طلبگى و ذاتى حوزه تلقى مى ش
ــراى مجموعة  ــه و هدفگذارى ب ــر اين وظيف اگ
ــامانه حوزه و روحانيت را به رسميت بشناسيم  س
ــهاى پژوهشى كه  در اين صورت، در نوع و روش
ــه طلبه ها مى خواهيم ارائه بدهيم فقط پژوهش  ب
كتابخانه اى و متنى را ارائه نمى دهيم بلكه بحث 
ــاهده، مصاحبه، تحليل و استنباط از وضعيت  مش
ــش محورى  ــا اينكه پژوه ــم مى آموزيم ت را ه
ــا آن مرحله فاصله  ــترش پيدا كند ولى ما ت گس
زيادى داريم. باالخره بايد از يك نقطه اى شروع 
ــل هم دايمًا آن وضعيت  كرد و بعد در طول عم

سنجى را انجام داد و بازخوردسنجى كرد.
: طلبـه و متن در نظـام پژوهش 

محور چه جايگاهى دارد؟
در متون اشاره كرديم كه در حال حاضر متون ما 
به خصوص متون معتبر و قديمى ما اساسًا متوِن 
ــى نيستند. فرض كنيد مباحثى كه مرحوم  آموزش
آخوند خراسانى در بحث اصولش داشته است به 
عنوان نتايج تحقيقات خودش به گونه اى چكيده 
ــت ولى  و منقح در قالب كتاب كفايه در آمده اس
آيا اين كتاب يك كتاب آموزشى است؟ بنابراين 
ــًا كتابهاى آموزشى نيستند كه  كتابهاى ما اساس
بگوييم آموزش، پژوهش محور است يا پژوهش 
محور نيست. شايد بشود گفت 
ــت كه در  بيش از دو دهه اس
ــى در حوزه  مورد متون آموزش
ــرم  ــود دارد. بنظ ــه وج دغدغ
ــالهاى 67 ـ 68 يا 69 بود  س
كه دفتر تبليغات اسالمى يك 
ــت  ــش چند روزه گذاش هماي
ــا و  ــث نيازه ــورد بح و در م
ــتگى هاى حوزه بحثهاى خيلى  ــيب ها و بايس آس
ــى مراجعه كنيد به  ــما وقت خوبى مطرح كرد. ش
ــخنرانى ها و مقاالت، مى بينيد كه  آن منابع و س
ــته ولى اينكه چه كار  همين دغدغه ها وجود داش
ــد نقد و ارزيابى  ــى صورت گرفته اين را باي عمل
ــودش يك مهارت  ــى خ كرد. تأليف كتاب درس
ــر تبحر و تخصص  ــت. يعنى عالوه ب خاصى اس
ــى، بحث روشهاى  ــلط بر آن موضوع درس و تس
ــائل،  ــى، هنر پرداختن به مس تأليف كتاب درس
ــيار مهم است.  ــائل و اينها بس ورود و خروج مس
ــما به اين ايده برسيد كه در بدو  ــت ش ممكن اس
ــائل  ورود طلبه به حوزه علميه، براى انتقال مس
ــروع كنيم يعنى طرح  فقهى از بحثهاى واقعى ش
ــت پيش  ــائل واقعى كه در عمل ممكن اس مس
بيايد و به اين ترتيب سعى كنيم كه پاسخ فقهى 
كه طلبه مى خواهد بدهد را در قالب يك داستان 
و رويداد واقعى تعريف كنيم. مثًال طلبه مبتدى را 
مى فرستيم در بين دانش آموزان دوره ابتدايى كه 
ــائل آنها مواجه شود و در برخورد با مسائل  با مس
ــخها را پيدا بكند. بحثهايى  آنها خودش برود پاس
ــكل صور قابل تصور  كه ما انجام مى دهيم به ش
ــت ولى آن كسانى كه مى خواهند كار  مطرح اس
عينى انجام دهند قطعًا براى يك موضوع و يك 
ــد. تجربه هاى  ــد انجام دهن ــه كارى مى توانن پاي
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حوزوى خود ما، مثًال كارى كه مرحوم شهيد صدر در حلقات انجام 
ــان يك ايده آموزشى را دنبال مى كردند. يا كارى كه استاد  داد ايش
ــان انجام دادند، ايشان يك كار آموزشى  مطهرى با علوم اسالمى ش
را در فضاى دانشگاهى تجربه كردند. خب فرق نمى كند. در فضاى 
ــت يك فردى سه سال چهار سال  حوزوى ما هم گاهى ممكن اس
ــته باشد نرسيده  ــى كه بايد داش فقه بخواند اما در فقه به آن نگرش
ــت. بنابراين به نظر مى رسد كه  ــد چون درباره فقه نخوانده اس باش
ــه طور جدى كارى انجام دهيم بايد تيمى براى كار  اگر بخواهيم ب
بازسازى و تدوين متون درسى شكل بگيرد ولو متنى باشد كه هيچ 
ــود.  ــايد يك جايى ارايه بش ــطح عموم قرار نگيرد ولى ش گاه در س
ــت مورد بررسى قرار بگيرد و باالخره بعد از چند  آن كار ممكن اس
ــت قابل اجرا شود. قاعدتًا در اين كارها يك  ــت و يا نگاش بار ويراس

ــا در يك يا دو فضاى  ــود و م ــون اجرايى انجام مى ش آزم
ــال بازسنجى  ــى آن را اجرا مى كنيم و يك تا دو س آموزش
ــفانه در اين زمينه  ــود. چون متأس مى كنيم تا كار غنى ش
ــى انجام دهيم،  ــن نكرديم كار تيمى و گروه خيلى تمري
خيلى كارى هم شروع نشده است ضمنًا كار را هم از اول 
ــور كرديم يك مرتبه  ــنگين تعريف كرديم و تص خيلى س
ــيوه آموزش  ــه چيز را دگرگون كنيم. مثًال در مورد ش هم
ادبيات و زبان عربى به طلبه ها، خيلى كار مى توانيم انجام 

ــت. توجه  دهيم. آنجا ديگر يك حوزه دينى به معنى خاص هم نيس
كرديد. به جاى اينكه ما متون مربوط به هشتصد، نهصد سال پيش 
ــى بوده ولو براى ما يك منبع  را كه در آن موقع يك متون آموزش
ــوند را وارد متون درسى بكنيم مى توانيم يك كار ديگرى  تلقى بش
ــهايى كه امروز بخصوص كشورهاى عرب  انجام بدهيم مثًال روش
ــر عرب زبانها رويش كار كردند  ــان در مورد آموزش عربى به غي زب
كارهاى خوب و علمى و پخته اى بوده است و آنها عالقمند هستند 
به اينكه به هر جايى كه عالقمند است اين كار را انجام بدهد كمك 

كنند. كار تخصصى و ظريفى است.
: خـود طـالب چه نقشـى دارنـد و بـراى اينكه 
خودشان در اين سير قرار بگيرند چه كار بايد بكنند؟

ــى حوزه دارند،  ــه طالب و اهل تحقيق ما در نظام آموزش نقدى ك
ــد. با طرح اهداف حوزه و نگاهى كه به انتظار  ــايد نقد خوبى باش ش
ــده ما قطعًا متفاوت با حوزه  ــت و اينكه حوزه آين جامعه از حوزه اس
ــد، پيشرفتى كه ما بايد در حوزه داشته باشيم و افقهاى  فعلى ما باش

ــود، مى تواند در هر كدام از  جديدى كه بايد در حوزه باز ش
ــرفصلها طلبه ها را ترغيب بكند به اينكه به اصل حوزه  س
ــور قطعًا تا وقتى برنامه  ــد. در آموزش پژوهش مح بپردازن
ــته باشند واقعًا  ــتاد در آن جهت گرايش نداش و متن و اس
ــى ايفا بكند ولى ما اگر از برنامه  طلبه خيلى نمى تواند نقش
ــئله را از آنجا شروع  ــمى صرفنظر كنيم و مس ــى رس درس
ــه در برنامه مطالعه  ــم كه يك طلبه امروز حوزه علمي كني
ــى رسمى حوزه اكتفا  و كار تحقيقى خودش به برنامه درس

نكند زيرا طلبه در فضاهاى مختلف حضور پيدا مى كند و از او انتظار 
ــان مخاطب تبيين و تحليل  ــه بتواند مباحث دينى را به زب دارند ك
بكند. از مسائل اجتماعى و حتى مسايل سياسى تحليل داشته باشد 
ــى از طلبه ها انتظار دارند كه بتوانند جامعه را راهنمايى كنند،  و گاه
طلبه حتمًا اهل منبر است، حتمًا باالخره در يك فضاى فرهنگى در 
ــد كار انجام دهد، طلبه اى كه تصور  ــى مى خواه يك فضاى آموزش
كند كه فقط در محيط حوزه كار خواهد كرد بسيار از واقعيات فاصله 
ــالتش فضاى  ــت كه طلبه فضاى واقعى انجام رس دارد اينجور نيس
ــت آوردن نگرش ها و توانمندى هايى كه  حوزه علميه باشد. به دس
ــود نياز  ــه را قادر كند كه در فضاى واقعى جامعه مؤثر واقع ش طلب
ــى،  ــائل سياس ــى به مقوالت مختلف. مس دارد به يك نگاه پژوهش
ــائل داخل حوزه و بيرون  ــائل اجتماعى، مس ــائل فرهنگى، مس مس
حوزه. بنابراين ويژگى هاى مقوم طلبه اين است كه خودش پژوهنده 
ــد. براى اينكه طلبه به اين حد برسد حتمًا ما  ــد، پژوهشگر باش باش

بايد برنامه هاى جانبى مدارسمان را تقويت كنيم. من به عنوان يك 
نمونه عرض بكنم مثًال پيش بينى سير مطالعاتى براى طلبه ها. خب 
ــت كه طلبه اطالعات و معلوماتى كه از اسالم، از  خيلى بديهى اس
ــت مخاطب دارد نمى تواند از  ــه، از وضعيت جهانى و از وضعي جامع
دروس حوزه به دست بياورد. و از سال مثًال چهارم و پنجم اينها را 
يك كمى نيمه تخصصى بكنيم و براى طلبه اى كه مى خواهد مثًال 
ــى مطالعاتى انجام بدهد، و  ــش هنر كار بكند و كار پژوهش در گراي
ــى كار بكند يا مى خواهد در مباحث  يا  مى خواهد در مباحث آموزش
اقتصادى يا در فضاى حقوقى كار بكند فهرست شاخه هاى مختلف 
اين منابع را آماده كنيم و با يك راهنما كه در مدرسه اى كه بچه ها 
ــان قرار بدهيم و خروجى  تحصيل مى كنند حضور دارد در اختيارش
ــخنرانى، ارايه مقاله، نقد بعضى  اين مطالعه را هم در قالب ارايه س

ــودش به ايجاد  ــع تعريف بكنيم، اين خ ــى از مناب ــى و بعض از مبان
فضاى تربيت طلبه پژوهنده كمك مى كند. در واقع ما بايد بين اين 
ــوزش پژوهش محور و بين  ــيم. بين آم دو مقوله تفكيك قايل باش
طلبه و روحانى پژوهنده. در آن كار دوم يعنى تربيت طلبه پژوهنده 
ــت كه بايد وقت بگذارند و توان و  نقش خود طلبه ها نقش اول اس
ــان تقويت كنند كه يك بخشى اش  ــى را در خودش مهارت پژوهش
بخش كارهاى تئوريك است مثًال همين اطالع از انواع پژوهشها و 
ــام روشهاى پژوهشى وجود دارد و  كتابهاى زيادى هم در مورد اقس
البته آن بخش عملى اش بسيار مهم است كه اين مهارت و دغدغه 
ــوند. بعد هم در  ــد و وارد عمل هم بش ــاد بكنن ــان ايج را در خودش
حوزه، تريبونهايى وجود داشته باشد كه محصوالت اين مجموعه را 
ــته گريخته سراغ دارم كه طلبه ها  ارايه دهد. نمونه هايى را من جس
ــان اين كار را انجام دادند و موثر بوده است.  با انگيزه درون خودش
يك جمعى از طلبه ها براى تبليغ به يك منطقه محروم و دورافتاده 
رفتند و آنجا يك تحقيق ميدانى انجام دادند و گزارشى تهيه كردند 

ــتادند كه مورد اثر هم واقع  ــور فرس و به يكى از مقامات باالى كش
ــد. نمونه هايش وجود دارد و طلبه ها هم اينطور نيست كه منتظر  ش
ــند ما آنها را پژوهنده تربيت بكنيم. در مجموعه ما حوزويان و  باش
ــته  ــانى كه تدبير امور حوزه را مى كنند اين نگاه بايد وجود داش كس
ــتعداد اين حركتها را دارد. ما  ــد كه بدنه آماده است و كامًال اس باش
ــهيل،  ــه كمكى مى توانيم بكنيم كه اين حركتها تس ــد ببينيم چ باي
ــود. بنابراين فكر مى كنم اين دو جهت را به  ــريع بش تصحيح و تس
ــت  عنوان جمع بندى اين بخش تفكيك بكنيم. يك جهت اين اس
كه ما چگونه نظام آموزشى حوزه را پژوهش محور كنيم يك بحث 
ــده هاى حوزه  ــه كنيم تا طلبه ها و تربيت ش ــت كه چ ديگر اين اس
ــوند كه آن وقت، هم بايد اين طلبه پژوهنده  طلبه هاى پژوهنده بش
ــا و مدلهايش را طراحى و  ــترها و راهكاره را تعريف كرد و هم بس

تعريف و اجرا كرد.
حاال يك سوالى كه داخل متن هم آمده است، بحث نظام آموزشى 

ــد اين بود كه  ــوال مطرح ش ــالمى. علت اينكه اين س غربى و اس
ــته و حال حوزه نگاه مى كنيم،  وقتى ما به صورت تطبيقى به گذش
ــته است  ــته حوزه تا حدى يك حالت ال نظام داش مى بينيم در گذش
ــاتيد  و در اين حالت افراد با تعهد باطنى مى آمدند داخل نظام و اس
ــاگردپرورى اتفاق مى افتاده است و شايد  حالت محورى داشتند، ش
اساتيد در ارتباطات زيادشان ـ كه فرموديد بايد باشد ـ شاگردهايى 
را تربيت مى كردند و حتى روش پژوهشهاى آن زمان را به طلبه ها 
ــره و مدرك را مثل  ــى در حال حاضر ما آمديم نم ــاد مى دادند ول ي
دانشگاه و نظامهاى غربى تعريف كرديم و شهريه و خيلى چيزهاى 
ــاتيد را كمرنگ  ــدرك كرديم و نقش اس ــر را بند به نمره و م ديگ
ــود كه استاد چه ساعتى بايد بيايد و چه  كرديم. از قبل تعيين مى ش
ــتم اتفاق افتاده است. اگر بشود  ساعتى برود. نوعى حاكميت سيس
ــه ما مؤلفه هاى اصيل  ــت بين اينك يك نگاه تطبيقى داش
ــث پژوهش محور  ــيم هم در بح ــالمى را بشناس نظام اس
ــتاد  ــالم اين را مى پذيرد كه اس ــودن و هم در اينكه اس ب
ــت نه سيستم و نظام قوانين ادارى و اينها بازگو  محور اس
ــوزش پژوهش محور  ــود تا در همان طراحى نظام آم بش

مورد توجه قرار بگيرد.
ــك جمله عرض مى كنم. امروز خود مقوله آموزش  فقط ي
ــته تخصصى بسيار  ــت. يك رش ــته تحقيقى اس يك رش
ــًال در بحث  ــته تخصصى اش اص ــرد رش ــى اينكه ف ــه، يعن پردامن
ــى و يا از اين قبيل است.  ــى يا مديريت آموزش برنامه ريزى آموزش
ــناخته و بعد براى مبانى  ــته را به خوبى نش ما تا وقتى خوِد اين رش
ــاس ديدگاه اسالمى فكر توليد انديشه نكرده باشيم  نظرى اش براس
ــويم و فكر مى كنم  ــًا خيلى نمى توانيم بر اين مقوله ها وارد ش اساس
ــتقلى است كه ما االن به آن نپردازيم  اين يك مقوله پردامنه و مس

بهتر است.
: عرض شـود كه يكـى از برنامه هايـى كه براى 
ترويج پژوهش و پژوهشـگرى مى تـوان انجام داد و ـ  
بـه تعبير حضرتعالى همين كمك كردن به زمينه مهيا و 
آماده اسـت كه انشـاءاهللا وسـعت پيدا خواهـد كردـ  ، 
برگزارى كارگاه هاى آموزش پژوهش است كه پژوهش 
و پژوهـش محورى را بـه وسـيله كارگاههايى كه حاال 
گروهى تشـكيل مى شـوند مى آموزند. اگر راجع به اين 
كارگاه ها شـما مطلبـى داريد كه چه شـاخصه هايى در 
سياستها يا حتى در ريز هر مسئله اى كه مّد نظر 

است بايد رعايت بشود بيان كنيد.
ــت و  ــى كه اخيراً مطرح اس ــى از قالبهاى آموزش ــه يك بل
گسترش هم پيدا كرده است ارايه آموزش در قالب كارگاه 
ــجويانى كه در  ــود طلبه ها و دانش ــت. ما به كمك خ اس
ــوا و برون داد كارگاه را رقم  ــركت مى كنند محت كارگاه ش
مى زنيم. روش بسيار موفقى هم است منتهى اين روش تا 
حدى كه من خبر دارم و جاهايى هم بطور عينى مشاهده 
كردم كامًال حول محور توانمندى مربى آن كارگاه مى چرخد. يعنى 
اينكه مربى آن كارگاه چه مقدارى با ذوق و هنر و تبحر و تجربه اى 
ــث بكند و حقيقتًا  ــاى كارگاه را درگير آن بح ــه دارد بتواند اعض ك
ــه مى دهند به يك جمع بندى  ــخهايى كه خود آن اعضا اراي از پاس
ــت برسد. اين نكته بسيار مهمى است. تا حدى كه من ديده ام  درس
ــانى كه كارگاه اداره مى كنند آدمهاى  ــورمان در بين كس ما در كش
ــانى را هم ديده ام كه اينها مثًال چهل  موفق زيادى نداريم. ولى كس
سال سى سال حوِل يك موضوع كارگاه برگزار مى كنند و تلقى شان 
ــان چيز ياد مى گيرند يعنى  ــت كه در اين كارگاه خودش هم اين اس
ــت، كارگاه حقيقى است. در يك كارگاه حقيقى  كارگاه تصنعى نيس
ــتاد كارگاه هم  ــود و ديد مربى و اس در واقع يك كارى انجام مى ش
ــه اينكه فقط به  ــم بهره بردارى مى كند ن ــت كه خودش ه اين اس

ديگران چيزى مى آموزد.
: از شما بسيار متشكريم.

          ][  ︵﹢ر ﹇︴︹ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥، 
﹟ و ا︨︐︀د ︋﹥ ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ری 
]︩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︵﹙︊﹥ ︠﹫﹙﹩ .︡﹠﹋ ︀﹀ا﹡︡ ﹡﹆︪﹩ ا﹢︑ ﹩﹝﹡

          ][ ﹀﹢م در︨︐﹩ از ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر ﹋︣دن 
﹝﹢زش، ︲︣ورت و ﹁︀︡ه آن و ﹝︡ل ﹨︀، 

م
 ︡︀︋ را ﹋﹥ ا︨︐︀د ﹩︀﹨ ︀رت﹞ و ︀﹨﹢﹍

︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝︴︣ح ﹋﹠﹫︡؛ در ا﹟ ︮﹢رت، 
﹝︐﹆︀︲﹩ ︠﹢دش را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡.



٢٣

﹤︊︀︭﹞︣﹁ ﹅﹆﹞ ︡ی﹞

︥و﹨︩ ﹝﹢ر آ﹝﹢زش︎ 
آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر در ﹎﹀︐﹍﹢ ︋︀ ا︨︐︀د ﹝︖﹫︡ ︵︣﹇﹩

️ ﹨︀ی ﹡﹍︀ه  ︧︪﹡ ﹤﹚︧﹚︨
﹡﹢ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ در 
را︨︐︀ی ا﹝︣ ︑︣و︕ ︎︥و﹨︩ 
︑﹢︨︳ اداره ا﹝﹢ر ︎︥و﹨︪﹩ 
︵ّ﹙︀ب ︋︣﹎︤ار ﹎︣د︡ه ا︨️ 
و ا︠﹫︣اً ︑️ ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه 
﹝﹆︡﹝︀ت ︎︥و﹨︩ و ︋﹥ ︮﹢رت 
︳ اداره ا﹝﹢ر  ّ︨ ︎︥و﹨︪﹩ ︻︣︲﹥ ﹎︣د︡ه ﹜﹢ح ﹁︪︣ده ︑﹢
ا︨️ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹇︧﹞︐︀﹩ از 
︨﹠︀ن ا︨︐︀د ار︗﹞﹠︡ ﹝︖﹫︡ 
︵︣﹇﹩ در را︨︐︀ی آ﹝﹢زش 
 ﹟ر ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ا﹢﹞ ︩﹨︎︥و
︫﹞︀ره ﹝︣︑︊︳ ︋﹢د ا︨ ﹟﹠︀ن 
را در ︨﹥ ﹇︧﹞️ در ﹝︖﹙﹥ درج 
.﹜︣د﹋

: اين شـماره در رابطه با آموزش پژوهش 
محور است، سؤال ما از حضرتعالى اين است كه 
كارگاه مقدمات پژوهش چه جايگاهى در آموزش 

پژوهش محور دارد؟
ــتر بهش  ــروز ما بيش ــت كه ام ــطح اين چيزى اس يك س
ــى. پژوهشهاى درسى يعنى اين  ميگوييم پژوهشهاى درس
نگرشى است كه امروز در آموزش بوجود آمده است. آموزش 
ــه اى آنچه ميخواهد  ــت كه اگر طلب پژوهش محور. اينجاس
ــودـ  به جايى كه آنها  ــردـ  يعنى اگر از دانش موج ــاد بگي ي
بهش بدهند خودش بدست بياورد همان دانش موجود است 
توليد ديگرى اينجا نيست اين سبب ميشود كه يادگيرى اش 
ــد و در واقع منجر بشود به اينكه  ــد عميقتر باش ــتر باش بيش
روش علم را بدست بياورد. پس ما يك سطح پژوهش داريم 
كه ميتوانيم بگوييم پژوهشهاى درسى، كالسى و آموزشى. 
اين پژوهشها انشاءاهللا در نظامهاى آموزشى ما جا بگيرد كه 
قدماى ما بحث رساله نويسى هايى كه داشتند يك مقدارى 
ــى اوليه بوده كه پژوهش به معناى دقيق  ــاله نويس اش رس
ــت. پژوهشهاى آموزشى بوده. ما يك سطح  كلمه نبوده اس
ــهاى  ديگر پژوهش داريم كه ميتوانيم بهش بگوييم پژوهش
ــهايى هستند  ــهاى تمرينى در واقع پژوهش تمرينى. پژوهش
ــت هدفشان توليد علم  ــان يادگيرى پژوهش اس كه هدفش
ــئله نيست. يادگيرى اجتهادى است. اجتهاد  نيست. حل مس
نيست در واقع. اين نوع پژوهشها هم يك فرايندى در واقع 
ــط تفاوتش اين  ــهاى واقعى دارد فق ــابه فرايند پژوهش مش
ــود  ــئله اى كه يك طلبه باهاش مواجه ميش ــت كه مس اس
ــت به نوعى فرد دارد كار تكرارى انجام  اينها مسئله نو نيس
ــت  ــت اين اس ميدهد اما هدف اين تكرار و انجامها چى اس
كه بيشتر از آنكه او توجه به نتيجه كار او داشته باشند توجه 
ــتهايى كه  ــن فرايندآموزى دارند كه فرد با اين ممارس به اي
ــتش. تقريبا امروز در همه زمينه  ــد روش كار بيايد دس ميكن
ــى ميخواهد مهارتى ياد بگيرد و  ها اينجورى است كه كس
ــوع مهارت تفكر يا مهارت تفقه بدانيم بايد  ما اجتهاد يك ن
ــته باشد اين هم سطح دوم. سطح سوم  اين تمرينها را داش
ــع پژوهش به مفهوم دقيق كلمه يعنى پژوهش براى  در واق
توليد است يا به عبارت حوزوى مى گوييم اجتهاد به مفهوم 
ــيم اين  ــته باش ــت. ما بايد توجه داش در واقع فتوا دادن اس
بحثهايى كه ما مى كنيم هنوز وارد مرحله سوم نشديم. نگاه 
ما اين است كه كسى كه اين بحثها بهش توجه مى كند اين 
ــطح است. يك، بتواند پژوهشهاى درسى  اقدام در اين دو س
ــود انجام بدهد تا  ــاءاهللا در حوزه ها زنده مى ش كه امروز انش
ــطح باال  ــهاى س ــطح باال در درس يادگيريهاى عميقتر با س
ــود. دوم، پژوهشهاى تمرينى كه امروز  در حوزه ها انجام بش
ــما يك ابزار  ــنواره عالمه حلى ش ميتوانيم بگوييم اين جش
ــى براى پژوهشهاى تمرينى است تا طالب جوان ما  انگيزش

ــتى واردشان بكنيم. از اين لحاظ  در عرصه هاى فقه ممارس
ــطح  اين بحثهايى كه ما داريم ميتوانيم بگوييم اين دو تا س
ــاتى  را هدف خودش قرار مى دهد كه طالب ما با اين جلس
ــى هم علمى، حاال  كه مى آيند بتوانند اين اهداف هم آموزش
علمى مفهوم يادگيرى، اما براى ارتقاء بيشتر و وارد انشاءاهللا 
ــد بتوانيم  ــاءاهللا باي ــدن انش ــگران واقعى ش جرگة پژوهش
ــد و خصوصًا بحث مهمى  ــكيل بدهن كارگاههاى بعدى تش
ــد؟ در علوم حوزوى  ــن دفعه بايد نگاه چى باش ــت اي كه اس
ــد يعنى با توجه به  ــته اى باشد. نگاه تخصصى باش نگاه رش
ــته هايى كه در حوزه داريم و در عين حال كه اينها  تنوع رش
ــتراكات دارند ولى تمايزات هم دارند و كارگاهها بايد به  اش
ــتادى و چند  ــورت به اصطالح مى توانيم بگوييم چند اس ص
برنامه اى برگزار بشود و ما وارد بحثهاى تخصصى تر بشويم. 
ــان  پس ما خودمان به طالب مى گوييم كه انتظار از خودش
ــند بدون طى اين مراحل وارد پژوهشهاى توليد  نداشته باش
علمى بشوند. از اين لحاظ اين توجه خودش خيلى تأثيرگذار 
ــت كه اين بحثها  ــت. نكته دومى كه عرض كنم اين اس اس
چون عمدتًا ماهيت مهارتى دارد كسى ميتواند در آن تسلط 
ــت داشته  ــرعت پيدا كند كه ممارس پيدا كند تو اين روند س
ــا يادگيرى هاى حاال ذهنى از  ــد مباحث نظرى عمدتًا ب باش
ــود و اين بازخوانى  ــق گوش دادن براى ما حاصل ميش طري
ــا مهارتهاى عملى جز  ــام مى دهيم ام ــاى ذهنى كه انج ه
ــلط مهارتى به  ــز از طريق عمل، آن تس ــق اقدام ج از طري
دست نمى آيد تسلط دانشى راه خاص خودش را دارد، دانش 
ــد از طريق تكرار  ــى و عملى باي ــلط مهارت نظرى، ولى تس
ــه انتظارى كه  ــت ك ــود. اين اس و انجام آن فعل انجام بش
ــير ترقى و ارتقايى  ــى اگر مى خواهد در اين مس داريم كس
ــتهاى بعدى انجام بدهند كه البته بايد  ــد ممارس داشته باش
ــى  اين مراكز ترويجى حوزه در اين زمينه عاملهاى انگيزش
بااليى ايجاد كنند كه مرتب ما بچه هايمان تشويقشان كنيم 
ــوند حاال ولو اينكه پژوهشهاى  كه وارد عرصه پژوهش بش
ــد چون كه ما انتظار بيشترى از طلبه  ــى و تمرينى باش درس
ــت و  ــطوح نخواهيم داش در مراحل تحصيلش مخصوصًا س
نبايد هم داشت. اين هم نكته اى است كه بايد توجه داشته 
ــيم واال با اين دو روز كارگاه كسى به مهارت دست پيدا  باش
ــايد امور ديگرى  نمى كند. به نظر من اگر اين دو تا نكته ش
هم باشد كه نياز به يادآورى داشته باشد ولى من تاكيدم اين 
ــت كه اين دو تا نكته رعايت بشود. به اين سطوح توجه  اس
بشود. هيچگاه هيچ طلبه اى نخواسته باشد كه يكباره بدون 
ــد و نكته دوم  ــى به مراحل انتهايى برس ــى مراحل ابتداي ط
ــت. طلبه هاى ما در  ــب اين مهارتها از طريق اقدام اس كس
نظام هاى آموزشى برنامه هايى داشته باشيم و يك طلبه اى 
كه مثًال دارد در حد سطح وارد بشود سالى يكى دو تا نوشته 
پژوهشى يا پژوهش تمرينى داشته باشد اگر اين پژوهشهاى 

ــى به هم ضميمه بشوند ما  ــهاى درس تمرينى و آن پژوهش
ــان از فرايند ابتدايى گذر  ــلمًا بگوييم كه طالبم هم بايد مس
ــاءاهللا پژوهشگران سطح باال و به عبارتى  خواهند كرد و انش
ميتوانيم بگوييم مجتهد تبديل خواهند شد با ادبيات حوزوى 

خودمان ميگويم.
: آسيب ها و موانع پژوهش چه مى باشد؟

ــت. خصوصًا  ــى واقعًا بحث سختى اس ــيب شناس بحث آس
ــه بندى بكنيم. حاال  ــيبهاى موجود را طبق اينكه بتوانيم آس
ــد  ــى كه در وادى نظر و عجالتًا به ذهنم ميرس من چيزهاي
ــه ما در  ــيبى ك ــرض ميكنم. اولين آس ــى هايش را ع برخ
ــت  ــروز داريم در حوزه هايمان اين اس ــى ام مباحث پژوهش
ــم بگوييم نگاه  ــى ما يا بتواني ــگاه برنامه ريزى آموزش كه ن
ــاد دادن مقوله چى  ــوز در مقوله ي ــى ما هن مديران آموزش
ــت. پژوهش محور واردش نشدند.  است؟ آموزش محور اس
ــيارى از  ــده كه طلبه ميتواند بس به اين نكته هنوز توجه نش
ــت به او ياد بدهيم. فقط  امور را خودش ياد بگيرد. الزم نيس
ــازى كنيم. از اين لحاظ اين بحث مهمى  ما برايش زمينه س
ــت صورت بگيرد  كه حاال ميتوانيم بگوييم در حوزه الزم اس
ــت كه ما بتوانيم آموزشهايمان  بحث ترويج اين انديشه اس
را نه در سطحهاى خارجمان بلكه در سطحهاى اوليه، بلكه 
ــهاى  ــالهاى ورودى طلبه ما آموزش ــم اولين س من ميگوي
ــته باشيم و طلبه ما در همان سالهاى  پژوهش محور را داش
اول ياد بگيرد كه يادگيرى اش صرفًا كالس رفتن و گوش 
ــته باشند  ــتادها ميتوانند نقش راهنما داش ــت. اس دادن نيس
ــر من يكى از  ــده. از اين لحاظ به نظ ــش انتقال دهن ــا نق ت
ــت كه هنوز اين انديشه  ضعفهاى موجود ما در حوزه اين اس
ــده. يكى از مهمترين وظيفه هاى حوزه اين باشد  ترويج نش
ــه را كه طلبه و فراگير نقش فّعال  كه ترويج بكند اين انديش
ــد، مهمترين نكته در آموزش پژوهش محور اين  داشته باش
ــك موجود منفعل بداند  ــت كه بجايى كه يادگيرنده را ي اس
ــد و يادگيرى عمدتًا از  ــده را يك موجود فعال ميدان يادگيرن
ــاتيد  طريق خود تجربه هاى فرد بوجود مى آيد و معلم و اس
ــتر در اين فرآيندها نقش راهنما و نقش زمينه ساز  هم بيش
ــت كه بايد واقعًا رويش كار بشود  دارند. اين يك ادبياتى اس
ــد صورت بگيرد  ــم اين ترويج باي ــطح ه و بنظرم در دو س
ــت و دوم كه  ــطح طالب اس ــه در س يكى ترويج اين انديش
ــطح  ــت ترويج در س ــم بگوييم كه الزم تر اس ــايد بتواني ش
ــت. خيلى امروز توجيه ميكنند عوامل  ــاتيد و مديران اس اس
ــها  ــتاد ما چون خودش با اين روش ــت. اس بازدارنده زياد اس
ــت خودش كار نكرده است شايد بشود بگوييم  مأنوس نيس
ــتر نياز به آموزش دارد تا فراگيرش كه واقعًا ما  خودش بيش
يادش مى دهيم پژوهش درسى چطور انجام بدهد. اين يك 
ــكل جدى ماست. مشكل دوم  ــكلى است كه واقعًا مش مش
ــكل برنامه ريزى هاى آموزشى ماست. برنامه ريزى  ما مش



ــهاى حجيم پرخوانى  ــى ما هم در واقع هنوز متمركز بر آموزش هاى آموزش
ــما مى بينيد برنامه هاى درسى ما عمًال شده برنامه  ــت اين است كه ش اس
هايى كه نگاهشان به فراگير نگاهى منفعل است گوش بدهد و برود. طلبه 
ــان حجم كالسشان، زياد است. مواد امتحانى زياد  ها حجم درس خواندنش
است. سيستم ارزشيابى تو حوزه هنوز سيستم آموزش محور و حتى ميتوانيم 
بگوييم آموزش محور به شيوه آموزشهاى سطح پايين و حفظ محور است تا 
پژوهش محور. اين هم يك مشكلى است كه بايد به نوعى در اين بحثهاى 
ــومى كه خدمت تان عرض كنم  پژوهش محور بهش توجه بكنيم. بحث س
ميتواند به نوعى بحثهاى آموزشى تلقى بشود آموزش در جهت پژوهش اين 
ــرى مهارتهاى الزم براى اين نوع آموزشها  ــت كه طلبه هاى ما يك س اس
ــد بتوانيم اين نوع كالس بگوييم كارگاه بگوييم  ــد. از اين لحاظ ما باي ندارن
ــالهاى اول طلبگى داشته باشيم. اين  انتقال مهارت بگوييم كارورزى در س
ــگرى به  ــت كه مهارتهاى الزم پژوهش ــالهاى آخر طلبگى نيس را براى س
ــود در هر  ــطح بندى بش طلبه هايمان بدهيم منتهى اين مهارتها ميتواند س
ــود  ــان ياد بدهيم. چيزى كه بايد بهش توجه بش مرحله اى چه چيزى بهش
ــت كه نظام آموزشى ما در مراحل گذار گاهى  ــى ما اين اس در نظام آموزش
دچار اسيبها شده است. ما از يك نظام ازاد رفتيم به يك نظام برنامه ريزى. 
ــًال اين نظامهاى برنامه  ــه ريزى خوبيهايى هم دارد اما عم ــن نظام برنام اي
ــى هم در  ــكالتى هم دارد. برنامه ريزى يك مقدارى نخبه كش ريزى مش
ــت. امروز در دنيا يك چيزى كه بهش توجه شده است نخبگان يك  آن اس
ــت كه ما بايد  ــام آزاد ميخواهد. بحثى كه من توجه بهش دارم اينجا اس نظ
ــرمايه گذارى براى كارهاى پژوهشى مان در عين حال كه يك سرمايه  س
ــرمايه گذارى مضاعف  ــر براى همه كارهايمان داريم يك س گذارى فراگي
ــيم. اجازه بدهيم نخبگان ما وارد يك نظام  ــته باش براى نخبگان مان داش
آموزشى آزاد بشوند. اگر اقتضائاتى اين نخبگان داشته باشند آن وقت ما اين 
ــى آزاد براى نخبگان اين است كه اين دفعه به  را تامين بكنيم نظام آموزش
ــان پاسخ بدهيم تا اينكه نگاه برنامه اى داشته باشيم. ببينيم اينكه  نيازهايش
ــى ما بايد توجه به اين داشته  نخبه چى ميخواهد. از لحاظ بحثهاى پژوهش
باشيم كه نخبگان در سيستمهاى آموزشى بعنوان مولدان علم بهشان نگاه 
ــه ادبيات علمى حوزه  ــم به تنهايى. يعنى ما اگر ب ــود نه مروجان عل مى ش
ــتند كه ما انتظار داشته باشيم فردا فقيه بشوند مجتهد  بگوييم، نخبگان هس
ــتاى توليد علم دينى بشوند. اينجاست كه  ــوند عالمان طراز اول در راس بش
ــيم. اين آموزشهاى  ــته باش يك توجه مضاعف بايد براى چى، نخبگان داش
پژوهش محور اگر بتواند فراگيرش كنيم كه بسيار خوب و اگر نتوانيم الاقل 
ــر و نقش ميتوانيم كاركرد  ــگان پياده كنيم، نخبگان دو تا اث ــطح نخب در س
ــد يكى اينكه به عنوان الگوها قلمداد ميشوند و دوم اينكه عمًال  داشته باش
با تربيت شان در راستاى پژوهش و فعاليتهاى پژوهشى مولدان علم خواهند 
ــير علم  ــفانه از مس ــد اينها، عوامل مزاحم اينها را اذيت نمى كند و متأس ش
ــم بعضى از نخبگان ما چون  ــان كه االن ما مى بيني گاهى خارج نميكندش
ــوند فضاهاى ديگر هم برايشان جذابيت  ــگرى وارد نميش در فضاى پژوهش
ندارد گاهى دچار زدگى مى شوند، نكته ديگرى كه خيلى رويش تاكيد دارم 
ــت كه شماها بايد بهش توجه داشته باشيد يا واحدهاى  اين بحث كارى اس
تدوين ما، ما بايد بتوانيم در نظام آموزشى مان متونى در راستاى اين سطوح 
ــى، آموزش اين سطوح پژوهشى. امروز من يكى از ضعفهاى جدى  پژوهش
ــم. ثانيًا متونى كه داريم يك  ــت كه ما اّوًال متون نداري ــه مى بينم اين اس ك
ــى حوزه تهيه كرده  آفتى دارد كه حتى برخى هايش را خود معاونت پژوهش
ــه اصلى اش به علوم  ــورت غافالنه يا امور ديگرى توج ــت حاال يا به ص اس
ــد ما بايد رويش توجه داشته باشيم  ــت. چيزى كه به نظر مى رس دينى نيس
ــق، روش در واقع پژوهش در  ــت كه روش تحقي در آموزش هايمان اين اس
ــب با خودش باشد. با توجه به اينكه مى توانيم بگوييم  هر علمى بايد متناس
حوزه بنيانش دانشهاى نقلى است. دانشهاى علوم دينى سر و كارش با عالم 

ــت ما بايد پژوهشگرانى تربيت بكنيم كه به اصطالح پژوهشهاى  تدوين اس
ــفى كه  ــوند نه عالم باصطالح تجربى نه عالم فلس عالم تدوين مأنوس بش
ــف بايد به اينها  ــت اما اهميت مضاع ــا هم هر كدام جاى خود الزم اس آنه
ــود كه مروج اين  ــاظ بايد متونى براى اينها تهيه بش ــود از اين لح داده بش
ــد مهارت اين نوع پژوهشها را به بچه ها ياد بدهد و آنها  ــها باش نوع پژوهش
ــيبهايى كه اين آثار دارند اين  ــردرگمى نكند كه امروز يكى از آس را دچار س
ــيب  ــرگردانى كردند يا اينكه بگوييم آس ــت كه طلبه هاى ما را دچار س اس
ــهاى دينى  ــت، به نوعى آنها را بى توجه به پژوهش ــتر اس دوم از اول بيش
ــود  ــهاى دينى خودش يك عامل مى ش كردند و اين بى توجهى به پژوهش
ــهايى كه بچه ها مى خوانند، به طور  ــهاى دينى، درس كه بى توجه به آموزش
ــيبهاى جدى  ــرى آس كلى ما تو اين فرآيند فعلى مان بايد بدانيم كه يك س
باهاش مواجه هستيم اما با يك برنامه ريزى كه معاونت پژوهشى حوزه كه 
ــند االن  ــته باش همراه با معاونتهاى آموزش و معاونتهاى ديگر ميتوانند داش
ــد كه يك نگاه خوشبينانه داشته باشيم كه فى الجمله برخى  به نظر مى رس
ــيب بعدى عدم توجه به  ــود. آس از اين مراحل و تحوالت در حوزه پياده بش
ــى يا سطوح پژوهشى است، برخى از طالب جوان ما گاهى  مراحل پژوهش
ــهاى درسى، مراحل  به اصطالح عجله مى كنند بدون اينكه مراحل پژوهش
ــتقيمًا ميخواهند وارد  ــت سر گذرانده باشند مس ــهاى تمرينى را پش پژوهش
ــت. نكته ديگرى  ــوند كه اينها امكان پذير نيس ــهاى توليد علم بش پژوهش
ــيم  ــته باش ــنهادى توجه داش كه بايد ميتوانم بگويم كه به عنوان يك پيش
ــتم دستيارى پژوهش تعريف  مخصوصًا با توجه به نخبگان ما، ما يك سيس
بكنيم. يك عده نخبه اى را بياوريم با عده اى عالمان مان، همراهشان كنيم. 
از لحاظ پژوهشى و اينها يك مدتى دستيارى پژوهشى بكنند قبل از اينكه 
وارد پژوهشهاى توليد علم بشوند به صورت مستقل. ما االن گاهى به دليل 
ــتيارى مى بينيم كه طلبه هايمان دچار يك نوعى  ــتمهاى دس نبود اين سيس
ــكالت جدى مى شوند و بى تجربگى ها باعث مى شود كه خداى ناكرده  مش
ــتگى و زدگى بشوند و هم اينكه گاهى در  ــان دچار يك نوع خس هم خودش
ــكالتى بشوند و به قول معروف به جاى نوآورى  ــير توليد علم دچار مش مس
ــوند تا نوآورى علمى  گاهى ميتوانيم اينجورى بگوييم كه بدعت مرتكب بش

و توليد علمى.
: اگـر توصيه هاى ديگرى در رابطه بـا الگوى آموزش 

پژوهش محور داريد بيان فرمائيد؟
مباحث بسيار زيادى دارد ولى من دو سه تا نكته خدمتتان عرض كنم. يك 
ــاى تدريس كه ما مى توانيم به كار بگيريم برخى  بحثى كه ما داريم الگوه
الگوهاى تدريس منفعل هستند، يعنى استاد در واقع انتقال دهنده در فرايند 
ــنونده و تلقى شان، اين الگوهايشان  ــود و فراگير صرفًا ش تدريس تلقى ميش
ــنيدن بوجود مى آيد؟ كه در كالسهاى  ــت كه يادگيرى از طريق ش اين اس
ــه در ذهن  ــه اين گفتگو و گفتمان معلم ما هميش ــى ما، هميش درس قديم
ــن بود كه اگر ياد  ــان در واقع اي ــت. گوش كنيد! گوش كنيد! تلقى ش ما اس
ــتر ندارى كه گوش  ميخواهى بگيرى چه كار كن؟ گوش كن. يك راه بيش
كنى. اين الگو تقريبًا ميتوانيم بگوييم امروز زير سوال رفته است. اگر كامل 
ــتاد درصدش مبانى اش قابل قبول  ــت هش ــوال كامل نرفته اس هم زير س
نيست حتى براى كودكان. اينجاست كه يك سرى الگوهاى تدريس جديد 
ــد اين جا بود كه  ــش فرض اين الگوهاى جدي ــد و پي وارد عرصه ميدان ش
يادگيرى تعريفش كه شما مى كنيد چيزى است كه از طريق تجربه فردى 
ــت مى آوريد و شنيدن ها عمدتًا تجربه به ما نمى دهند و صرفًا يك  به دس
سرى دانسته هاى ديگران را به ما مى دهند. اينجاست كه يادگيريهايى امروز 
حاال الگوهايى مثل يادگيرى حل مسئله، يادگيريهايى مثل آموزش اكتشافى 
ــان به اين شد كه اگر مى خواهى يادگيرى دو تا  و امثال ذالك همه توجهش
ــها در آن بوجود بيايد بايد بيايى ياددهى به صورت  تحول بنيادى در كالس
ــه را بگذاريم كنار. يادگيريهاى فعال،  ــش بكنيد. يعنى ياددهى منفعالن فعال

ياددهى هاى فعال، اين است كه بجاى اينكه به فرد انتقال اطالعات بدهيم، 
كمكش كنيم زمينه سازى برايش بكنيم و او را فعال بكنيم كه خودش برود 
اطالعات موجود در عالم دانش، يعنى اطالعات موجود، يعنى دانش موجود 
ــهاى درسى.  ــت كه مى گوييم پژوهش ــت بياورد. اينجاس را خودش به دس
پژوهشهاى درسى در واقع يك تالشى است كه اساتيد و معلمها انجام مى 
ــوال مى دهند،  دهند. بجاى اينكه خود به فرد آنچه ميخواهند ياد بدهند، س
ــان، فى الجمله برخى از روشها و مهارتها را ياد  منابع معرفى مى كنند برايش
مى دهند كه خودشان لمس بكنند آنچه مى خواهند ياد بگيرند مثًال به عنوان 
ــت لغت را ما ترجمه بكنيم، ما تجزيه و  ــير ما الزم نيس مثال در درس تفس
تركيب انجام بدهيم، ما صرف و نحو داشته باشيم، ما اين اقدامات را انجام 
ــد. اين كتاب، اين موانع و اين گامها را  ــير برس مى دهيم تا فرد به يك تفس
ــير كنى و بردارى بيارى و يا  ــه تا آيه را تفس ــما، اين س بايد طى بكنيد ش
ــيرى وجود دارد. اين منابع اقوال  اين منابع را مطالعه بكنى، اين منابع تفس
است، اين منابع تفسيرى در آن روايت است. همه اين اقدامات را مى توانى 
برايشان انجام دهى. حاال دو تا فايده اين يادگيرى چى است؟ يادگيرى هاى 
پژوهش محور دو تا ثمره كلى دارد. يكى ثمره اش اين است كه فرد در واقع 
ــود يعنى با نتايج توليدات ديگران آشنا  ــنا بش به جايى كه با دانش فقط آش
بشود عمًال با روش آشنا مى شود. اين بحث امروز مرسوم شده كه مى گويند 
ــه جاى اينكه ماهى به فرد بدهيد يعنى توليد ديگران، نتايج بهش بدهيد.  ب
ــرى هم يادش بدهيد. يعنى ما همزمان داريم چى مى گوييم، دانش  ماهيگي
توليد شده ديگران به فرد مى دهيم و روشش مى دهيم. اين يك فايده بسيار 
ــته علمى با روش  ــت كه فرد در گامهاى ورودى اش در يك رش بزرگ اس
ــنا مى شود و ماهيت آن علم را هم درك مى كند. ما االن جدى ترين  هم آش
ــت كه گاهى فرد هفت  ــه در آموزش هاى حوزه مى بينيم اين اس ــيبى ك آس
هشت سال درس مى خواند صرفًا با محتواها آشنا شده و با روش آشنا نشده 
ــت صحنه محتوا است. محتوا محصول آن روش است. در  است. روش پش
واقع مى بينيد كه در اين حوزه همچنان سرگردان است و غريبه است. ثمرة 
ــت كه اين يادگيرى ها باعث مى شود كه يادگيرى فرد يادگيرى  دوم اين اس
ــد، ما يادگيرى ها را مى گوييم يك سرى است سطح پايين  ــطح باال باش س
ــت كه عمدتًا حافظه اى است و يك چيزهايى به گوشمان خورده است و  اس
ــازماندهى به آن داده ايم. يادگيرى هاى سطح باال آن چيزى  ما به نوعى س
ــه و تحليلش كرده  ــن چيزى كه ياد گرفته تجزي ــت كه فهم كرده و اي اس
ــت يك نوع محك زده، ارزش يابى اش كرده و باالتر از همه اينكه يك  اس
ــير اين علم آفريننده  قدرتى برايش به وجود آمده كه او هم مى تواند در مس
ــود. اين در واقع نگاهى است كه به نوعى به آموزش  ــود. توليدكننده بش بش
ــه يك از لحاظ  ــود. آموزش پژوهش محور ك ــش محور امروز مى ش پژوه
ــكل دارد كه كندى اش است ولى يا توجه به اين ندارند كه اين  ظاهرى مش
كندى ثمراتى كه دارد گرچه در واقع دير شايد بشود ديربازده است، به كمتر 
كسى مى توانيم در يك جلسه گاهى يك ساعت اطالعات بهش بدهيم، فرد 
كه خودش مى خواهد برود اينها را به دست بياورد بايد دهها ساعت زحمت 
بكشد ولى غافل نشويم كه اين آموزش پربازده است و اگر فرد در اين نوع 
ــلط كافى پيدا كرد ما قايل هستيم كه بسيارى از سطوح  ــى تس مدل آموزش
ــى را فرد مى تواند خودش سريع پشت سر بگذارد و خيلى از كالسها  آموزش
و درسها ديگر الزم نيست. فرد در فرآيند علم اگر با تمرين در مواردى جلو 
برويم به حد استقالل مى رسيم. زودتر به استقالل مى رسد. ما اينجاست كه 
ــيد.  حوزه هاى قديم مان اينجورى بود كه زودتر فرد به مرحله اجتهاد مى رس
ــاى ما االن چون روش محورى را فراموش كردند پژوهش محورى  حوزه ه
را فراموش كردند شايد حجم دانسته هاى ما زياد باشد، بمباران اطالعات ما 
زياد باشد، ذهنهاى ما بسيار انباشت اطالعات شده باشد ولى عمًال بسيارى 
ــطح پايين است و آن مطلوب آموزشها  از يادگيرى هاى ما يادگيرى هاى س

براى ما حاصل نمى شود.



٢۵

︑︣و︕ ﹡﹍︀ه در︗﹥ دو ︋﹥ دا﹡︩، را﹨︊︣دی ...٣١
︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

︋︀﹐︑ـ︣ ︋﹥ آن ︋︍︣داز﹛ در ︀﹜﹫﹊﹥ ﹡﹍︀ه در︗﹥ ﹉ ︋﹥ دا﹡︩ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ 
﹜ ع ﹜﹜ ع ﹜

﹝︀︧﹏ آن دا﹡︩ ا︨️.
﹜ ︍

از آ﹡︖︀ ﹋ـ﹥ ﹡﹍︀ر﹡︡ه ا﹟ ﹡﹢ع ﹡﹍︀ه را ﹊﹩ از را﹨︊︣د﹨︀ی ︋︧ـ﹫︀ر ﹝︑ ﹜﹆﹅ ﹡︷︀م 
آ﹝﹢ز︫ـ﹩ ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر ﹝﹩ دا﹡︡ ︋︺ـ︡ از ︑︊﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️ آن و ︋﹫ـ︀ن ︑﹀︀و︑︀ی آن 
م ﹜ ﹛ع ع

︋︀ ﹡﹍︀ه در︗﹥ ﹉ ︋﹥ دا﹡︩ ︋﹥ ذ﹋︣ ا︫ـ﹊︀ل و ︮﹢ر︑ـ︀ی ا﹟ ﹡﹢ع ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ︎︣دازد 
 ﹟︀ی ﹡︍︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ا︊﹫︨︥ۀ ︠﹢د را دارد، ︨︍︦ آ︀ر﹋︣د﹨︀ی و﹋ ﹉ ︣﹨ ﹤﹋ ︣ا

︎ ︎ع ع
﹝﹆﹢﹜﹥ را ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

 ﹉ از ﹨﹞ـ︀ن ا︋︐︡ای ورود در ً︀ ﹫︗︣︑ را ︀︫︣ـ﹍﹡ ﹟︪ـ︀ن ز﹝︀ن ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ اا
﹩ ︣ ر ﹢

︣︠﹩ را﹨︊︣د﹨︀ی ﹋﹑ن ︗️ ︑﹢︨ـ︺﹥ ا﹟ ﹡﹢ع ﹡﹍︣ش   ︋﹤ ︻﹙﹛ ﹝﹩ دا﹡︡ و در ادا﹝﹥︋ 
در ﹡︷ـ︀م ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر ︎︣دا︠︐﹥ و آ﹡ـ︀ را ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨︡ و در 

ع ﹜
﹡︀️ ︋︣︠﹩ را﹨﹊︀ر﹨︀ ︗️ ︋﹥ د︨ـ️ آوردن رو﹫﹥ و ﹝︀رت ﹡﹍︣ش در︗﹥ دوم 

 ︎ ︎ ﹜ ︎م ︎ ﹜ م
︋﹥ دا﹡︩ را ︋︣ ﹝﹩ ︫﹞︣د.

﹡﹊︀︑﹩ ﹠︡ از ﹫︀ت ︻﹙﹞﹩ ︨﹫︡ ا︋﹟ ︵︀ووس (ره)٣٩
︻﹙﹩ ر︲︀ آر﹟ ︗︀ه

︨ـ﹫︡ ا﹨﹏ ﹝︣ا﹇︊﹥ ︫︭﹫️ ︻︷﹫﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︠﹢د ︑︭︣ ︋﹥ «درک ︫︉ ﹇︡ر» 
﹡﹞﹢ده و ︋︀ب ﹝﹑﹇︀ت ﹝﹫︀ن او و ︱︣ت ︖️ (ع) ︋︀ز ︋﹢ده ا︨️.


﹡﹢︧ـ﹠︡ه ︋︀ ﹡﹍︀﹨ـ﹩ ﹎︢را ︋ـ﹥ ز﹡︡﹎﹫﹠︀﹝﹥ ا﹟ ︋︤ر﹎ـ﹢ار ︋﹥ ︑︊﹫﹫ـ﹟ ا︗﹞︀﹜﹩ ﹫︀ت 

عع
︻﹙﹞﹩ و ︻﹞﹙﹩ ا︪ـ︀ن ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️. در  ︩︋﹫︀ت ︻﹙﹞﹩ ا︫︀ره ای ︋﹥ ﹢زه 
︻﹙﹞﹫﹥ ︀︪﹞ ،﹤﹚ و ا︨︀︑﹫︡ ︗﹠︀ب ︨﹫︡، ︫︐︀ب وی در آ﹝﹢︠︐﹟ ﹝︴︀﹜︉ د﹇﹫﹅ 

︎
︻﹙﹞﹩ و ︫﹢ق ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ا︪︀ن در آ﹝﹢︠︐﹟ ﹁﹆﹥ آل ﹝﹞︡ (︻﹙﹫﹛ ا﹜︧﹑م) ︫︡ه 


ا︨️. ︨︍︦ ﹫︀ت ︻﹞﹙﹩ ا︪︀ن ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ﹝︣ا︑︉ ︑﹆﹢ای 

م ﹜
زا︡ا﹜﹢︮︿ ا﹁ ﹟︣ ︻︀﹜﹛ ︑︪ـ﹫︹ در او︗﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ︋﹥ ︎︧ـ️ وزارت و 
﹇︱︀وت ﹊﹢﹝️ ︑﹟ در ﹡︡اد﹡︡، ︐﹩ در ︗︀﹍︀ه ﹁︐﹢ا ﹨﹛ ﹡﹠︪︧ـ︐﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︻﹞︣ 

︹ ﹜︹ ﹜
︫ـ︣︿ ︠﹢د را ︮︣ف ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ک و ﹋︧ـ︉ ﹝︺﹠﹢︀ت و ︑︡ر︦ ︻﹙﹢م و ︑︣︋﹫️ 

︫︀﹎︣دان و ︑︃﹜﹫︿ ﹎﹠︖﹫﹠﹥ ﹨︀ی ارز︫﹞﹠︡ د︻︀﹩ ﹡﹞﹢د﹡︡.
 ﹟آ︔︀ر ا ﹩︠︣  ︋︀ ﹢ا﹨︡ آ﹝︡︋   ︠︡︺ ـ﹞︀ره︋  در ﹇︧ـ﹞️ دوم ﹝﹆︀﹜﹥ ﹋﹥ ا﹡︪ـ︀ءا      ً در︫ 

﹩
︻︀﹜﹛ ︋︤رگ ︫﹫︺﹥ و ﹎︤︡ه ای از ﹡﹍︀ه ﹨︀ی ﹡︀ب او آ︫﹠︀ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︫︡.

مم

﹡﹢ا﹇︬ ﹢زه از د︡﹎︀ه ︴﹞ ︡﹫︫︣ی٢۶
﹩︣و︫ داوود

﹝﹆︀﹜﹥ ی ︀︲︣ ︋﹥ ︋︣︠﹩ ﹡﹢ا﹇︬ ﹢زه از د︡﹎︀ه ︴﹞ ︡﹫︫︣ی ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️ 
از ︗﹞﹙ـ﹥: ︻︡م ا︨ـ︐︺︡اد︀︋﹩ ︵ـ﹑ب، ﹝︡ود️ ر︫ـ︐﹥ ﹨︀ی ︑︭﹫﹙﹩ ︻﹙﹢م 
ـ︡ون ﹝︀﹡︹ از ﹜︊︀س رو︀﹡﹫️، ﹝︐︡ ︾﹙ـ︳ آ﹝﹢زش اد︋﹫︀ت ︻︣ب،  د﹠﹩، ا︨ـ︐﹀︀دۀ︋ 
م م

ا﹁︣اط در ﹝︀︊︓﹥، ﹝︺︀ش و ︵︣ز  ار︑︤اق رو︀﹡﹫﹫﹟ و ...
︹︹

 ️﹫﹡︀︪ـ﹊﹏ ﹝︀﹜﹩ ︨ـ︀ز﹝︀ن رو﹞ ﹏ ـ﹟ ﹡﹢ا﹇︬ را ﹝︧ـ︐﹙︤ما ﹏ ︧ـ﹠︡ه﹢﹡
دا﹡︧︐﹥ و ﹨︪ـ︡ار داده ﹋﹥ ﹝︐﹀﹊︨︣ ﹤︣﹨ ﹟︣︺︐︣ ﹋︀ری ︋﹊﹠﹠︡ و در ︠︀︑﹞﹥ ﹡﹫︤ 

ا︫︀ره ای ︋﹥ ︑︃︔﹫︣ ︗︀ن ︋﹫﹠﹩ ﹁﹆﹫﹥ در ﹁︐﹢ا﹨︀︩ ﹋︣ده ا︨️.
 ﹟
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ــت كسى به  1. طلبه هاى علوم دينى كنكور ورودى ندارند، از اين رو ممكن اس
ــدارد؛ از طرف ديگر چون  ــتگى آن را ن ــود كه شايس اين مكان مقّدس وارد ش
ــت، طلبه ها در باال رفتن از كتاب پايين تر به باالتر آزادند  ــى در كار نيس سنجش
ــت كه بسيار اتفاق مى افتد، افرادى پيش از آنكه مراتب پايين تر را  و بديهى اس
ــرد  طى كنند، گام هاى بلند بر مى دارند؛ در نتيجه از تحصيل باز مى مانند و دلس

مى شوند.1
ــت كسى كه استعداد  ــوند؛ در نتيجه ممكن اس ــتعداديابى نمى ش 2. طلبه ها اس
فقاهت، تبليغ، تاريخ، تفسير يا غيره را دارد، در رشته اى تحصيل كند كه استعداد 

آن را ندارد و از وجودش استفاده كامل نشود.
ــيار محدود شده، همه رشته ها در  ــته هاى تحصيلى علوم دينى بس 3. اخيراً رش

فقاهت هضم مى شود؛ خود فقه هم 
ــه از تكامل باز  ــت ك ــال اس صد س

ايستاده است.
ــتگاه  دس ــص  نواق از  ــى  يك  .4
ــر  ــّد و حص ــت، آزادى بى ح روحانّي
ــيدن لباس روحانيت است.  در پوش
ــه از نظر لباس  روحانى ها رفته رفت
ــده و لباس  ــران متفاوت ش با ديگ

ــان و برخى اصناف ديگر لباس  ــدا كرده اند؛ همان گونه كه نظامي مخصوص پي
مخصوص دارند.

ــكيالت، هر كس مى تواند بدون  ــكيالت روحانى، بر خالف ديگر تش 5. در تش
ــتفاده كند. بسيارند افرادى كه نه علم  ــكلى از لباس مخصوص آن اس هيچ مش
دارند و نه ايمان و تنها به منظور استفاده از مزاياى اين لباس، ملّبس مى شوند 

و موجب آبروريزى مى گردند.
6 . در حوزه هاى علوم دينى ادبّيات عرب خوانده مى شود، اّما با شيوه نادرست. 
ــال ها تحصيل ادبيات عرب، با آنكه  ــه طلبه هاى علوم دينى، پس از س در نتيج
قواعد زبان عرب را ياد مى گيرند، خود زبان عرب را ياد نمى گيرند؛ نه مى توانند 
با آن تكلّم كنند؛ نه مى توانند از عربى فصيح استفاده كنند و نه به عربى فصيح 

بنويسند.
7. افراط در مباحثه و شيوع علم اصول، با وجود اينكه قدرت و هوشيارى انديشه 
را باال مى برد، نقص هم دارد و آن اين است كه طرز تفكر طلبه ها را از واقع بينى 
در مسائل اجتماعى دور مى كند؛ با توجه به اينكه منطق تعقلى هم به قدر كافى 
ــن فكرى طلبه ها بيشتر جنبه جدلى و بحثى  ــود، روش تحصيل و تدريس نمى ش
پيدا مى كند و اين، بزرگ ترين عاملى است كه سبب مى شود طلبه ها در مسائل 

اجتماعى، واقع بينى نداشته باشند.
ــتگاه رهبرى دينى امروز به وجود آمده، مربوط  8 . مهم ترين نقصى كه در دس

به بودجه، معاش، نظام مالى و شيوه ارتزاق روحانيون است.٢
9. اجتهاد تقليد نيست!

ــور اجمالى، به معناى  [اجتهاد به ط
صاحب نظر شدن در امر دين است. 
ولى صاحب نظر بودن و اِعمال نظر 
ــور دينى، از نظر ما كه  كردن در ام
شيعه هستيم دو جور است: مشروع 
ــور كه تقليد هم  و ممنوع؛ همان ط
بر دو قسم مشروع و ممنوع است٣.

ــوم آقاى حجت درباره  زمانى مرح
اجتهاد حرف خوبى زد؛ گفت: اجتهاد واقعى اين است كه وقتى يك مسئله جديد 
كه انسان هيچ سابقة ذهنى ندارد و در هيچ كتابى طرح نشده به او عرضه شد، 
ــتنتاج نمايد. در غير اين  ــت تطبيق كند و اس ــوراً بتواند اصول را به طور درس ف
ــان مسائل را از «جواهر» ياد گرفته باشد و بگويد: من فهميدم  صورت اگر انس
ــن مى گويد و من هم نظر او را انتخاب مى كنم، اين  ــه صاحب «جواهر» چني ك
ــت و اينكه  ــت؛ همين كارى كه خيلى ها مى كنند. اجتهاد، ابتكار اس اجتهاد نيس
ــى در هر علمى  ــد. بنابراين مجتهد واقع ــرع بر اصل بكن ــان خودش رّد ف انس
همين طور است. هميشه مجتهدها عده اى از مقلّدها هستند! مقلّدهايى در سطح 
ــود كه اصولى را تغيير  ــما مى بينيد در هر چند قرن يك نفر پيدا مى ش باالتر. ش
مى دهد و اصول ديگرى به جاى آن مى آورد و قواعد تازه اى [ابداع مى كند]. بعد 

﹝﹆︀﹜﹥ ︀︲︣، ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹋︐︀ب 
«﹢زه و رو︀﹡﹫️ از د︡﹎︀ه 
︴﹞ ︡﹫︫︣ی»، ﹡﹢︫︐﹥ 
«داوود ︫︣و﹩» ا︨️. در 
︋︪﹩ از ا﹟ ﹋︐︀ب، ︋﹥ ﹡﹢ا﹇︬ 
﹢زه از د︡﹎︀ه ︴﹞ ︡﹫︫︣ی 
 ︿﹚︐﹞ ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه و از آ︔︀ر
ا︨︐︀د، ا﹟ ﹝﹢ارد را ︋︫︣﹞︣ده 
 ︣﹨ ﹤﹊﹠ا︨️. ︗︀﹜︉ ︑﹢︗﹥ ا
﹠︡ ا︨ ﹟﹠︀ن در ﹠︡ د﹨﹥ 
﹇︊﹏ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️، ا﹋﹠﹢ن 
︋︣ای ﹢زه ﹨︀ ︋︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ 
ا︨️ و ا﹟ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ﹡﹍︀ه 
︋﹙﹠︡ ا︨︐︀د ︋﹢ده ا︨️.

از د︡﹎︀ه ︫ــ﹫ــ︡ ﹝ـــ
﹡﹢ا﹇ـ︬ ــ

]︪﹊﹫﹑ت رو︀﹡﹩، ︋︣ ︠﹑ف د﹍︣ ︑︪﹊﹫﹑ت،][           ︣ ﹋︦ ﹝﹩︑﹢ا﹡︡ ︋︡ون ﹨﹫︘ ﹝︪﹊﹙﹩ از ﹜︊︀س 
︭﹢ص آن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡.︋︧﹫︀ر﹡︡ ا﹁︣ادی 

︘
﹥ ﹡﹥ ︻﹙﹛ دار﹡︡ و ﹡﹥ ا﹞︀ن و ︑﹠︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
]︫﹢﹡︡ و ﹩﹞ ّ︦︊ ﹛              ﹀︀ده از ﹝︤ا︀ی ا﹟ ﹜︊︀س، ﹝﹙

﹝﹢︗︉ آ︋︣ور︤ی ﹝﹩﹎︣د﹡︡.



٢٧

همه مجتهدها از او پيروى مى كنند. پس مجتهد اصلى همان يكى است 
و بقيه، مقلّدهايى به صورت مجتهد هستند كه از اين مقلّدهاى معمولى، 
ــت. در ادبّيات  كمى باالترند. مجتهد واقعى در هر علمى همين جور اس
اين جور است. در فلسفه و منطق اين جور است. در فقه و اصول اين جور 
ــت. شما مى بينيد در فيزيك،  ــت. در فيزيك و رياضيات اين جور اس اس
يك نفر مى آيد كه مكتب فيزيكى مى آورد، بعد تمام فيزيكدانان پيرو او 
مى شوند. كسى كه مكتب جديد و پذيرفته شده اى مى آورد و افكار ديگر 

را تابع فكر خودش مى كند، مجتهد واقعى است.۴
10. عوام زدگى

ــت؛ از آن جمله آفت زدگى  ــيارى از حاالت، مانند فرد اس ــه در بس جامع
ــت.  ــب و مخصوص به خود اجتماع اس ــت. البته آفت اجتماع متناس اس
ــود دارد. آفتى كه جامعه  ــه اى نيز نوعى آفت مخصوص به خ هر جامع
ــت.  ــت، «عوام زدگى» اس طلبه هاى ما را فلج كرده و از پا در آورده اس
ــيل زدگى، زلزله زدگى و مار و عقرب زدگى باالتر است.  عوام زدگى از س

اين آفت بزرگ معلول نظام مالى ماست.
ــرو باشند و جلو قافله  طلبه هاى ما در اثر آفت عوام زدگى نمى توانند پيش
ــند. مجبورند  ــى كلمه، هادى قافله باش ــد و به معناى واقع حركت كنن
هميشه در عقب قافله حركت كنند. خاصيت عوام اين است كه هميشه 
با گذشته و آنچه به آن خو گرفته، پيمان بسته اند و حق و باطل را تميز 
ــد. عوام هر تازه اى را بدعت يا هوا و هوس مى خوانند. ناموس  نمى دهن
ــند و از اين رو، با هر  ــرت و طبيعت را نمى شناس ــت و مقتضاى فط خلق
نوى مخالفت مى كنند و طرفدار حفظ وضع موجودند. ما امروز مى بينيم 
ــوع توزيع عادالنه ثروت و  ــائلى جدى، از ن كه توده عوام جامعه به مس
عدالت اجتماعى، تعليمات عمومى، حاكمّيت ملّى و امثال اينها كه پيوند 
ناگسستنى با اسالم دارد و اسالم است كه اين حقايق را مطرح كرده و 
ــگاه مى كنند كه گويا يك هوس كودكانه  ــت، به گونه اى ن مدافع آنهاس

است.
ــئله اى  ــت مس روحانى عوام زده چاره اى ندارد جز اينكه هر وقت خواس

︣ی ــ︴ـــ
ـــ﹢زه



اجتماعى را بازگو كند، به دنبال مسائل سطحى و غيراصولى برود و از مسائل اصولى صرف نظر كند 
يا طورى اين مسائل را بيان كند كه ـ با كمال تأسف ـ اسالم نسخ شده است و بدين وسيله زبان 

دشمنان اسالم را درازتر مى كند.
ــد كه اسالم در هر  ــت، وگرنه معلوم مى ش ــته اس ــت و پاها را بس ــوس كه اين آفت بزرگ دس افس
ــت: «الينفى عجائبه و الينقضى غرائبه»؛ معلوم مى شد كه حتى عميق ترين  عصر و زمانى تازه اس

سيستم هاى اجتماعى قرن ما نمى توانند با آنچه اسالم آورده است، رقابت كنند.
روحانى عوام زده ما چاره اى ندارد، جز اينكه همواره سكوت را بر منطق و سكون را بر تحّرك و نفى 

را بر اثبات ترجيح دهد؛ زيرا موافق طبيعت عوام است.
ــأ رواج بى اندازه ريا، تظاهر، كتمان  حكومت عوام، منش
ــار القاب باالبلند در جامعه  ــق، آرايش قيافه و انتش حقاي
روحانيت ما شده كه در دنيا بى نظير است. حكومت عوام 
ــت كه طلبه هاى آزادمردان و اصالح طلبان ما را دل  اس

خون كرده و مى كند.
ــاى  ــت اهللا آق ــوم «آي ــرى مرح ــال هاى اول رهب در س
ــى اهللا مقامه» يك روز ضمن درس فقه،  بروجردى اعل

حديثى خوانده شد كه در اين حديث از حضرت صادق (ع) سؤالى مى كنند و ايشان جوابى مى دهند. 
ــما امام باقر (ع) سؤال شده است و  ــئله از پدر ش ــخصى به آن حضرت مى گويد: قبًال همين مس ش
ــت؟ حضرت صادق (ع) در جواب فرمودند: آنچه  ــت اس ــان طور ديگر جواب داده اند؛ كدام درس ايش

پدرم گفته، درست است. بعد اضافه كردند:
«اّن الّشيعه اتوا ابى مسترشدين فافتاهم بمّر الحّق و أتونى شكاكًا فافتيتهم بالتقيه».

ــان اين بود كه  ــراغ پدرم مى آمدند با خلوص نّيت مى آمدند و قصدش ــيعيان آن وقت كه س يعنى ش
ــا مى گفت. ولى اينها كه  ــل كنند. او هم عين حقيقت را به آنه ــت و بروند عم ــد حقيقت چيس ببينن
ــت. مى خواهند ببينند از من چه  ــان هدايت يافتن و عمل كردن نيس ــؤال مى كنند، قصدش از من س
ــا هست كه هر چه از من مى شنوند، به اين طرف و آن طرف بازگو مى كنند و فتنه  ــنوند و بس مى ش

به پا مى كنند. من ناچارم كه با تقّيه به آنها جواب بدهم.
ــت آن مرحوم  ــيعه، فرصتى به دس ــيعه بود، نه از مخالفان ش چون اين حديث بيانگر تقيه از خود ش
داد كه درد دل خود را بگويد. ايشان گفتند: «تعجب ندارد. تقيه از خودمانى بهتر و باالتر است. من 
ــت و از مردم، عمل كردن هر چه  ــتنباط اس خودم در اول مرجعيت عاّمه گمان مى كردم، از من اس
ــم گمان مى كردم، مردم عمل مى كنند. ولى در جريان بعضى فتواها (كه بر خالف ذوق و  ــوا بده فت

سليقه عوام بود) ديدم اين طور نيست».
ــان فرمودند، يكى نيست و دو نوع  ــت با نوع تقيه اى كه ايش البته نوع تقّيه اى كه در متن حديث اس
ــت، به محيط روحانى ما اختصاص ندارد، بلكه در همه جاى  ــت؛ آن نوع تقيه كه در حديث اس اس

دنيا معمول و اجتناب ناپذير است. ولى نوع تقيه اى كه در 
ــت، ويژه تشكيالت ماست  محيط روحانى ما معمول اس
ــان هم به يك مناسبت  ــده است؛ ايش كه اخيراً پيدا ش

كوچكى، درد دل كردند.
ــم حائرى يزدى  ــيخ عبدالكري مرحوم «آيت اهللا حاج ش
ــم، به فكر  ــوزة علميه ق ــس ح ــى اهللا مقامه» مؤس اعل
افتادند كه عده اى از طلبه ها را به زبان خارجى و بعضى 
ــالم را در  علوم مقدماتى ديگر مجّهز كنند تا بتوانند اس

ــورهاى خارجى تبليغ كنند؛ وقتى اين خبر منتشر شد،  محيط هاى تحصيل كرده جديد، بلكه در كش
گروهى از عوام به قم رفتند و گفتند: اين پولى كه ما به عنوان سهم امام مى دهيم، براى اين نيست 
ــهم امام نخواهيم  ــما س كه طلبه ها زبان كّفار را ياد بگيرند و اگر اين وضع ادامه پيدا كند، ما به ش
داد! آن مرحوم ديد كه ادامه اين كار موجب انحالل حوزه علميه و خراب شدن اساس كار است؛ در 

نتيجه از هدف عالى خود صرف نظر كرد.
ــت «مرحوم آيت اهللا سيد ابوالحسن اصفهانى»ـ  اعلى اهللا  ــال پيش، در زمان رهبرى و رياس چند س
مقامهـ  عده در خور توجهى از علما و فضالى مشهور نجف كه در زمان حاضر مرجع تقليدند، جلسه 
ــورت و هم فكرى، خواستند برنامه دروس طلبه ها را تغيير دهند و نيازهاى روز  گرفتند و پس از مش

مسلمانان را در نظر بگيرند؛ به ويژه مسائلى كه جزء اصول عقايد مسلمانان است، جزء برنامه درسى 
طلبه ها قرار دهند و خالصه حوزه نجف را از انحصار فقاهت و رساله عمليه نويسى خارج كنند. خبر 
ــن اصفهانى رسيد. ايشان كه از جريان مرحوم آيت اهللا حائرى بودند  ــيد ابوالحس به گوش مرحوم س
ــى حق ندارد دست به تركيب اين حوزه بزند و اضافه كردند:  ــتم كس پيغام دادند كه تا من زنده هس

سهم امامى كه به طلبه ها داده مى شود، فقط براى فقه و اصول است، نه چيز ديگر.
ــته ما همين كه روى كار مى آيند، در انجام  ــد كه چرا شخصيت هاى برجس با اين توضيح معلوم ش
دادن برنامه هاى خود عاجزند. چرا حوزه هاى علميه ما از صورت دانشگاه به صورت «دانشكده فقه» 
ــت. چرا علما و فضالى ما همين كه معروف  در آمده اس
ــدند، اگر معلومات ديگرى غير از فقه و اصول دارند،  ش
روى آنها را مى پوشانند و منكر آنها مى شوند. چرا بيكاره 
و علف هرزه در محيط مقدس روحانى ما زياد است، به 
ــت براى آب  ــورى كه يك زعيم روحانى، مجبور اس ط
ــف هرزه هاى زيادى را آب  ــك گل، خارها و عل دادن ي
بدهد. چرا در محيط روحانى و دينى ما سكوت و سكون 
ــى ترجيح دارد. چرا  ــى بر تحّرك و زنده صفت و مرده  وش
آزادى انديشه و عقيده در ميان ما كمتر وجود دارد. چرا برنامه درسى طلبه ها براساس نيازهاى روز 
تنظيم نمى شود. چرا روحانيون ما به جاى آنكه پيشرو، پيشتاز و هدايت كننده جامعه باشند، هميشه 

از دنبال قافله حركت مى كنند.
ــاگردى كردن است. شايد به  ــتاد ديدن و زياد ش ــت كه مالك، زياد اس [يكى از آفات حوزه اين اس
ــت. در مراكز علمى ديگر بر عكس است.  ــكال فقط دامنگير حوزه اس طور قطع بتوان گفت اين اش
ــت و همين باعث رشد علوم ديگر شده است. حال  ــود، ابتكار فردى اس آن چيزى كه تمجيد مى ش

ببينيم نظر استاد در اين باره چيست]
11. مالك، زياد استاد ديدن نيست

ــيخ انصارى» كه يكى  ــتادهاى ما افرادى با ابتكار بودند كه زياد معلم نديده بودند. «ش در ميان اس
ــتاد ديده بود؛  ــت، از تمام علماى امروزى كمتر اس ــال اخير اس از مبتكرترين فقهاى صد و پنجاه س
يعنى دورة استاد ديدنش بسيار كم بود. طلبه اى۵ بود كه رفت نجف و زمان كمى در محضر استادان 
ــتادهاى مختلف رفت مشهد و مدتى در آنجا ماند. اما خيلى  آنجا بود. بعد خودش راه افتاد دنبال اس
نپسنديد. به تهران آمد، ولى تهران هم خيلى نماند. سپس به اصفهان رفت. او در آنجا كمى بيشتر 
ــالم»، در اين شهر معلّم «رجال» بود. در  ــهرهاى قبلى ماند. «آقا سيد محمد باقر حجت االس از ش
ــان  ــال در آنجا ماند. نراقى ها كاش ــه س ــان رفت و س فّن «رجال» چيزهايى ياد گرفت. بعد به كاش
ــال هم نرسيد. در صورتى  ــاگردى او به ده س بودند. آنجا بيش تر از همه جا ماند؛ يعنى همة دورة ش
ــال معلّم ديده اند. از «آقاى بروجردى» ايراد  ــال، بيست و پنج سال يا سى س ــت س كه ديگران بيس
ــتاد ديده است، اما از نظر ما همين  مى گرفتند كه كم اس
ــان كم استاد نديده  ــن ايشان بود. البته ايش مطلب ُحس
ــال نزد استادهاى درجه اول شاگردى  بود؛ ده دوازده س
كرده بود؛ يعنى هفت هشت سال نجف و سه چهار سال 
اصفهان. البته ولى نجفى ها قبول نمى كردند و مى گفتند 
ــى سال استاد ديده  ــتاد كم ديده و مثًال بايد س كه او اس
ــتاد ديده بود،  ــن دليل كه كمتر اس ــد. ولى به همي باش
ــتر بود؛ يعنى مسائلى  ابتكارش از اغلب علماى آنجا بيش

را مى گفت كه خودش فكر مى كرد. مجال فكر كردن داشت.۶
12. زهد منفى در طلبه ها

ــتيم كه هميشه از قدرت اقتصادى و ثروت دورى گزيده ايم. بعضى ضعف را انتخاب  ما زاهدى هس
ــت كارى را كه از اقتصاد ساخته است،  ــند، مسلّم اس ــته باش كرده ايم. مردمى كه پول و ثروت نداش
نمى توانند انجام بدهند و بايد دست گدايى پيش ديگران دراز كنند. از ناحية روحى هم اتفاقًا ضعيف 
ــويم. زمانى  ــتيم؛ زيرا وقتى خودمان را تربيت مى كنيم كه مثًال با دور ماندن از مال دنيا زاهد ش هس
ــى رود. مى بينيم نه از ناحية روحى قوى  ــه گونه اى روى مى آورد، اختيار از ما بيرون م ــه دنيا به ب ك
ــالم قّوت و قدرت روحى است. با اين قّوت و قدرت  ــتيم، نه از ناحية اقتصادى. پس زهد در اس هس

          ][ ︨️. ︋︀ ا﹟ ﹇ّ﹢ت و ﹇︡رت رو﹩، ﹝︀ل 
مم

︣وت د﹡﹫︀ ﹋﹥ ﹇︡رت د﹍︣ی ا︨️، ﹡﹥ 
︠︡﹝️ ︫﹞︀ ﹇︣ار ﹝﹩﹎﹫︣د.    ﹠︀ ︋﹥ ︫﹞︀ ︮︡﹝﹥ ﹡﹞﹩ز﹡︡، ︋﹙﹊﹥ در 

          ][
︀﹡﹩ ︻﹢امزده ︀رهای ﹡︡ارد ︗︤ ا﹠﹊﹥ ﹨︣ و﹇️ 
︨️ ﹝︧﹙﹥ای ا︗︐﹞︀︻﹩ را ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹠︡، ︋﹥ د﹡︊︀ل 

 ﹏︀︧﹞ و ︾﹫︣ا︮﹢﹜﹩ ︋︣ود و از ﹩︴︨ ﹏︀︧
﹢﹜﹩ ︮︣ف﹡︷︣ ﹋﹠︡ ︀ ︵﹢ری ا︀︧﹞ ﹟﹏ را ︋﹫︀ن 
︡ ﹋﹥ ـ ︋︀ ﹋﹞︀ل ︑︃︨︿ ـ ا︨﹑م ﹡︧ ︫︡ه ا︨️ و 
ن ﹏ ﹟ ﹩
              ﹟ و︨﹫﹙﹥ ز︋︀ن د︫﹞﹠︀ن ا︨﹑م را دراز︑︣ ﹝﹩﹋﹠︡.
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ــت، نه تنها به شما صدمه  روحى، مال و ثروت دنيا كه قدرت ديگرى اس
نمى زند، بلكه در خدمت شما قرار مى گيرد.

ــفة زهد را نفهميده  ــانى كه به امام صادق (ع) اعتراض كردند، فلس كس
ــان بايد در  ــد. خيال مى كردند كه على (ع) طرفدار اين بوده كه انس بودن
ــرايط با لباس مندرس زندگى كند و نان جو بخورد. اما نفهميده  همه ش
ــريح  ــت. امام صادق (ع) براى اينها تش ــد كه نان جو خوردن چيس بودن
ــت انسان  كرد تا بفهمند كه چرا على (ع) زاهد بود. براى اينكه مى خواس
ــد و اسم انزوا را  ــه افتاده باش ــد. على (ع) زاهدى نبود كه يك گوش باش

زهد بگذارد.٧
13. روحانى نما و ژست

ــخن  ــان س ــخن مى گويند. راه رفتن انس ــت ها س ــى اوقات ژس ... گاه
ــد... . اگر يك روحانى  ــد. طرز حرف زدنش حرف ديگرى مى زن مى گوي

براى خودش قيافه و هيكلى 
عادت  آنچه  برخالف  بسازد، 
و معمول است؛ يعنى عمامه 
را بزرگ و ريش را دراز كند، 
ــا هيمنه و  ــى ب ــا و ردائ عص
ــت و  ــاص به دس ــكوه خ ش
ــت و  ــرد؛ اين ژس دوش بگي
ــودش حرف مى زند.  قيافه خ

ــتيد.  ــرام بگذاريد، راه را برايم باز كنيد. مؤدب بايس ــد به من احت مى گوي
دست مرا ببوسيد.٨
آينده اميدبخش

ــازمان روحانيت ما حل گردد، نواقص  ــت خدا مشكل مالى س اگر بخواس
ديگر هم به دنبال آن حل خواهد شد. اگر ما دست به كار نشويم، روزگار 
ــيار ماية اميدوارى است، وجود شخصيت هاى  خواهد شد. چيزى كه بس
ــت؛ از  اليق، مخلص و اصالح طلب در ميان همة طبقات روحانيون ماس

طراز اول و مراجع تقليد و خطباى درجه اول گرفته تا طلبه هاى جوان.

ــت كه در افراد روحانى  ــد، به معناى اين نيس آنچه در اين مقاله گفته ش
ــبت به طبقات ديگر، كمبود هست. بلكه خود اين مقاله دليل اين  ما نس
ــنده هر انتظار اصالحى دارد، از اين سلسلة جليله است.  ــت كه نويس اس
ــازماندهى درست به روحانيت، دست  ــنده اين است كه با س منظور نويس
شخصيت هاى اليق و برجسته ما بازتر شود و راه عملى شدن هدف هاى 

مقدس آنها فراهم گردد.
ــنده، مادامى كه اصالح اساسى صورت نگرفته، وظيفة افراد  به نظر نويس
ــت كه زندگى خود را از طريق يك شغل و حرفه كه  اصالح طلب اين اس
ــترنج خود زندگى كنند تا  ضمنًا كمتر وقت آنها را بگيرد، تأمين و از دس
بتوانند آزاد فكر كنند و آزاد بگويند و از يك سنگر آزاد، از اسالم حمايت 

كنند و مقدمات يك اصالح اساسى را فراهم نمايند.
ــون بزرگ ما بايد به اين نكته توجه كنند كه بقا و دوام روحانيت  روحاني
در  ــالم  اس ــت  موجودي و 
ــت  ــور به اين اس ــن كش اي
ــن، ابتكار  ــران دي ــه رهب ك
ــه  ــى را ك ــات عميق اصالح
ــخيص  تش ضرورى  ــروز  ام
ــت  دس در  ــود،  مى ش داده 
ــد. امروز آنها در مقابل  بگيرن
ملتى نيمه بيدار قرار گرفته اند 
ــوند. انتظاراتى كه نسل امروز از روحانيت و  كه روز به روز بيدارتر مى ش
اسالم دارد، غير از انتظاراتى است كه نسل هاى گذشته داشته اند و بيشتر 
ــروع و به جاست. اگر روحانيت ما هر چه زودتر نجنبد  اين انتظارات، مش
ــود را جمع و جور  ــود را از چنگال عوام خالص و قواى خ ــان خ و گريب
ــن بينانه گام برندارد، خطر بزرگى از ناحيه رجال اصالح طلب  نكند و روش

بى عالقه به دين، متوجه اش خواهد شد.
امروز ملت اسالم، به ويژه ملت شيعه، تشنة اصالحات نابسامانى هاست و 
فردا تشنه تر خواهد شد؛ ملتى است كه نسبت به ملت هاى ديگر احساس 

          ][
﹨﹩ او﹇︀ت ژ︨️﹨︀ ﹢﹎﹩﹞ ﹟︨﹠︡. راه ر﹁︐﹟ ا﹡︧︀ن 

﹟ ﹝﹩﹎﹢︡. ︵︣ز ︣ف زد﹡︩ ︣ف د﹍︣ی ﹝﹩ز﹡︡.... 
︣ ﹉ رو︀﹡﹩ ︋︣ای ︠﹢دش ﹇﹫︀﹁﹥ و ﹨﹫﹊﹙﹩ ︋︧︀زد، 

﹑ف آ﹡︙﹥ ︻︀دت و ﹝︺﹞﹢ل ا︨️؛ ︺﹠﹩ ︻﹞︀﹝﹥ را ︋︤رگ 
︩ را دراز ﹋﹠︡، ︻︭︀ و ردا﹩ ︋︀ ﹨﹫﹞﹠﹥ و ︫﹊﹢ه ︠︀ص 
د︨️ و دوش ︋﹍﹫︣د؛ ا﹟ ژ︨️ و ﹇﹫︀﹁﹥ ︠﹢دش ︣ف 
ز﹡︡. ﹝﹩﹎﹢︡ ︋﹥ ﹝﹟ ا︐︣ام ︋﹍︢ار︡، راه را ︋︣ا﹛ ︋︀ز 

﹋﹠﹫︡. ﹝﹣دب ︀︋︧︐﹫︡. د︨️ ﹝︣ا ︋︊﹢︨﹫︡.



عقب ماندگى مى كند و سعى دارد به آنها برسد. از طرفى زيادند مدعيان اصالح طلبى كه بيشترشان 
ــالم و روحانيت به  ــل امروزند؛ اگر اس ــات نو و بلند نس عالقه اى به دين ندارند و در كمين احساس
ــوى آن قبله هاى نوظهور  ــات بلند اين ملت، پاسخ مثبت ندهند، به س ــته ها و احساس نيازها، خواس
ــد. فكر كنيد: آيا اگر اين افراد سنگر اصالحات را اشغال كنند، موجوديت اسالم و  متوجه خواهند ش

روحانيت به خطر نخواهد افتاد؟
ــامانى  ــر و س ــود به حول و قوه الهى س اما اگر بنا ش
ــاس و با چه  ــود، بايد بر چه اس به روحانيت ما داده ش
برنامه اى صورت بگيرد؟ بايد انديشمندان قوم بنشينند 
ــيوه اداره و  ــه برنامه هاى تحصيلى؛ روش، ش و از جنب

قسمت هاى ديگر كار برنامه ريزى كنند.
من خودم مى دانم كه گروهى اين افكار و اين آرزوها 
ــر و  را بيهوده و غير عملى مى دانند؛ به عقيده آنها س

ــازمان روحانيت در اين عصر و زمان، چيزى شبيه زنده كردن مرده و دست كم  ــامان دادن به س س
نجات دادن يك بيمار محكوم به مرگ است.

ــته اصلى زنده ترين دستگاه ها  ــت در نقطه مقابل فكر مى كنم. روحانيت را از لحاظ هس اما من درس
ــته شده و  ــت و پاى اين موجود زنده و فعال بس مى دانم؛ عقيده دارم فقط غل و زنجيرهايى به دس

بايد او را از قيدها و زنجيرها آزاد كرد.
ــى آن دارم و از اطالعاتى كه درباره  ــالم و معارف غن ــن عقيده را از مطالعاتى كه درباره اس ــن اي م
ــتگاه دارم، الهام گرفته ام. بنابراين، نه تنها اصالح اين دستگاه را دور  ــخصيت هاى اليق اين دس ش

ــه كامًال نزديك و  ــن و غير عملى نمى دانم، بلك از ذه
امكان پذير مى دانم.٩

«انّهم يرونه بعيداً و نريه قريبًا».
تأثير جهان بينى فقيه در فتواهايش

كار فقيه و مجتهد استنباط و استخراج احكام است. اّما 
ــات و به اصطالح، طرز  ــالع و احاطه او به موضوع اط
جهان بينى اش، در فتواهاى او زياد تأثير دارد. فقيه بايد 
ــد كه براى آن  ــته باش احاطه كامل به موضوعاتى داش

موضوعات، فتوا مى دهد. اگر دو فقيه را با هم مقايسه كنيم كه يكى هميشه گوشه خانه يا مدرسه 
ــيوه از ادله  ــت، در اين صورت، هر دو فقيه به يك ش بوده و ديگرى وارد جريانات زندگى بوده اس

شرعى استنباط نمى كنند.

ــهر ديگرى مثل تهران كه در آنجا  ــده باشد يا در ش ــهر تهران بزرگ ش فرض كنيد: يك نفر در ش
ــخص فقيه، بخواهد  ــت و همين ش ــت؛ حوض ها، آب انبارها و نهرها هس آب ُكر و جارى فراوان اس
ــخص با سوابق زندگى شخصى خود، وقتى به اخبار  ــت فتوا بدهد. اين ش در احكام طهارت و نجاس
ــتنباط مى كند كه خيلى مقرون به احتياط باشد  ــت مراجعه كند، طورى اس و روايات طهارت و نجاس
ــان از خيلى چيزها اجتناب كند. ولى  ــود كه انس يا الزم ش
اگر همين شخص سفرى به زيارت خانه خدا برود و وضع 
طهارت، نجاست و بى آبى را در آنجا ببيند، نظرش در باب 
طهارت و نجاست فرق مى كند؛ يعنى بعد از اين مسافرت، 
ــت مراجعه كند، آن  اگر به اخبار و روايات طهارت و نجاس

اخبار براى او مفهوم ديگرى دارد.
ــه كند و در  ــى فتواهاى فقها را با يكديگر مقايس اگر كس
ــائل  ــرز تفكر آنها در مس ــخصى و ط ــن به احوال ش ضم
زندگى توجه كند، مى بيند كه چگونه سوابق ذهنى يك فقيه و اطالعات خارجى او از دنياى خارج، 
در فتواهايش تأثير داشته است؛ به طورى كه فتواى عرب، بوى عرب مى دهد و فتواى عجم، بوى 

عجم؛ فتواى دهاتى بوى دهاتى مى دهد و فتواى شهرى، بوى شهرى.
ــدارد؛ مربوط به همه منطقه ها  ــه زمان يا منطقه معينى اختصاص ن ــت و ب اين دين، دين خاتم اس
ــرفت زندگى بشر آمده است. پس چگونه  ــت كه براى نظام زندگى و پيش ــت. دينى اس و زمان هاس
ــد، به تكامل و پيشرفت زندگى ايمان  ــت فقيهى از نظامات و جريانات طبيعى بى خبر باش ممكن اس
ــتورهاى عالى و مترقى اين دين حنيف را كه براى همين نظامات  ــته باشد و آن گاه بتواند دس نداش
ــا و تحوالت و  ــن جريان ه ــت اي ــن هداي ــده و ضام آم
پيشرفت هاست، به طور كامل و درست استنباط كند.١٠
1. ابتدا به حول و قوة پروردگار اكنون حوزه هاى علميه اين اشكال را 

مرتفع كرده اند.
2. مجموعه مقاالت، ص 103 و 104.

3. ده گفتار، ص 76.
4. تعليم و تربيت، ص 24 و 25.
5 . حدوداً 20 ـ 21 ساله بودند.

6 . تعليم و تربيت، ص 23 و 24.
7 . حق و باطل، ص 128 و 129.

8 . مسألة حجاب، ص 86 . متأسفانه اين اشكال در اين زمان شديدتر هم شده است.
9 . مجموعه مقاالت، ص 116 و 118.

10 . ده گفتار، ص 100 و 101.

          ][
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 ️﹫﹡︀و دوام رو ︀﹆︋ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ﹤︐﹊﹡ ﹟ا ﹤︋ ︡︀︋ ︀﹞ ن ︋︤رگ﹢﹫﹡︀

﹝﹢︗﹢د️ ا︨﹑م در ا﹟ ﹋︪﹢ر ︋﹥ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ر﹨︊︣ان د﹟، ا︋︐﹊︀ر 
︀ت ︻﹞﹫﹆﹩ را ﹋﹥ ا﹝︣وز ︲︣وری ︑︪﹫︬ داده ﹝﹩︫﹢د، در د︨️ 
︡. ا﹝︣وز آ﹡︀ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝﹙︐﹩ ﹡﹫﹞﹥︋﹫︡ار ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ا﹡︡ ﹋﹥ روز ︋﹥ روز 

︣ ﹝﹩︫﹢﹡︡. ا﹡︐︷︀را︑﹩ ﹋﹥ ﹡︧﹏ ا﹝︣وز از رو︀﹡﹫️ و ا︨﹑م دارد، ︾﹫︣ 
︷︀را︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︧﹏﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ دا︫︐﹥ا﹡︡ و ︋﹫︪︐︣ ا﹟ ا﹡︐︷︀رات، 
وع و ︋﹥ ︗︀︨️. ا﹎︣ رو ︣﹨ ︀﹞ ️﹫﹡︀﹥ زود︑︣ ﹡︖﹠︊︡ و ﹎︣︊︀ن ︠﹢د 
ع              ﹠﹍︀ل ︻﹢ام ︠﹑ص و ﹇﹢ای ︠﹢د را ︗﹞︹ و ︗﹢ر ﹡﹊﹠︡ و رو︫﹟︋﹫﹠︀﹡﹥ 

 ،﹟ر︗︀ل ا︮﹑ح︵﹙︉ ︋﹩︻﹑﹇﹥ ︋﹥ د ﹤﹫︀﹡ ︡ارد، ︠︴︣ ︋︤ر﹎﹩ از﹡︣︋
︹ م

﹝︐﹢︗﹥اش ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

︤ی ﹋﹥ ︋︧﹫︀ر ﹝︀﹥ ا﹝﹫︡واری ا︨️، و︗﹢د 
️ ﹨︀ی ﹐﹞ ،﹅﹙︬ و ا︮﹑ح ︵﹙︉  ﹫︭
ر ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹥ ︵︊﹆︀ت رو︀﹡﹫﹢ن ﹝︀︨️؛ از 
︣از اول و ﹝︣ا︗︹ ︑﹆﹙﹫︡ و ︠︴︊︀ی در︗﹥ 

اول ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ی ︗﹢ان.
︹
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،︩ ﹥ دا﹡ ︀ه در︗﹥ دو︋  ﹍﹡ ︕︣و ︣دی ﹝﹛ در︑ ︥و﹨︩ ﹝﹢ر را﹨︊  آ﹝﹢زش︎ 
پيشگفتار

يكى از مسائل مهّمى كه امروزه جاى آن در نظام تعليم و تربيت، در سطوح مختلف آن و همچنين 
ــت، پرداختن درجه دوم و تحليلى به دانش مى  ــيار خالى و يا كم رنگ اس ــى بس نظامهاى پژوهش
ــها به دانش در نظام آموزشى ـ تحقيقى ما (مدارس،  ــد. فقدان و يا ضعف ترويج اينگونه نگرش باش
ــيارى گرديده است، كه در ادامه به تعدادى از آنها  ــگاهها و حوزه ها)، باعث بروز مشكالت بس دانش
اشاره خواهد شد. ترويج اين امر، عالوه بر اثرات مثبتى كه بر كّل نظام و تربيت خواهد داشت، يكى 
ــى پژوهش محور مى باشد كه در شماره پيش درباره  ــيار مهم تحّقق نظام آموزش از راهبردهاى بس
ــد. اّما پيش نياز ترويج اين امر، بررسى مفهومى خود نگرش  ــتى و ضرورت آن سخن گفته ش چيس

ــتى آن، و راهكارهاى تحقق آن،  درجه دوم، بيان چيس
ــتارهايى هم كه بدين مقوله  ــفانه نوش ــد. متاس مى باش
بپردازند، بسيار كم و در مواردى انگشت شمار مى باشد. 
ــتارى جداگانه به اين مقوله  لذا ضرورى بود كه در نوش
پرداخته شود، و از زواياى مختلف بدان نگريسته شود تا 
ــه لحاظ مفهومى از ابهام به در آيد.اّما پيش از ورود به  ب
ــد، و آن  بدنه بحث، نكته اى مهم الزم به ذكر مى باش
ــتار، دغدغه ما بيشتر بررسى  ــت كه: در اين نوش اين اس

ــت (بخصوص نظام آموزش پژوهش محور) و  ــن بحث از منظر تأثيرات آن بر نظام تعليم و تربي اي
ترويج اين نگرش در آن مى باشد، و به عللى، قصد طرح مباحثى تمامًا از سنخ آنچه در فلسفه علم 

رايج مطرح مى شود، نداريم. از جمله اينكه: 
ــتر صبغه نظرى دارد و رويكرد انگيزشى و مهارتى  ــفه علم رايج، مطرح مى شود بيش آنچه در فلس
ــى و تربيتى) در آن كمتر مشاهده مى شود. بعبارت ديگر، دامنه مباحث اين  (و به تعبير بهتر آموزش

نوشتار گسترده تر و فراتر از مباحث مطرح در فلسفه علم رايج مى باشد.١

ــترده اى از فراگيران و حّتى معلّمان و  ــفه علم رايج، براى طيف گس ــنخ مباحث مطرح در فلس  س
مربيان، مناسب نيست. اين امر، يا به خاطر زبان و ادبيات حاكم بر اين مباحث است كه غالبًا گرته 
بردارى نادرست از زبان علمى اين مباحث در مغرب زمين انديشه ٢ مى باشد، و يا به خاطر ماهّيت 
اين مباحث است كه به تبع انديشه حاكم بر خاستگاه آن، قسمت عمده اش بر شكاكّيت و نسبيت 
ــا مباحث عقلى و  ــنايى الزم ب ــت، امرى كه ذهن مبتديان و افرادى كه آش ــده اس ــا نهاده ش و... بن

دانشهايى چون منطق و معرفت شناسى را ندارند، بيشتر آشفته مى سازد تا سامان بخشد. 
 ....

ــت، و حتى در آنجا كه سخن و انديشه حّقى ارائه مى  ــم پوشى از مبانى و زير بناهاى نادرس با چش
ــود، نمى توان از زبان رايج در فلسفه علم رايج بهره  ش
زيادى گرفت، زيرا مى توان يك محتوى را به زبانهاى 
ــى زمانى كه اين عرضه،  ــى گوناگونى ارائه داد، ول علم
ــن و روان آموزنده و آموزگار را  ــد كه ذه بگونه اى باش
ــان نموده و در آخر  ــازد، احساسات او را پريش آشفته س
ــى و تاثيرى در زندگى  ــچ فايده عملى يا علم بدون هي
ــد، و ديگر بار  ــت خالى رها كن ــران و دس وى، او را حي
ــود كه دست ذهن و  ــى ارائه ش ــه، به روش همان انديش
ــات او را  ــاند، احساس ــت به مراتب باالتر بكش ــه فراگير را گرفته و از مرحله اى كه در آن اس انديش
نسبت به آن سامان بخشيده و در او توليد انگيزه نمايد و ره آوردهايى عملى براى زندگى او داشته 
باشد. شيوه دوم، همان است كه انديشوران مسلمان قرنها بكار مى بسته اند، و روش نخست همان 
ــه نفس مدار و خدا گريز و شك زده پديد آمده است و گنداب آن زندگى  ــت كه از لجنزار انديش اس
را بر بشر امروز دشوار نموده است و در ورطه اى از شك و نوميدى افكنده است. با اين حال؛ بقدر 
ضرورت از برخى عناوين رايج در فلسفه علم كنونى استفاده نموده ايم ولى تا حّد امكان سعى شده 

          ][
﹊﹩ از ﹝︀︧﹏ ﹝ّ﹞﹩ ﹋﹥ ا﹝︣وزه ︗︀ی آن در ﹡︷︀م 
︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️، در ︨︴﹢ح ﹝︐﹙︿ آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
م

︷︀﹝︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ︋︧﹫︀ر ︠︀﹜﹩ و ︀ ﹋﹛ ر﹡﹌ ا︨️، 
ح

︣دا︠︐﹟ در︗﹥ دوم و ︑﹙﹫﹙﹩ ︋﹥ دا﹡︩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︡ان و ︀ ︲︺︿ ︑︣و︕ ا︫︣﹍﹡ ﹤﹡﹢﹍﹠︀ ︋﹥ دا﹡︩ در 

م
︀م آ﹝﹢ز︫﹩ ـ ︑﹆﹫﹆﹩ ﹝︀ (﹝︡ارس، دا﹡︪﹍︀﹨︀ و 

︕︕
﹨︀)، ︋︀︻︒ ︋︣وز ﹝︪﹊﹑ت ︋︧﹫︀ری ﹎︣د︡ه ا︨️.

م
زه



است با رويكردى متفاوت بدانها پرداخته شود. 
مقّدمه: نگاه درجه دو به دانش، چرا؟ يك كنجكاوى يا يك ضرورت؟

درباره نگرش درجه دوم به دانش، پرسشهاى فراوانى به ذهن مى آيد كه برخى از آنها عبارتند از:
ــل و يا پژوهش، يك امر  ــبت به دانش، در فرآيند تحصي ــتن نگاه تحليلى و درجه دوم نس ــا داش آي
تفّننى و از سر كنجكاوى مى باشد و يا يك ضرورت است كه هر طالب علم و يا پژوهنده اى بايد 

در انديشه احراز آن باشد؟ 
ماهّيت اين نوع نگرش چيست؟ 

در اين نوع بررسيها، به چه مواردى پرداخته مى شود؟ 
تفاوت يا تفاوتهاى اين نوع نگرش با نگرش درجه اّول چيست؟ 

در صورت فقدان و يا ضعف اين امر در نظام تعليم و تربيت، چه آسيبهايى متوّجه آن خواهد شد؟ 
اينگونه بررسيها چه اشكال و صورتهايى دارد؟ 

از چه زمانى بايد وارد اين مقوله شد؟ 
آيا اين بررسيها سابقه اى هم در نظام تعليم و تربيت ما داشته است؟ 

چه راهبردهاى كالنى براى توسعه اين نوع نگرش در نظام تحصيلى و پژوهشى، وجود دارد؟ 
از چه راهكارهايى مى توان جهت تحّقق اين امر، بهره جست؟ 

.....
براى رسيدن به پاسخ پرسشهاى باال، بايد در ابتدا معناى نگاه درجه دو به دانش را بيان، و تفاوتهاى 
ــيبهاى نپرداختن به اين مقوله ذكر شود،  ــود ، و برخى آس آن با فعالّيتهاى درجه اّول علمى تبيين ش

و.... 
الف: معناى نگاه درجه يك و دو به دانش

معنا و نگرش درجه دوم به دانش
ــا «مجموعه اى از علوم») را  ــت كه يك «علم» (ي ــرش درجه دوم به دانش، اين اس ــور از نگ منظ
ــى آن بپردازيم.٣ در اينگونه  ــارج و از منظرى باالتر به بررس ــرار دهيم و با نگاهى از خ ــوع ق موض

بررسيها، به امورى از اين قبيل پرداخته ميشود: 
فلسفه وجودى و راز پيدايش آن علم

موضوع آن دانش
محموالت آن علم و نوع رابطه آنها با موضوع علم 

سنخ و ماهيت آن دانش 
كاربرد و فايده آن علم 

مبانى، مبادى ( تصورى و تصديقى ) و پيشفرضهاى آن 
جغرافياى مسائل آن علم 

ساختار مباحث و نحوه ترتّب مباحث بر يكديگر 
كشف نظام حاكم بر مسائل آن علم (نگرش نظام مند به آن دانش)

تفكيك ساختارهاى كالن و يا محورى از زير ساختارهاى فرعى 
تبويبهاى مختلف آن دانش 

تاريخچه مباحث آن علم 
نحوه و سير تطّور مباحث آن دانش 
اهداف آموزشى و يا تربيتى آن دانش

ارتباط آن علم با علوم هم سنخ و يا علوم ديگر  
شيوه هاى آموزش آن علم 

ابزارها و مقّدمات مورد نياز براى فراگيرى آن دانش 
روش ( يا روشهاى ) تحقيق در آن علم  

ميزان ارزش معرفت شناختى گزاره هاى حاصل از آن 
محدوديتهاى فرا روى پژوهشگر آن علم ( به لحاظ روشى، و.. )

....
معناى نگاه درجه اّول به دانش 

بنا بر آنچه گفته شد، مراد از نگاه درجه يك معلوم مى شود، نگاه درجه اّول به دانش، يعنى پرداختن 
ــى. يعنى  ــج در جريان تعليم و تعلّم در اغلب نظامهاى آموزش ــائل آن دانش، همان كار راي ــه مس ب
ــمند و  ــيار ارزش ــكيل مى دهد كه در رتبه خود نيز بس فعاليتى كه بخش اصلى دانش آموزى را تش
ــيدن به آن، ناگريز از بررسى دانش مورد تعليم از زاويه نگاه بيرونى و  ــت اّما براى غنا بخش مهم اس
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تحليل خارجى آن دانش هستيم. 
ب: تفاوتهاى نگاه درجه دو و درجه يك به علم ۴

ــش ( و به تعبيرى دقيقتر،  ــن نگاه درجه يك و دو به دان ــه بيان مهمترين تفاوتهاى بي ــا ب در اينج
تفاوتهاى بين فعالّيت علمى در يك دانش و بررسى آن فعالّيت و آن دانش)، مى پردازيم: 

1 ـ تفاوت در موضوع 
ــت، عبارتست  ــيها حول محور آن اس در نگرش درجه اّول به يك دانش، موضوع يعنى آنچه بررس
ــاى تاريخى، دين، روان، جامعه، زبان و...؛ ولى در  ــاى عينى و يا اعتبارى مانند پديده ه از: واقعيته
ــت از خود آن دانش، مانند تاريخ، دين  ــيها عبارتس ــيهاى درجه دو يك دانش، موضوع بررس بررس

شناسى، روانشناسى، جامعه شناسى، زبانشناسى و....
2 ـ تفاوت در زاويه و محدوده نگرش 

ــگر يا فراگير علم، از درون آن  ــت، يعنى پژوهش ــهاى درجه اول، درونى اس زاويه نگرش در نگرش
ــائل آن مى نگرد و به آموختن و يا حل و  دانش به مس
ــن حال، زاويه نگاه معموًال  ــل آنها مى پردازد، در اي فص
ــه روش آن علم  ــت ك ــك بعدى و تنها از منظرى اس ت
ــتن از آن زاويه ديد را مى دهد. ولى زاويه  اجازه نگريس
ديد در نگرشهاى درجه دوم به يك علم، نگاهى بيرونى 
ــد. لذا با زواياى  و از منظرى باالتر به آن دانش مى باش
ــى درجه دوم يك دانش  ديد مختلف مى توان به بررس
ــناختى، روش  ــگاه تاريخى، معرفت ش پرداخت، مثل ن

شناختى، روانشناختى، جامعه شناختى، هستى شناختى، ارزشى، و.... به آن دانش. 
3 ـ تفاوت در روش تحقيق 

ــه عقالنى است؛ زيرا موضوع  ــود: (روش تحقيق در حوزه علم درجه دوم، هميش گاهى گفته مى ش
ــناخت، معيار ارزيابى، كشف مبادى و پيشفرضهاى آن است كه تنها با روش  ــى ماهيت ش آن بررس

عقلى به اين منظور مى توان دست يافت... ). ۵
ولى اين گفته در عين اينكه غالبيتى نسبى دارد ولى كلّيت ندارد، زيرا گاهى براى نگرش درجه دوم 
به يك دانش، مجبوريم از روشهاى ديگرى نيز استفاده نماييم، مثًال براى بررسى تاريخچه مباحث 
ــير تطّور مباحث آن دانش، كارآمدى آن در بازه هاى تاريخى، و امورى از اين  يك علم، نحوه و س

سنخ بايد از روش نقلى نيز استفاده نماييم. 
در علوم درجه اّول، با توجه به ماهّيت موضوع، نوع روش تحقيق هم متفاوت خواهد بود؛ مثًال اگر 
موضوع پديده اى عقلى باشد از روش عقلى، اگر طبيعت باشد از روش تجربى، و.... در همين جا نيز 
ــى هاى درجه اّول نيز ممكن است يك پديده را با چند روش بررسى  ــت كه در بررس بايد توجه داش
نماييم، مثًال يك پديده اجتماعى را با روشهاى تحقيق ميدانى بررسى كنيم، در عين حال به بررسى 

آن در منابع دينى با رويكردى نقلى و يا استنباطى بپردازيم. 
4 ـ نوع نگاه به مسائل نادرست 

آراى نادرست، در علوم و نگرشهاى درجه اّول از اهّميتى برخوردار نيستند و دانشمندان پيوسته مى 
ــى كه بدان مى پردازند خارج سازند، در حاليكه در  ــت را از گردونه دانش ــند اين نظرات نادرس كوش
نگرشهاى درجه دوم اين نظريات نادرست و آراى ناصحيح ارزش زيادى دارند، زيرا با بررسى آنها و 
سنجششان با نظرات نادرست، مى توان به امور مهّمى دست يافت، مانند: علل انحراف يك دانش 
از مسير صحيح، نحوه راهيابى آراى نادرست به يك دانش، نقش پيش فرضهاى نادرست در توليد 

نظريات غلط، روشهاى پرهيز از افتادن در دام ارائه نظريات نادرست و يا ناكارآمد،.... 
5 ـ نگرش نظام مند 

ــى نظام مند يك دانش پرداخته نمى شود، در حاليكه در  ــهاى درجه اول، به بررس معموًال در نگرش
ــم بر آنها، ربطها و  ــه گزاره هاى يك دانش و نظام حاك ــى مجموع ــهاى درجه دوم به بررس نگرش

پيوندها، ساختارهاى اصلى و فرعى و... پرداخته مى شود. 
6 ـ تفاوت در اهداف و كاركردها 

در نگاه درجه اّول به علم، اهداف محدود به مسائل درونى علم است و پا از دايره آنها بيرون گذاشته 
نمى شود، در اين نگرشها معموًال به دانشهاى ديگر و نوع روابط اين علم با آنها توّجهى نمى شود. 
اگر فقط با اين ديد به يك دانش بپردازيم، آن دانش بسيار كند رشد خواهد نمود۶، ولى در نگاههاى 
ــود و با رصد مداوم پديده هاى مختلف يك علم از زوايايى  درجه دوم، اهداف فراترى دنبال مى ش
ــتمر در حال انجام است، امرى كه  ــى روابط آن با علوم ديگر نوعى بازنگرى مس گوناگون، و بررس
باعث ميشود كه روند رشد آن دانش بسيار سريعتر شود، 
ــگيرى شود، جستجو از روشهاى  از انحرافات كالن پيش
بهتر دنبال شود، زمينه هاى تعامل با علوم ديگر فراهم 
ــود، و.... بديهى است كه اين تفاوت در اهداف، باعث  ش

تفاوت در كاركردها نيز مى شود. 
7 ـ جايگاه تاريخ علم 

ــم، جايگاه  ــهاى درجه يك به عل ــخ علم در نگرش تاري
ــود و  ــوب ميش ــى ندارد و بگونه اى بيگانه محس چندان

حداكثر براى فهم پاره اى از نظرات بدانها پرداخته مى شود. 
ــى خود را متوّجه  ــتر تالش علم ــت كه ناظر درجه يك تمام يا بيش ــل اين امر، اين اس ــى از عل يك
ــائل تاريخى علم را قضايايى به  ــائل جارى علم و حل و فصل آنها مى نمايد، و مس پرداختن به مس
ــى وى را حل نمى كند، لذا توّجه  ــكالت كنون ــته و بدون كاربرد فعلى مى داند كه مش تاريخ پيوس

چندانى بدانها ندارد. 
ــت و يا  ــت كه وى، تاريخ علم را بيان مجموعه اى از نظريات نادرس ــبب ديگر اين امر، اين اس س
غالبًا نادرست و نظامهاى فكرى ابطال شده مى داند كه از ديدگاه انديشمندان درجه اّول يك علم 

ارزش چندانى ندارند. 
ــبب ديگر اين است كه براى سنجش و ارزيابى نظرات مطرح در علم، معموًال از نظرات پذيرفته  س
ــود، نه از نظراتى كه ديگر مقبولّيت علمى ندارند. البته ما اين  ــتفاده مى ش ــده در همان زمان اس ش
ــان داد كه چگونه توّجه به مسائل تاريخى  ــت مى دانيم، و در جاى خود مى توان نش تلّقى را نادرس

يك علم در حين پرداختن به مسائل جارى آن به حل اين مسائل كمك مى نمايد. 
ــيهاى  ــائل تاريخى و تاريخ يك علم  ـ  و به تعبير بهتر، «تراث» آن دانش-، در بررس توّجه به مس
ــيارى براى تاريخ و  درجه دوم جايگاه ويژه اى دارد و اغلب ناظرين درجه دو به دانش، اهّميت بس
ــند و اينگونه بررسيهاى تاريخى را از وظايف  ــير تاريخى مسائل علم مورد بررسى، قائل مى باش س
خود مى دانند. آنان، بدينگونه در پى دريافت پاسخ مسائلى چون چگونگى پيدايش و تطّور نظريات 
ــا ركود و انحطاط آن علم در  ــد و نمو ي ــى، مكاتب عمده آن علم، انحرافات تاريخى، علل رش علم
ــند. در جدول زير، خالصه اى از تفاوتهاى بين نگرش درجه يك و دو  مقاطعى خاّص، و... مى باش

به دانش ذكر شده است: 

          ][  دا︫︐﹟ ﹡﹍︀ه ︑﹙﹫﹙﹩ و در︗﹥ دوم ﹡︧︊️ 
دا﹡︩، در ﹁︣آ︑ ︡﹠︭﹫﹏ و ︀ ︎︥و﹨︩، 

م
﹉ ا﹝︣ ︑﹀ّ﹠﹠﹩ و از ︨︣ ﹋﹠︖﹊︀وی ﹝﹩ ︋︀︫︡ 
︩ ︎︥و  و ﹏﹫  ︣ ︩

 ︀ ︣ورت ا︨️ ﹋﹥ ﹨︣ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹛ و︲ ﹉ ︀
﹛          ﹨﹠︡ه ای ︀︋︡ در ا﹡︪︡﹥ ا︣از آن ︋︀︫︡؟ 
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ج: اشكال و صورتهاى نگاه درجه دو 
ــت كه هريك كاركردهاى ويژه  ــى درجه دوم به دانش، به صورتهاى مختلفى قابل انجام اس بررس

خود را دارد، در زير مهمترين اين صورتها آورده شده است: 
1) نگاه درجه دو به علم و دانش به صورت مطلق 

در اين بررسى، علم و دانش بشرى به عنوان پديده اى واحد مورد بررسى قرار مى گيرد، و مسائلى 
از اين قبيل بررسى مى شود ( و يا بايد بررسى شود) 

دانش چيست؟ 
تقسيمات عمده آن كدامند؟ 

منابع دانش چيستند؟ 
هسته هاى بنيادين معرفت بشرى كدام است؟ 

گستره دانش بشرى چه مقدار است؟ و چه مقدار مى تواند باشد؟ 
آيا دانش منبع يا منابعى غير بشرى دارد؟ 

ارزش معرفتى دانشهاى مختلف چقدر است؟ 
ــده آن ـ ممكن  ــتند به آورن ــهايى مرجع ـ مس آيا دانش

است؟ 
آيا بشر مى تواند به دانشهايى خطاناپذير برسد؟ 

تاريخ علم و دانش بشرى و سير تطّور آن
ــه كردند،  ــان هدي ــهايى كه انبياء به انس ــوم و دانش عل

كدامند؟ 
رابطه دين و دانش چيست؟

 .....
ــيها در پاره اى از مسائل، تناسب و سنخّيت بسيارى با معرفت شناسى پيشينى دارند،  اينگونه بررس
ــتند. در مورد اين دو واژه، بطور  ــى پسينى، هم سنخ هس ــهاى زيادى با معرفت شناس ولى در بخش

مختصر بايد گفت: 
 ـ معرفت شناسى پيشينى 

اين نوع معرفت شناسى مربوط به پيش از تجربه و قبل از مقام تحقق دانش، و معرفتى درجه اول 
ــت كه بحث در وجود ذهنى و ادراكات و قالبهاى ذهنى مى كند و در آن عنايتى به  ــوفانه اس و فيلس
اينكه علم در خارج چگونه به وجود آمده و رشد كرده است، نمى كند و فقط به بررسى (ذهن آدمى) 
ــناخت  ــرى» مى پردازد. در واقع، اين دانش به نگاه درجه دو به معرفت و ش ــى «ادراك بش و بررس

بشرى مى پردازد. 
 ـ معرفت شناسى پسينى

ــى مربوط به پس از تفكر و تجربه و در مقام تحقق دانش، و معرفتى درجه  اين نوع معرفت شناس
دوم است كه پس از تولد معارف بشرى شكل مى گيرد و وجودش مسبوق به وجود رشته هاى علمى 
ــى پسينى، به اين معنا است كه از بيرون بر معارف به  ــت. درجه دوم بودن معرفت شناس مختلف اس
عنوان يك موضوع (Object) نظر مى كند و آنها را با توجه به سير تاريخى سّيال و تدريجى آنها 

مورد شناسايى و نيز دانشمندان و حامالنشان را مورد بررسى و نقد بيطرفانه قرار مى دهد. 
2) نـگاه درجـه دو بـه دسـته اى از علوم هم 

خانواده 
ــيها چند علم هم خانواده مورد بررسى  در اينگونه بررس
ــد نگرش درجه دو به  ــته جمعى قرار مى گيرد، مانن دس
علوم انسانى يا تجربى يا دانشهاى نقلى و يا عقلى و..... 

3) نگاه درجه دو به يك دانش خاص 
ــفه، فيزيك،  ــى تحليلى فلس مثل نگاه درجه دو و بررس
شيمى، رياضى، فقه، اصول، تاريخ، پزشكى، تفسير، و.... 

با اين نوع بررسيها است كه فلسفه هاى مضاف، مانند فلسفه فقه، فلسفه منطق، فلسفه اصول فقه، 
فلسفه فيزيك، فلسفه تاريخ، و... شكل مى گيرند. 

د: آسيبهاى نپرداختن به اين مقوله (ضرورتهاى نگاه درجه دو و تحليلى به دانش)
ــد.  ــانه هاى ضعف نظام تعليم و تربيت مى باش ــها به دانش، از نش فقدان و يا ضعف اينگونه نگرش
ــگاهها و حوزه ها با شّدت و  ــى ـ تحقيقى ما (مدارس، دانش ــاله در نظام آموزش ــيوع همين مس ش

ضعفهاى متفاوت)، باعث بروز مشكالت بسيارى گرديده است، از جمله: 
ابهام در اهداف اصلى و كالن برخى علوم 

انحراف يا دور شدن از اهداف كالن و فلسفه وجودى برخى علوم 
پر رنگ شدن اهداف فرعى يك علم و جايگزين اهداف اصلى شدن آنها 

دست نيافتن آموزگار و فراگير به هندسه يك علم 
به عرصه عمل و كاربرد نرسيدن دانش 

تنقيح نشدن روش يا روشهاى تحقيق يك علم 
مشّخص نشدن مرزهاى يك علم با دانشهاى همگن و مشابه 

مبهم بودن ارتباط و نحوه تعامل يك علم با دانشهاى ديگر براى آموزگار و آموزنده
مشخص نبودن رتبه و جايگاه يك علم در هندسه علوم 

تعامل مناسب پيدا نكردن يك علم  با دانشهايى پيشين و پسين خود 
تداخل برخى علوم در اهداف و كاركردها 

بهبود نيافتن و كاهش بازدهى روشهاى آموزشى و پژوهشى 
ارتباط نگرشى، تحليلى و احساسى مناسب نداشتن مربيان، فراگيران و پژوهشگران با علم 

عدم آشنايى مربيان و فراگيران با منابع، مكاتب عمده و شخصيتهاى مؤثر و كليدى يك علم 
بى توّجهى به پشتوانه هاى تاريخى يك علم و در نتيجه از دست دادن آنها

ــوار و دور شدن اين امر و  ــت نيافتن فراگيران به نگرش تحليلى و توليدى در يك علم، و يا دش دس
رواج روحيه مصرفى 

قدرت تشخيص سازگارى و يا عدم سازگارى يك علم با باورها و آداب و سنن خود را پيدا نكردن 
توانايى توليد دانش بومى و متناسب با خود را پيدا ننمودن 

ــت  ــى نفوذ به اليه هاى عميق يك علم را به دس تواناي
نياوردن 

قدرت فهم و يا ايجاد علوم بين رشته اى را پيدا نكردن 
  ....

هـ: زمان پرداختن به اين نگرشها 
ــؤال مهم، اين است كه چه زمانى بايد ديد درجه  يك س
ــته باشيم؟ قبل از ورود به  ــبت به يك دانش داش دو نس
علم يا بعد از آن؟ يا هر دو؟ بهترين پاسخ اين است كه 
ــپس با  ــم و پيش از آن بايد تا مقدارى به اين امور پرداخت و س ــداى ورود در يك عل ــان ابت از هم

ديدى متفاوت وارد آن دانش شد.٧ 
در اين صورت، از يكسو فراگير يك دانش مى داند كه مشغول چه كارى است، با چه سنخ مسائلى 
ــد، چه مشكالتى از زندگى او با اين  ــته باش ــت، تا چه حّد مى تواند از اين دانش توّقع داش روبرو اس
ــب اين علم به چه امكانات نگرشى، عاطفى و رفتارى دست خواهد  ــود، با كس دانش برطرف مى ش
ــيوه اى به حل  ــكالت خود در اين علم به چه منابعى بايد رجوع كند و با چه ش يافت، براى حّل مش
ــخصيتهايى مى تواند كمك بگيرد، چگونه بين  ــائل آن دانش بپردازد، در صورت لزوم از چه ش مس
مسائل مشابه در اين علم و علوم هم سنخ تفكيك كند و آنها را با هم اشتباه نگيرد، و..... و از سوى 
ديگر، نظام آموزشى، مربّى و آموزگار هم مى داند كه چگونه بايد فراگيران را با اين علم آشنا كند، 
ــى و رفتارى آنها را با مسائل اين علم درگير كند تا  ــى، احساس ــيوه هايى اليه هاى نگرش به چه ش
ــيند و آثار آن را در زندگى عينى خود ببينند،  ــى را كه بدانها مى آموزد بر دل و جان آنان بنش دانش
چگونه ارزيابى و ارزشيابى موفقى را انجام دهد تا احراز كند كه آنها با اين علم در سطح مورد نظر 

آشنا شده اند، و..... 
ــه ارائه همه مباحث درجه دوم  ــال، پيش از ورود به يك علم به داليل زير نمى توان ب ــن ح در عي

مربوط به آن دانش به فراگيران پرداخت: 
ــس از ورود به آن دانش و آموختن پاره اى  ــن مباحث، نياز به مقّدماتى دارند كه تنها پ ــى از اي برخ
ــنايى با مفاهيم آن دانش قابل فهم  از اصطالحات و آش

هستند.
برخى از اين امور، از نوع مهارت و توانايى هستند، يعنى 
ــك دانش بايد با تجزيه و  ــر در حين فرا گرفتن ي فراگي
ــائل آن به يكسرى بينشها برسد، احساساتى  تحليل مس
ــب كند، اين  را تجربه نمايد و بتدريج مهارتهايى را كس
ــب  ــان و تمرين مداوم قابل كس ــور تنها با مرور زم ام

هستند.
عالوه بر اين، فراگير دانش براى پرداختن به دسته اى از اين نگرشها نيازمند دانستن پيشفرضهايى 
ــد، لذا نيازى به پرداختن به اين دسته از مسائل در  ــناختى مى باش ــفى و يا معرفت ش منطقى، فلس
ابتداى ورود به يك دانش و يا حتى در سطوح نسبتًا عالى آن دانش نمى باشد. و اين بررسيها، عمدتًا 
براى كسانى كه بطور تخصّصى به نگرشهاى درجه دوم در آن علم مى پردازند، الزم مى باشند.  
                                                                                                                              ....

خالصه اينكه: همواره بايد به پاره اى از اين نگرشها قبل از ورود به يك دانش پرداخت، به برخى 
ــا را نيز براى دوران بعد از تحصيل  ــته اى از آنه ــر در جريان تحصيل آن دانش پرداخت و دس ديگ
ــت اين است كه همواره بايد با اين نوع نگرشها دمخور بود تا  ــت. آنچه مهم اس آن علم باقى گذاش

به نتايج مورد نظر رسيد. 
و: برخى راهبردهاى كالن جهت توسـعه اين نوع نگرش در نظام تعليم و تربيت 

پژوهش محور
ــه دوم در جريان تحصيل يك  ــيدن به نگرش درج ــا به برخى راهبردهاى كالن براى رس در اينج

دانش مى پردازيم: 

          ][  ︣﹍دا﹡︩ ︎︣دا︠️، ︋﹥ ︋︣︠﹩ د ﹉ ﹤︋ از ورود ﹏
︗︣︀ن ︑︭﹫﹏ آن دا﹡︩ ︎︣دا︠️ و د︨︐﹥ ای از 
 را ﹡﹫︤ ︋︣ای دوران ︋︺︡ از ︑︭﹫﹏ آن ︻﹙﹛ ︋︀﹇﹩

 ︀︋ ︡︀︋ اره﹢﹝﹨ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا︨️ ا ﹜﹞ ﹤︙﹡آ .️︫
﹜

 ﹡﹢ع ﹡﹍︫︣︀ د﹝﹢ر ︋﹢د ︑︀ ︋﹥ ﹡︐︀︕ ﹝﹢رد ﹡︷︣ 
ر︨﹫︡. 

          ][
︨﹣ال ﹝﹛، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ︀︋︡ د︡ در︗﹥ دو ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹉ دا﹡︩ 
 ﹟ا ︨︀︎ ﹟︣︐︋ دو؟ ︣﹨ ︀ از آن؟ ︡︺︋ ︀ ﹜﹚︻ ﹤︋ ؟ ﹇︊﹏ از ورود﹜﹫︫︀︋ ﹤

 ﹜
 ﹟︡اری ︋﹥ ا﹆﹞ ︀︑ ︡︀︋ و ︎﹫︩ از آن ﹜﹚︻ ﹉ از ﹨﹞︀ن ا︋︐︡ای ورود در ﹤﹋

 ﹜ ﹜
 ︎︣دا︠️ و ︨︍︦ ︋︀ د︡ی ﹝︐﹀︀وت وارد آن دا﹡︩ ︫︡. در ا﹟ ︮﹢رت، 

﹜
 ﹠︨ ﹤ ︀︋ ،️︨︀ری ا﹋ ﹤ دا﹡︩ ﹝﹩ دا﹡︡ ﹋﹥ ﹝︪︽﹢ل ﹉ ︣﹫﹎︣ا﹁ ﹢︧﹊
︋ّ﹩ و آ﹝﹢ز﹎︀ر ﹨﹛  ﹙﹩ رو︋︣و ا︨️، و از ︨﹢ی د﹍︣، ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩، ﹝︣
   

 ﹩︀﹨ ه﹢﹫︫ ﹤ ﹤︋ ،︡﹠﹋ ︀﹠︫آ ﹜﹚︻ ﹟︣ا﹎﹫︣ان را ︋︀ ا﹁ ︡︀︋ ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ︡﹡ا
﹜ مم

﹨︀ی ﹡﹍︫︣﹩، ا︧︀︨﹩ و ر﹁︐︀ری آ﹡︀ را ︋︀ ﹝︀︧﹏ ا﹟ ︻﹙﹛ در﹎﹫︣ ﹋﹠︡ ︑︀ 
 ﹜ 

﹩ را ﹋﹥ ︋︡ا﹡︀ ﹝﹩ آ﹝﹢زد ︋︣ دل و ︗︀ن آ﹡︀ن ︋﹠︪﹫﹠︡ و آ︔︀ر آن را در ز﹡︡﹎﹩ 
﹜﹜

︻﹫﹠﹩ ︠﹢د ︋︊﹫﹠﹠︡.
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1ـ تفّكر محورى در نظام تعليم و تربيت 
مرزهاى دانش غالبًا با تفّكر گسترش يافته است. طبيعت فهم بشرى اين 
ــيدن به مطالب باالتر نياز به تفكر دارد. در اسالم نيز  ــت كه براى رس اس
ــده تا آنجا كه مى توان  ــى از كليدهاى علم آموزى، (تفّكر) معرفى ش يك
ــالم،  گفت كه يكى از ويژگيهاى بارز نظام تعليم و تربيت مطلوب در اس
ــد. در روايات زيادى به  ــام، بايد (تفّكر محور) باش ــت كه اين نظ اين اس
ــاره شده است، كه  كاركردهاى منحصر بفرد تفّكر در فراگيرى دانش اش
به علّت اهّميت اين مساله، در اينجا تنها به گوشه اى از ثمرات تفّكر در 

دانش اندوزى اشاره مى نماييم:  
 ـ إتقان آموخته ها و ايجاد ظرفيّت علمى

ــالم: من أكثر الفكَر فيما تعلّم أتقن علَمه و فهم ما لم  قال على عليه الّس
يكن يفهم. ٨

حضرت على عليه الّسالم: تفكر فراوان در آموخته هاى علمى، باعث مى 
شود كه فراگير: 

ــه ها را [در  ــف) اين آموخت ال
ــخ  ــتوار و راس ــودش] اس وج

گرداند. [إتقان آموخته ها]
ــه  ــد ك ــى بفهم ب) چيزهاي
ــم آنها را  ــى فه ــًال تواناي قب
ــت! [ايجاد ظرفيت  نيز نداش

علمى]
 ـ باال بردن بهره آموزشى

قال على عليه الّسالم: فضُل فكٍر و تفّهٍم أنجع من فضل َتكراٍر و ِدراسٍة. ٩ 
ــش براى فهم،  ــالم: بهره حاصل از فكر و كوش ــرت على عليه الّس حض
سودمندتر از زيادت ناشى از تكرار و حفظ كردن است.١٠ و اين امر، يعنى 
زياد فكر كردن در مباحث علمى تا اينكه فراگير آنها را خوب بفهمد، بهتر 

است از اينكه سرسرى آنها را ياد گيرد و تكرار و حفظ كند.
 ـ ملكه كردن علم در باطن انسان

ــالم: إذا رمتم االنتفاَع بالعلم فاعملوا به و أكثروا الفكر  قال على عليه الّس
فى معانيه تعه القلوب. ١١ 

ــره بريد، بدان  ــالم: اگر مى خواهيد از دانش به ــرت على عليه الّس حض
ــيار فكر كنيد تا در  ــى [و ابعاد مختلف] آن بس ــل كنيد و درباره معان عم

جانتان بنشيند. 
 ـ رسيدن به امور پنهانى و زواياى مخفى امور
قال على عليه الّسالم: بالفكر تنجلى غياهب األمور. ١٢

ــالم: با تفكر است كه زواياى تاريك و پنهان امور  حضرت على عليه الّس
دانسته مى شود. 

 ـ رسـيدن به انديشـه 
صائب

ــالم: من  قال على عليه الّس
أعمل فكره أصاب جوابه. ١٣

ــالم:  الّس عليه  على  حضرت 
هركه فكر خود را بكار اندازد، 

به پاسخ درست مى رسد. 
قال على عليه الّسالم: صواب 

الرأى بإجالة األفكار. ١۴
حضرت على عليه الّسالم: درستى انديشه به [سبب] گردش افكار است.١۵

 ـ بهبود انديشه
قال على عليه الّسالم: من طال فكره حسن نظره. ١۶

ــه اش  ــتمرار ورزد، انديش ــالم: هر كه بر تفكر اس حضرت على عليه الّس
بهبود يابد. 

 ـ رسيدن به حكمت (انديشه متين و محكم)
ــاد...:... الفكر و االعتبار  ــل بن زي ــالم لكمي ــال أميرالمؤمنين عليه الّس ق
ــمع له  ــان من قلب المؤمن من عجائب المنطق فى الحكمة فتس يخرج

أقوال يرضاها العلماء و تخشع له العقالء و تعّجب منه الحكماء. ١٧
ــاد فرمودند:... تفكر و عبرت  ــالم به كميل بن زي حضرت على عليه الّس

ــازند، پس  ــت از قلب مؤمن خارج س ــگفتى در حكم ــخنان ش گيرى، س
ــخنانى گويد كه علما آنها را پسندند، و عقال در برابرش خضوع نمايند  س

و حكما از وى در شگفت آيند. 
 ـ برطرف شدن شك و حصول علم

قال على عليه الّسالم: بتكّرر الفكر ينجاب الشك. ١٨  
حضرت على عليه الّسالم: با تكرار انديشه شك برطرف گردد. 

 ....-
نكته مهمى كه بايد ذكر شود، اين است كه تفكر در دانش، عرصه هاى 
ــامل مى شود كه هر يك در جاى خود بسيار مهم است،  گوناگونى را ش

مثل: 
 ـ تفكر در آنچه فرا مى گيريم. (مسائل جديدى كه مى آموزيم)

 ـ تفكر درباره خود دانش (نگاههاى درجه دو به دانش مورد نظر)
 ـ تفكر در مورد معرفت و علم بطور كلّى (تاّمالت فلسفه علمى)

ــش  ــورد دان ــر در م  ـ تفك
در  اى  ــده  پدي ــوان  عن ــه  ب
ــان (بررسى پديده  وجود انس
ــى ذهن  ــناخت، روانشناس ش

عالمان، و...). 
 .....-

آنچه در اينجا بيشتر مّد نظر 
ــورد اّول و دوم  ــت، م ما اس
است كه نظام تعليم و تربيت و فراگير هر دانش بايد به اندازه كافى براى 
ــتن  ــتقل و با كنار گذاش ــرمايه گذارى نمايند، مثًال بايد بطور مس آنها س
ــفرضهاى ذهنى درباره دانش مورد تعليم به تفكر درباره آن بپردازد،  پيش
ــورد؟ اصًال چرا بايد  ــن دانش، به چه دردى مى خ ــالش كند بفهمد اي ت
ــمار علوم حذف كرد؟ سعى كند  ــود آن را از ش بدان پرداخت؟ آيا مى ش
ــد كه اگر بجاى او بود،  خود را بجاى مدّون اين دانش بگذارد، و بينديش
ــى در اين دانش انتخاب مى كرد؟ چه نظمى  ــائلى را براى بررس چه مس
ــكالتى بر مى خورد؟ و..... وى در اين بررسى،  به آنها مى داد؟ با چه مش
ــى كه درباره اين دانش به ذهنش مى آيد، اهّميت دهد  بايد به هر پرسش
ــؤاالت و پاسخهاى خود را بنويسد. رجوعهاى  و آن را رها نكند. حتمًا س
ــش و پاسخها حاوى نكات بسيار ارزشمندى براى وى  بعدى به اين پرس
خواهد بود. با تكرار اينكار قبل و بعد از ورود به دانش و در فواصل زمانى 
ــبت به آن  ــير ذهنى، عاطفى، و مهارتى خود را نس مختلف، مى تواند س
ــد، بعنوان مثال بود، و اين امر بايد  ــت آورد. البته آنچه گفته ش علم بدس
ــود تا به  ــاختارى در نظام تعليم و تربيت جارى ش بصورت نظام مند و س

نتايج مطلوب برسد.  
آمـوزش  ترويـج  ـ   2

فّعال دانش 
ــوزش فّعال يك  ــراد از آم م
ــت كه فراگير  دانش، اين اس
ــى،  بينش ــاحت  س ــه  س در 
ــارى با آن  ــى، و رفت انگيزش
ــرى  ــاط و درگي ــش، ارتب دان
ــد، يعنى  ــته باش ــى داش فّعال
ــب كند، مسائل آن علم وارد عرصه  ــهاى صحيح وكافى از آن كس بينش
ــبت به آنها  ــود، بگونه اى كه نس ــات، انگيزه ها و عواطف او ش احساس
ــب با آن دانش در او  ــد، و رفتارها و مهارتهاى متناس ــته باش دغدغه داش
ايجاد و ملكه شود. اين امر بايد هدفى اساسى براى هر آموزگار و فراگير 
ــد و همه امكانات خود را براى تحّقق هر چه  و نظام تعليم و تربيت باش

بهتر آن بكار گيرند. 
3 ـ ترويج روحيه نّقادانه در نظام تعليم و تربيت 

ــم و تربيت، راهبردى كالن در جهت  ــج روحيه نّقادانه در نظام تعلي تروي
پديدآيى روحيه و توانايى نگرش درجه دو و تحليلى به دانش در فراگيران 
ــه نقادانه به  ــد. روحي ــى آموزگاران و محّققان يك دانش، مى باش و حت
ــنجش بنگريم و  ــت كه به هر آنچه مى آموزيم، با ديده س معناى اين اس
ــت  ــنده نكنيم، بلكه از پش آن را بى دليل قبول نكنيم. فقط به اقوال بس

          ][

          ][

︣﹊ّ﹀︑ ︀︋ ً︀ ﹝︣ز﹨︀ی دا﹡︩ ︾︀﹜︊
 ﹜﹁ ️︺﹫︊︵ .️︨ا ﹤︐﹁︀ ︣ش︐︧

︪︣ی ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ 
          ﹝︴︀﹜︉ ︋︀﹐︑︣ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹀﹊︣ دارد.

د از آ﹝﹢زش ﹁ّ︺︀ل ﹉ دا﹡︩، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣ا﹎﹫︣ در 
 ︀︨️ ︋﹫﹠︪﹩، ا﹡﹍﹫︫︤﹩، و ر﹁︐︀ری ︋︀ آن دا﹡︩، 
︀ط و در﹎﹫︣ی ﹁ّ︺︀﹜﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︪﹠﹫︋ ﹩﹠︺︀ی 

﹫ و﹋︀﹁﹩ از آن ﹋︧︉ ﹋﹠︡، ﹝︀︧﹏ آن ︻﹙﹛ وارد 
︮﹥ ا︧︀︨︀ت، ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ و ︻﹢ا︵︿ او ︫﹢د، ︋﹍﹢﹡﹥ 


          ﹋﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹡︀ د︾︡︾﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، و ر﹁︐︀ر﹨︀ و 

︑︀ی ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ آن دا﹡︩ در او ا︖︀د و ﹝﹙﹊﹥ ︫﹢د.



ــه است، تناسب  ــنج انديش ــتجو نماييم. اين نوع نگاه با دانش منطق كه خطاس ــيوا در اين زمينه دارند، صحنه آنها نيز جس ــالم كالمى بس ش ــيح على نبّينا و آله و عليه الس آنجا كه مى فرمايند: زيادى دارد. حضرت مس
ــيد! پس چه  ــگران كالم باش (حق را از اهل باطل بگيريد، ولى باطلى را از اهل حق نگيريد! سنجش
ــا گمراهيها كه با آيه اى از كتاب خدا آراسته گردد، همانسان كه درهمى مسين به نقره پيراسته  بس

ميشود كه در چشم يكسان آيد، ولى تيزبينان بدان آگاهند). ١٩
آموختن منطق كه قواعد تفّكر را به ما مى آموزد، يكى از ابزارهاى الزم براى رسيدن به اين روحيه 
ــى  ــد، ولى عالوه بر آن بايد به تمرينهايى عملى ديگرى نيز پرداخت، مثًال به نقد و بررس مى باش
تفكر و روش گذشتگان پرداختن، نقد و بررسِى خود و استخراج نقاط قوت و ضعفمان، نقد و بررسى 
مشهورات زمانه و آداب و رسوم رائج، و.... بپردازيم. از سوى ديگر نبايد روحيه پرخاشگرى داشت و 
ــيوه به ايجاد روحيه ستيز و جدل  بالفاصله در برابر هر مطلب موضع منفى گرفت، چه اينكه اين ش
ــت، بلكه  ــه همواره بمعناى موضعگيرى منفى در برابر آن نيس در ما خواهد انجاميد. نقد يك انديش

آن را در ترازوى حق گذاردن و سنجيدن است. 
4ـ تاكيد بر رسيدن فراگيران به فهمى خّالق در علم 

ــاى فهم، از مهم ترين  ــناخت مراتب و اليه ه ــت، ش مراتب فهم و فراگيرى يك دانش متفاوت اس
ــواع فهم ها و تفاوت آنها را  ــى كند و ان ــت كه طالب يك علم بايد به دّقت آن را بررس ــى اس مباحث
ــد. لذا  ــته باش ــد تا بتواند براى تحصيل  خود هدف گذارى مطمئن و برنامه ريز ى صحيح داش بشناس
ــپس مراتب آن را بداند، و تالش كند تا در فراگيرى  ــناخته، س در ابتدا بايد فهم و ادراك را خوب ش
ــور خالصه مهمترين اليه هاى  ــت يابد. بط ــك دانش تا حّد ممكن به اليه هاى باالتر فهم دس ي

فهم عبارتند از: ٢٠

1 ـ فهم اوليه يا حافظه اى: يعنى تصوير بردارى از واقعّيات، برقراركردن رابطه بين مفاهيم موجود 
يا از پيش دانسته شده و نگهدارى اين تصاوير در حافظه. 

ــطح، بسيارى از افراد با درك رابطه معلومات خود با ديگر موضوعات،  2 ـ فهم كاربردى: در اين س
ــت به عمل مى زنند و از معلومات خود براى جهت دهى و اثرگذارى در فّعاليت هاى عملى خود  دس

استفاده مى كنند. 
ــود بايد خود را با  ــى: وقتى محتويات ذهنى و فكرى به عالم عمل و تجربه وارد ش ــم تحليل 3ـ  فه
ــتفاده نخواهد بود و در موقعّيت  ــتى  هماهنگ كند، در غير اين صورت قابل اس قوانين حاكم بر هس
ــود كه آنچه در ذهن  ــبب مى ش ــى مى ماند. ضرورت هماهنگى با قوانين خلقت س ــى خود باق خيال
بى عيب و نقص ديده مى شد، در بسيارى از موارد مشكل ساز شود و نقايص يا ضررهايى را از خود 
بروز دهد و عمل انسان را با شكست مواجه سازد. بروز اين گونه ناهنجارى ها و نقايص، ذهن را به 
سوى بازنگرى نسبت به محتواى فكر سوق مى دهد. اين بازنگرى با انجام عملّيات تجزيه و تحليل 

اجزاء و ارتباطات آنها صورت مى پذيرد. 
ــكيل دهنده آن و تحليل  ــيارى از موارد پس از تجزيه موضوع به اجزاء تش 4 ـ فهم تركيبى: در بس
روابط بين اجزاء، اجزاء و ارتباطات جديدى شناخته مى شوند كه بايد با يكديگر تركيب شوند و يك 

كل را تشكيل دهند، تا تصّور صحيحى از موضوع به دست آيد. 
5ـ  فهم نّقادانه: نظرّيات و برنامه ها، فهم هاى تركيبى هستند كه درصدد عرضه واقعّيت ها مى باشند 
اّما كراراً مى بينيم كه مبتال به خطا و اشتباه مى شوند. براى اين كه بتوان به يك فكر يا عقيده اعتماد 
كرد و سرمايه هاى وجودى را براى آن مصرف نمود بايد بتوان آنها را نقد  و بررسى كرد و در نهايت 

ارزشيابى و قضاوتى را در مورد آنها به انجام رساند. 
ــخص مى تواند حدس بزند، نظريه بدهد، توليد كند،  ــهودى: در اين مرحله، ش 6 ـ فهم خّالق و ش

نمادهاى تشخيص و اندازه گيرىسطح فهم

تصّور اوّليه
علم آموز بتواند به ياد بياورد، مشخص كند، تميز بدهد، نشان بدهد، تعيين كند، تعريف كند.(سطح حافظه اى)

فهم اوليه
بتواند به بيان خود مطلب را بازگو كند، ترجمه كند، تنظيم كند، نتيجه بگيرد، نمودار بكشد، توضيح دهد.(سطح ادراكى)

فهم كاربردى
بتواند استفاده كند، رابطه برقرار كند، انتقال بدهد، تعميم بدهد، طبقه بندى كند، توصيه كند.(سطح كاربردى)

فهم تحليلى
بتواند مقايسه كند، حذف و اضافه كند، كشف كند، تحقيق كند، سازماندهى كند، طراحى كند.(سطح تجزيه و تركيب)

فهم استداللى
بتواند استدالل كند، تصميم بگيرد، نقد كند، قضاوت كند، ارزيابى نمايد.(سطح نقد و ارزيابى)

فهم شهودى
حدس بزند، نظريه بدهد، توليد كند، استنباط كند، ابداع نمايد.(سطح توليد و خلق)
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استنباط كند، ابداع نمايد.
جدول زير بيانگر سطوح فهم و ادراك و شاخصه هاى قابل تشخيص و اندازه گيرى آنهاست:

ــت كه  ــى، يكى از راهبردهاى مهم اين اس ــراى رواج نگرش درجه دوم به دانش در نظام آموزش ب
علم آموز و نظام تعليم و تربيت، نبايد به سطح فهم حافظه اى و ادراكى بسنده كنند و بايد حّداقل 
ــطح فهم كاربردى را مورد نظر قرار دهند و در مرحله بعد به تناسب استعداد افراد، به سمت فهم  س

استداللى و شهودى حركت نمايند. 
5 ـ تالش براى آموزش كاربردى دانش 

از ديدگاه اسالم، علم براى عمل است، عرصه مهّمى از عمل را كاربرد دانسته هاى علمى تشكيل 
مى دهد، آموزش انتزاعى و گسسته از عرصه كاربرد و عمل، نتايج چندانى نخواهد داشت و گاه خود 
باعث وزر و وبال فراگير آن مى شود. معموًال آموزش كاربردى يك دانش، دغدغه مهم آموزگاران، 
ــداف مورد نظر در زمينه  ــد. اّما براى تحقق اه ــگران آن دانش بوده و مى باش فراگيران، و پژوهش

ــت بايد به مفهوم  (آموزش كاربردى) يك دانش، نخس
ــى اين واژه پرداخت و آن را از ابهام معنايى خارج  شناس
ساخت. بطور كلّى چند تصّور عمده از آموزش كاربردى 

يك دانش وجود دارد:
الف) كاربردى سازى دانش در عرصه آموزش 

ــت، در اين  ــته اس اين تصّور از قديم تا كنون وجود داش
ــها  تصّور كاربردى بودن يك دانش از طريق بهبود روش
ــازى اهداف بينشى و  ــى و شفاف س و ابزارهاى آموزش
ــود. اينگونه دغدغه  ــوزش آن دنبال مى ش ــارى آم رفت
ــينيان نيز وجود  ــى دانش در نزد پيش كارآيى و اثربخش
ــمار  ــا رويكردى جديد بش ــت، لذا گرايش ي ــته اس داش
ــد موجود، به جنبه  ــى رود، بلكه با بهره گيرى از قواع نم
مهارتى دانش مورد نظر مى پردازد. مثًال در عرصه دانش 
ــى منطق  ــيم نه بخش منطق، رويگردانى بوعلى از تقس
ــى و متمايز كردن منطق تعريف و  ــيم دو بخش به تقس
ــط ابوالبركات  ــتفاده از زبان نمادى توس ــتدالل، اس اس
ــه مغالطات و  ــتقل ب ــث مس ــاص مباح ــداى، اختص بغ
ــاى منطقى ـ  غير از بخش فّن مغالطه ـ در آثار  معّماه
ــط افرادى چون  ــى قرن هفتم ه. ق توس منطق دوبخش
ابهرى، كاتبى و سمرقندى، دقت در تمايز قياس اقترانى 
و استثنائى، نقدهاى چالشى انديشمندانى چون سيرافى، 
سهروردى، و... در برابر منطق؛ و... نيز تا حّدى به جهت 

اين نگرش بوده است. 
كاربردى كردن دانش در اين تصّور عمدتًا از طريق كارآ 
ــود؛ لذا توصيه  ــش كردن آموزش دنبال مى    ش و اثربخ
ــود كه پس از آشنايى با قواعد آن بايد سعى كرد  مى ش
ــا تمرين هر چه  ــت و ب ــل نيز بكار بس ــا آن را در عم ت
ــتر مهارت استفاده از اين قواعد را آموخت و در خود  بيش
ملكه كرد. براى اينكار، در كتب آموزشى از به كاربردن 
اصطالحات پيچيده، و نيز پيچيده و مغلق گويى اجتناب 
ميشود، به بيان نكات كاربردى پرداخته مى شود، اهداف 
ــود، به تمرين و آزمون  آموزشى مباحث تفكيك مى ش
ــود،  و جنبه هاى مهارتى در حين آموزش بها داده ميش
ــاده و ملموس و ناظر  ــكات علمى در قالب مثالهاى س ن
ــود، بر صورى سازى تاكيد مى  به موارد عينى بيان ميش

شود، از نمادها كمك گرفته ميشود، و.... 
ب) محصول محورى 

ــته مى شود كه از هرچه مى آموزند، محصولى  در اين رويكرد، در جريان آموزش از فراگيران خواس
ــب با آن و حل كننده يك نياز عينى توليد نمايند. بدينگونه فراگير بايد همه تالش  كاربردى متناس
ــرايط عينى  ــب با ش ــپس تبديل آنها به محصولى كاربردى و متناس خود را در فهم آن مطالب و س
ــدن آن علم در ساحت وجود فراگير و درگير شدن  ــيوه باعث كاربردى ش محيط خود نمايد. اين ش
ــى، و مهارتى) و مسائلى كه ياد مى گيرد، و به  ــى، انگيزش ــاحتهاى وجودى خود (بينش او با تمام س
ــغول به فراگيرى ادبيات  ــود. مثًال اگر مش ــدن» آن دانش در وجود وى، مى ش تعبير بهتر «بومى ش
عرب هستند، بايد بتوانند به تناسب پيشرفت در اين دانش، محصوالتى توليد نمايند، مثًال از ترجمه 
ــرب، بتوانند به توانايى و  ــرفت در تحصيل ادبيات ع ــروع و با پيش كلمات قصار و احاديث كوتاه ش
مهارت ترجمه بالغى قرآن و يا متون ديگر عربى، دست يابد. و اگر منطق مى آموزد بايد بتواند در 

برخورد با يك انديشه (نوشتارى يا گفتارى)، آن را تبديل به قالبهاى منطقى (تصّورات، تصديقات و 
استداللها و...) نمايد، و صّحت آنها را سنجيده و مغالطات موجود را شناسايى كند. و يا اگر شيمى يا 

فيزيك يا... فرا مى گيرد، محصوالتى متناسب با سطح فراگيرى خود توليد نمايد.
ج) تفكر خّالق در عرصه آن دانش 

در اين تصّور بر رسيدن فراگير به تفكر خّالق و شهودى (سطح فهم خّالق و شهودى)، توانايى راه 
ــود، بگونه اى  ــه در عرصه دانش مورد نظر، و هدايت آگاهانه جريان تفّكر تاكيد مى ش بردن انديش
ــد، و در عين حال از  كه فرد بداند، بخواهد و بتواند از معلومات خود به مجهوالت يا بر عكس برس
خطاى در انديشه و خطاى روشى در زمينه آن دانش در امان باشد. در اينجا ما دو انتظار از آموزش 

يك دانش داريم: 
 ـ انتظار نخست، همان است كه در تصّور نخست داشتيم. يعنى وقوف بر قواعد، اطالعات، بينشها 

و...؛ و تمرين عملى اين قواعد تا حّد ملكه شدن. 
ــه توانايى تفكر خّالق  ــت كه فرد ب  ـ توّقع دوم اين اس
ــد، و به صورت فّعال و  ــه دانش مورد نظر برس در عرص
خودآگاه بتواند انديشه خود را در عرصه آن دانش كنترل 

نمايد و.... 
ــى بيش از آموزش قواعد،  اين رويكرد، محتاج ابزارهاي
ــهايى فراتر  ــت، و دانش ــت با آنها اس و تمرين و ممارس
ــد جهت دهى و پرورش  ــش را مى طلبد، مانن از آن دان
ــر فراگير در  ــك مهارتهاى رفتارى ه ــى و از نزدي تربيت
ــا و معلومات ذهن و  ــتفاده از ابزاره جريان آموزش، اس
ــى،  ــاى علوم تربيتى و روانشناس ــناختى، تكنيكه روانش
ــان شناسى، نفس شناسى، معرفت  آگاهى از مباحث انس

شناسى، و..... 
ــًا در عرصه آموزش و  ــن رويكرد و دغدغه آن، تقريب اي

پژوهش مغفول است. 
د) بكارگيرى دانش در عرصه علوم كاربردى 

ــاحت ذهن بكار نمى  ــن رويكرد، دانش تنها در س در اي
ــتفاده در علوم  ــه از آن بعنوان ابزارى براى اس رود، بلك
كاربردى استفاده مى شود. بعنوان مثال در دانش منطق، 
اين رويكرد پس از عصر رنسانس رواج يافت و بسرعت 
ــه هاى زيادى را در نورديد. لذا توّجه به منطقهاى  عرص
ــى، منطق فازى  نمادين و رياضى، منطقهاى چند ارزش
ــد. منطق در اين نگرش به عرصه صنعت،  و.... جّدى ش
ــكالت عينى  اقتصاد، مديريت و... راه برد و به حل مش
ــون در علوم  ــج اين رويكرد تاكن ــر پرداخت. از نتاي بش
رايانه، طراحيهاى صنعتى، هوش مصنوعى و... استفاده 

هاى چشمگيرى شده است. 
 ـ رويكردى برتر 

ــوزش و پژوهش يك  ــت كه در آم رويكرد برتر اين اس
ــاى الزم و كافى داده  ــه هر چهار حوزه باال به دانش ب
ــود. در حوزه اّول، حداقل هدفگزاريهاى آموزشى قرار  ش
ــود و به سمت رويكرد  ــنده نش ــود ولى بدان بس داده ش
ــود. فراموش نكنيم كه  ــوم و چهارم حركت ش دوم و س
ما در هر چهار حوزه با كاستيهاى فراوانى روبرو هستيم. 
آموزش كاربردى، نيازمند تحول در هر چهار عرصه باال 
مى باشد. تحّول نخست كارآ و اثربخش كردن آموزش 
ــد، تحّول سوم، روى آوردن به توليد  ــت، تحول دوم محصول محورى در تعليم و تربيت مى باش اس
ــته اى (مانند تلفيق آموزش با راهبردهاى روانشناسى و...) مى باشد، و  علم و رويكردهاى ميان رش
ــهاى  ــمت وارد كردن يك دانش در عرصه هاى عينى و كاربردى دانش تحّول چهارم، حركت به س

گوناگون است.
اتّخاذ اين رويكرد در عرصه آموزش و پژوهش و ترويج يك دانش، خود بخود باعث ايجاد نگرش 
درجه دوم در فراگيرانـ   به تناسب استعداد آنانـ  و تحّركى در نظام آموزشى و پژوهشى مى گردد. 

6 ـ ترويج روحيه پرسشگرى در نظام تعليم و تربيت 
ــاله (سؤال) و (پرسشگرى) شده  ــالمى راجع به علم آموزى، تاكيد فراوانى بر مس در توصيه هاى اس
ــت كه اهّميت اين امر را تا حّد يك راهبرد اساسى در علم آموزى  ــت. اين اهتمام، تا بحّدى اس اس

باال مى برد. به روايات زير توجه كنيد: 
قال النبّى صلّى اهللا عليه و آله و سلّم: العلُم خزائن و مفتاحها السؤال. ٢١



علم گنجينه هايى است كه كليد آنها پرسش است. 
اِل نِْصُف الِعلِم. ٢٢ ًوً قال اميرالمؤمنين عليه الّسالم: ُحْسُن السُّ

حضرت على عليه الّسالم: طرح سؤال مناسب، نيمى از راه رسيدن به پاسخ است. 
قال أبوعبداهللا عليه الّسالم: إِنَّ َهَذا الِْعلَْم َعلَْيِه ُقْفٌل َو ِمْفَتاُحُه الَْمْسَألَُة. ٢٣

حضرت صادق عليه الّسالم: بر در اين علم، قفلى است كه كليدش سؤال است. 
نَُّهْم َال َيْسَألُوَن. ٢۴ ِ عليه الّسالم: إِنََّما َيْهلُِك النَّاُس ِألَ َقاَل أَبُوَعْبِداهللاَّ

حضرت صادق عليه الّسالم: همانا مردم بخاطر اينكه نمى پرسند، به هالكت مى افتند. 
ــؤال، بخاطر ثمرات زيادى است كه بر آن مترتّب  ــد كه اين اهّميت دادن فراوان به س بنظر مى رس

مى شود، از جمله: 
سؤال، زمينه فّعال شدن تفكر را ايجاد مى نمايد. 

زواياى گوناگون يك مساله دانسته مى شود. 
ــنونده و...) نيز انگيزه دنبال كردن مساله ايجاد  ــگر، در ديگران (پرسش شونده، ش عالوه بر پرسش

مى شود. ٢۵
روحيه طلب علم و دانش جويى ترويج مى شود. 

 ....
ــؤال) شده است. از ديدگاه  ــد علمى نمى شود، لذا سفارش به (حس س ــؤالى نيز باعث رش اّما هرس
ــؤاالت بايد با حقايق زندگى و موقعيت هاى عينى آن ارتباط  ــالم، علم براى زندگى است؛ لذا س اس
كامل داشته باشد. پس بهترين سؤال، سؤالى است كه بيانگر يك نياز ملموس علمى يا يك مشكل 
در زندگى روزمره  ـ و به تعبير بهتر يك مسأله ـ باشد. طالب علمى موّفق است كه ذهن سؤال  خيز 
ــأله مهارت داشته بتواند مسائل خود را تا حل شدن  ــته باشد و و در تبديل سؤاالت خود به مس داش
ــؤال و ايجاد مسأله شود، بايد فراگير  ــبى يا نهايى دنبال نمايد. براى اينكه ذهن وادار به توليد س نس
ــاله اى دارد، سروكار داشته  ــودن گره اى و رفع نيازى يا حّل مس دانش با موقعيتهايى كه نياز به گش
ــؤاِل (اين مطلب، به چه دردى  ــخ س ــد)، به دنبال پاس ــد (يعنى در تحصيل خود عينّيت گرا باش باش
مى خورد؟) باشد، و بداند كه تا پاسخ اين سؤال را نيافته  است، تالش علمى وى در آن موضوع مفيد 

ــاد اين روحيه در فراگير  ــد بود. وظيفه اصلى ايج نخواه
ــت. يكى از  يك دانش، برعهده نظام تعليم و تربيت اس
ــش گرى در فراگيران، ايجاد  ثمرات ترويج روحيه پرس
روحيه و مهارت نگرش درجه دو و تحليلى به دانشهاى 

مورد فراگيرى مى باشد. 
7 ـ اهتمام به آموزش پژوهش محور

از راهبردهاى اساسى ديگر براى ايجاد روحيه و توانايى 
ــرش درجه دوم به دانش، اهتمام به آموزش پژوهش  نگ

ــد.٢۶ برخى گمان مى كنند در مرحله  ــماره قبل درباره آن سخن گفته ش ــد كه در ش محور مى باش
فراگيرى يك دانش، نمى توان به تحقيق در آن پرداخت، در حاليكه مساله برعكس است و اينكار 
ــت،  ــتيابى نيس ــاير فعاليتهاى يادگيرى قابل دس براى فهم برخى مطالب و مهارتها كه در جريان س
الزم و ضرورى مى باشد، ولى پژوهشى كه در دوران تحصيل مّدنظر است، به معناى تحقيق حرفه 
اى و تخّصصى بدون هيچ عيب و ونقص نيست، بلكه از سطحى ساده شروع شده و بتدريج رو به 
تكامل گذاشته تا اينكه در اواخر دوران تحصيل، شكل يك تحقيق حرفه اى بخود مى گيرد. برخى 

از ثمرات اين شيوه عبارت است از: 
ــها و  ــب دانش ــت و هم بتدريج به فراگيرى و كس ــم بكلّى از امر مهم پژوهش دور نيس ــر ه فراگي

مهارتهاى الزم براى اين كار مى پردازد.
ايجاد روحيه جستجوى مجهوالت 

درگيرى با مسائلى كه بايد براى حل آنها تالش فكرى نمايد.
كسب مهارتهاى كليدى مانند نوشتن كه بخودى خود مطلوب مى باشند. 

آشنايى با منابع و مراجع دانشى كه فرا مى گيرد. 
 .....

ز: برخـى راهكارها جهت به دسـت آوردن روحيه و مهـارت نگرش درجه دوم به 
دانش 

ــت كه در فرض اينكه اين امر بطور نهادينه توسط نظام تعليم و تربيت  ــؤال اساسى اين اس يك س
پيگيرى نشود، خود فراگير چگونه مى تواند اين نگرشها را به دست آورد؟ در اينجا و به اختصار به 

برخى راهكارهاى احراز اين نوع نگرش اشاره مى نماييم: 
مطالعه در مورد ماهيّت اين نگرشها 

پرداختن به اين نگرشها در ابتداى ورود به يك دانش 
استمرار اين نوع نگرش در طول دوران تحصيل يك علم و دغدغه مندى نسبت به اين سنخ امور 
ــنا به اين نوع نگرش باشد، دغدغه آموزش آن  ــتادى كه خود آش فراگيرى يك دانش تحت نظر اس

به فراگيران را داشته باشد و داراى روحيه اى تربيتى باشد. ٢٧
مطالعه يك دانش به صورت خّالق و كاربردى:

مطالعه، يكى از مراحل مهم در فراگيرى يك دانش است، در مورد روش مطالعه و شرايط مطلوب 

ــت كه بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند. بطور مختصر، بهترين  ــده اس آن مطالب زيادى بيان ش
ــد كه با استمرار  روش مطالعه براى تحقق اين نگرش در فراگير؛ مطالعه خّالق و كاربردى مى باش
ــيرين اين روش را مى بيند، قادر خواهد بود بطور عاّدى و  اين روش، عالوه بر اينكه وى نتايج ش

براحتى از اين روش در ساير مطالعات خود بهره ببرد. ٢٨
 ـ منابع 

آمدى، غررالحكم و دررالكلم 
حبيبى، رضا، درآمدى بر فلسفه علم، انتشارات مؤسسه آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى ره، چاپ اّول، تابستان 86، قم المقّدسة 

حّقى، سّيد على، جستارهايى در فلسفه علم 1، بوستان كتاب، چاپ اّول، 1387، قم 
خندان، على اصغر، منطق كاربردى، سمت ـ طه، چاپ دوم، 1382، تهران ـ قم

ديلمى، إرشادالقلوب
سيف، على اكبر، روشهاى يادگيرى و مطالعه، نشر دوران، چاپ دوم، 1379 هـ . ش، تهران

فريد تنكابنى، مرتضى، رهنماى انسانيت (نهج الفصاحة)، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، چاپ ششم، 1380 هـ . ش، تهران 
كلينى، اصول كافى

كانت، ايمانوئل، سنجش خرد ناب، ترجمه مير شمس الدين اديب سلطانى، چ اول، انتشارات اميركبير، 1362 
مجلسى، محّمد تقى، بحاراالنوار 

واسطى، شيخ عبدالحميد، راهنماى تحصيل در حوزه هاى علميه بر اساس نگرش اسالم به علم و هستى
واسطى، شيخ عبدالحميد، راهنماى تحقيق در حوزه هاى علميه بر اساس نگرش اسالم به علم و هستى

1. بايد توّجه داشت كه انگيزش، حلقه وصلى بين يادگرفته هاى نظرى و عرصه عمل مى باشد كه بى توّجهى به آن، پيامدهاى بسيار 
نامطلوبى دارد.  در اين زمنيه ر. ك: پناهيان، عليرضا، حلقه مفقوده، نشريه خشت اّول، معاونت پژوهش حوزه علميه قم، ش 13 و 14، 

زمستان 87 و بهار 88 
2. مراد ما از غرب؛ هر جهان بينى و بينشى است كه منكر دين و يا بريده از آن و يا حداقل بى تفاوت نسبت به آن است. و از آن رو كه 

غرب كنونى مظهر و نمونه بارز اين انديشه است، از اين تعبير استفاده مى كنيم.  
3. البته اينگونه بررسيها، منحصر به علم و دانش نيست، به هر چيزى مى توان اينگونه نگريست و آن را از منظرى فراتر مورد بررسى قرار 
داد، مانند حيات صنفى خود، وقايع تاريخى، سياسى و اجتماعى، فرهنگى، كارهاى روزانه خود، و.... اگر بخواهيم اين بررسيها را به چيزى 
تشبيه نماييم، مراقبه و محاسبه  كه در فرهنگ اسالمى رايج است و در تعاليم دينى بر آنها تاكيد بسيار شده است، دو مثال خوب هستند. 
در مراقبه، در حين انجام عمل، به بررسى درجه دوم آن مى پردازيم تا با موازين و معيارهاى شرعى هماهنگ باشد ولى در محاسبه، بعد 
از انجام عمل و در وقتى ديگر به بررسى و تحليل آن از منظرى بيرونى و با نگاه ناظرى خارجى مى پردازيم. در اينجا ذكر اين نكته هم 
الزم است كه پايبندى به دستورات دينى از قبيل مراقبه و محاسبه در ايجاد و ملكه شدن اين نگرش و اين نوع بررسى امور در انسان، 
بسيار مؤثّر است و برخى كه ملتزم به اين امر هستند، بدون اينكه معناى نگرش درجه دو را بدانند، عمًال از اين توانايى برخوردار هستند. 

4. تعبير ديگر علم درجه دو و علم درجه اّول مى باشد كه معموًال اين تعبير در كتب فلسفه علم رايجتر است. 
ـ   آموزشى   مؤسسه  انتشارات  علم،  فلسفه  بر  درآمدى  رضا،  حبيبى،   .5

پژوهشى امام خمينى ره، چاپ اّول، تابستان 86، قم المقّدسة 
6. اين امر، بمعناى نقص فعاليت درجه اول نمى باشد، بلكه سنخ اين بررسيها 
بگونه اى است كه اين محدوديتها را الزام مى كند. و دقيقًا به همين خاطر 

است كه نياز به بررسيهاى درجه دوم داريم. 
7. در نظام آموزشى سابق و در ابتداى ورود به يك علم و يا كتاب از اينگونه 
مباحث تحت عنوان ( رئوس ثمانية ) بحث مى نمودند. رئوس ثمانيه را مى 
توان نگرشهاى درجه دو فراموش شده يا رو به فراموشى ناميد كه بايد در 

نظامهاى آموزشى ما اين سنخ نگرشها و توّجهات زنده شوند. 
8. غررالحكم، ح 573

9. همان، ح 550
10. تكرار بفتح تاء بمعنى مكّرر ساختن است. در منتهى االرب گفته: « كّر عليه كّرا بالفتح و كرورا و كرى را كأمير و تكرارا بالفتح حمله 
كرد بر وى... كّرره تكريرا و تكرارا بالفتح و تكّرة بفتح التاء و كسر الكاف و كركرة بالفتح بارها برگردانيد آنرا». دراست بكسر دال بمعنى 

خواندن درس است. در اقرب الموارد گفته:« درس الكتاب درسًا و دراسة ( بالكسر) قرأه و أقبل عليه يحفظه ».
11. غررالحكم، ح 155

12. همان، ح 560
13. غررالحكم، ح 564
14. غررالحكم، ح 561

15. يكى از روشهاى رايج حل مساله  ـ  بخصوص در كشورهاى غربى ـ استفاده از همين روش يعنى جوالن و گردش آزاد انديشه ها 
 Brain storming است كه نتايج حاصله از آن تا كنون بسيار قابل توّجه بوده است. اين روش، به ( ذهن انگيزى ) يا ( طوفان مغزها

) معروف شده است. 
16. غررالحكم، ح 571

17. إرشادالقلوب، ج 1، ص 100
18. غررالحكم، ص 567

19. بحاراألنوار، ج 2، ص 96: َعلِىُّ بُْن ِعيَسى الَْقاَسانِىُّ َعِن ابِْن َمْسُعوٍد الَْمْيِسِرىِّ َرَفَعُه َقاَل َقاَل الَْمِسيُح ع ُخُذوا الَْحقَّ ِمْن أَْهِل الَْباِطِل َو َال 
َهِة  ِة الُْمَموَّ ْرَهُم ِمْن نَُحاٍس بِالِْفضَّ ِ َكَما ُزْخِرَف الدِّ اَد الَْكَالِم، َفَكْم ِمْن َضَاللٍَة ُزْخِرَفْت بِآَيٍة ِمْن ِكَتاِب اهللاَّ َتْأُخُذوا الَْباِطَل ِمْن أَْهِل الَْحقِّ ُكونُوا نُقَّ

النََّظُر إِلَى َذلَِك َسَواٌء َو الُْبَصَراُء بِِه ُخَبَراُء.
و  علم  به  اسالم  نگرش  اساس  بر  علميه  هاى  حوزه  در  تحقيق  راهنماى  عبدالحميد،  شيخ  واسطى،  ر.ك:  بيشتر،  اطالعات  براى   .20

هستى، دارالعلم 
21. (نهج الفصاحة، حرف سين، السؤال)

22. بحاراالنوار، ج 1، ص224
23. اصول الكافى، ج 1، ص 40

24. همان 
25. در حديث نبوى صلّى اهللا عليه و آله و سلّم آمده است: العلُم خزائن و مفتاحها السؤال، فسئلوا يرحمكم اهللا فإنّه ُيؤجر فيه أربعة: السائل 
و المعلّم و المستمع، و المحّب لهم. علم گنجينه هايى است كه كليد آنها پرسش است. خداى شما را بيامرزد! بپرسيد! زيرا در اينكار چهار 

شخص پاداش مى برند: پرسنده و آموزگار و شنونده و كسيكه كه دوستدار آنهاست. (نهج الفصاحة، حرف سين، السؤال)
26. تصّور نشود اين امر موجب دور مى شود، زيرا اين دو  ـ  نگرش درجه دوم به علم و آموزش پژوهش محور -، رابطه متقابل و متكامل 
با بكديگر دارند. لذا اهتمام به هركدام باعث تقويت ديگرى مى شود. به تعبير بهتر يكى از راهبردهاى تحقق نظام آموزش پژوهش 
محور، ترويج نگرشهاى درجه دو به دانش مى باشد، و از سوى ديگر اهتمام به نظام آموزش پژوهش محور، باعث تقويت اين نگرش در 

فراگيران و تسريع در تحقق آن مى شود.  
27. مى توان اين امر را مهمترين راهكار براى رسيدن به اينگونه نگرشها دانست. 

28. براى آگاهى از تفصيالت اين روش مطالعه ر. ك: هالليان، سعيد، شيوه اى براى مطالعه خّالق و كاربردى، فصلنامه خشت اّول، 
ش 12، پاييز 87، ص 108

          ][ ︣و︕ رو﹫﹥ ﹡ّ﹆︀دا﹡﹥ در ﹡︷︀م ︑︺﹙﹫﹛ و 
 ﹩︡آ︡︎ ️︗ را﹨︊︣دی ﹋﹑ن در ،️﹫︋
﹜ م ︕﹜ م

رو﹫﹥ و ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹡﹍︣ش در︗﹥ دو و 
 ﹩︐ دا﹡︩ در ﹁︣ا﹎﹫︣ان و ﹤︋ ﹩﹚﹫﹚︑

ز﹎︀ران و ﹝ّ﹆﹆︀ن ﹉ دا﹡︩، ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹩ و ن ︣﹫ ︣ ر ︩ ︋﹩ ﹫︩



٣٩

, � �� �
-�

.�
/
� � ��� ����

�& '��0�

:﹩﹝﹚︻  ︣ ﹫﹨︀︪﹞ ︀  ︋﹩︀ ﹠ ︀ووس︫آ ︨﹫︡ ا︋﹟ ︵
ــعد، قدوة العارفين و مصباح المتهجدين،  ــم، األجّل األورع األزهد االس ــيد رضي الدين، ابوالقاس الس
ــره  ــيد بن طاووس قدس اهللا س ــرة، طاووس آل طاووس، الس ــرة و المناقب الفاخ صاحب الكرامات الباه
(فوائد الرضوية، محدث قمي، ص330) مهر تاباني ست كه در آسمان پرفروغ جهان تشيع "سيد اهل 
مراقبه" لقب گرفته است. (عالمه تهراني در مهر تابان مي نويسند: "مرحوم  استادـ  عالمه طباطبايي 
ـ بدو نفر از علماء اسالم  بسيار ارج  مي نهادند و مقام  و منزلت  آنان  را به عظمت  ياد مي كردند: اّول : 
سّيد أجّل علّي بن  طاووس  أعلي  اُهللا تعالَي  مقاَمه  الّشريف ، و به  كتاب  إقبال  او اهّمّيت  مي دادند و او 
ــّيد أهل  الُْمراَقبة » مي خواندند. دّوم : سّيد َمهدي  بَحرالُعلوم  أعلي  اُهللا تعالَي  مقاَمه ." ر.ك. مهر  را «س

تابان، عالمه تهراني، ص86)
ــدر" (اقبال االعمال،  ــب ق ــح به "درك ش ــت كه خود تصري ــخصيت عظيمي س ــخن درباره ش س
ــان او و امام  ــا "َدِر مالقات مي ــه در دني ــي ك ــارف برحق ــوده، ع ــيدبن طاووس، ص 6 و 15) نم س
ــكريـ  ارواح العالمين له الفداء و عجل اهللا تعالي له الفرجـ  باز بوده است" (محدث  حجت بن الحسن العس

ــائل، ج 2، ص 441 در  ــوري در خاتمه مستدرك الوس ن
مورد سيدبن طاووس مي نويسند: "از جاي جاي كتابهاي 
ــف المحّجة،  ــف المحجة (كش ــاب كش ــا كت او خصوص
سيدبن طاووس، ص 104) ظاهر مي شود كه َدِر مالقات 
ــه ـ براي او باز بوده  ــا حضرت حجت ـ صلوات اهللا علي ب
است) و در برزخ "روح مافوق ملكوتش هماره همدم جد 
بزرگوارش امام امير المومنين (عليه السالم) مي باشد، به 
طوري كه حتي يك لحظه از آن حضرت جدا نمي شود." 

(مرحوم عالمه تهراني در جلد اول كتاب معادشناسي، ص 186 از قول عالمه طباطبايي جرياني را 
ــن الهي نقل مي كنند و در ضمن آن اين جمالت  ــان يعني مرحوم سيدمحمدحس در مورد برادر ايش
ــؤاالتي  نموديم  مگر روح  دو  ــياري  از علما را حاضر كرديم  و س را هم مي فرمايند كه: "... ما روح  بس
ــّيد  ــّيد ابن  طاووس  و ديگري  روح  مرحوم  س ــتيم  احضار كنيم ، يكي  روح  مرحوم  س نفر را كه  نتوانس
ــدي  بحرالعلوم  رضواُن اهللاِ عليهما؛ اين  دو نفر گفته  بودند ما وقف  خدمت  حضرت  أميرالمؤمنين   مه

عليه  الّسالم  هستيم ، و ابداً مجالي  براي  پائين  آمدن  نداريم .") 
نگاهي گذرا بر حيات سيد ابن طاووس (ره) 

سيد رضى الدين، على بن موسى بن جعفر بن طاووس، از نوادگان امام حسن مجتبى و امام سجاد 
ــهر حله طلوع نمود. خود او در مورد  ــال 589 هـ . ق در ش ــالم)، در روز 15 محرم س (عليهماالس
ــال پانصد و هشتاد و نه  ــنبه،   نيمه ماه محرم س والدتش مى  فرمايد: «والدتم قبل از ظهر روز پنجش
ــيفيه   بوده» (كشف المحجة لثمرة المهجة، سيدبن طاووس، ص 44) و سرانجام در صبح  در حلة س

دوشنبه پنجم ذيقعده سال 664 هـ . ق پس از عمرى چون خورشيد، پاك زيستن و تابيدن در سن 
ــهر بغداد غروب نمود. (خاتمة المستدرك، محدث نورى، ج  2، ص: 459) بدن  ــالگى و در ش 75 س
ــالم) به خاك سپردند.  ــرف منتقل نموده و در حرم اميرالمؤمنين (عليه الس ــريفش را به نجف اش ش
ــيد بين صاحبان تراجم، نظر واحدى وجود ندارد و كاظمين و حله و  (هرچند در مورد محل دفن س
نجف را نوشته اند، اما با توجه به شهادت ابن الفوتى از معاصران وى در مراقدالمعارف، احتمال وجود 
ــالم) آماده كرده  ــيد در حرم مطهر حضرت امير (عليه الس ــان در همان محلى كه خود س مرقد ايش
ــت. براى تحقيق بيشتر ر.ك: ادب حضور، ترجمه فالح السائل،  ــتر از ساير احتماالت اس بودند، بيش
ــاهرودى، ص226 به نقل از مراقد  ــيدبن طاووس در عرصه علم و عمل، عبدالعلى ش ص144. س

المعارف، ابن الفوتى، ج 2، ص 74)
ــيد، به آل طاووس گفته اند، جد هفتم ايشان محمدبن اسحاق، كه از اجله  ــميه خاندان س در وجه تس
ــهور بوده است. پدر  ــد، به خاطر زيبايى و مالحتش به طاووس مش ــادات مدينه محسوب مى ش س
ــى بن جعفر نيز، از روات بزرگ حديث است  ايشان، موس
ــود و بعد از او  ــته ب ــات خود را در اوراقى نوش ــه رواي ك
فرزندش رضي الدين آنها را در چهار مجلد با نام «فرحة 
ــى بن جعفر»  الناظر و بهجة الخاطر مّما رواه والدي موس
جمع آورى نمود. (مقدمه اإلقبال  باألعمال  الحسنة فيما 
ــيدبن طاووس، ج1، ص9) مادر  ــنة، س يعمل  مرة في الس
ــزرگان علماى  ــر ورام بن ابى فراس، از ب ــان نيز دخت ايش
ــيخ طوسى مى باشد و  اماميه بود. مادر پدرش نيز نوه ش
به همين خاطر ايشان در تصانيفش از شيخ طوسى به عنوان جد يا جد والد خود ياد مى كند. (همان)
جناب موسى بن جعفرـ  پدر سيدبن طاووسـ  چهار پسر به نام هاى رضى الدين على، جمال الدين احمد ، 
عزالدين حسن و شرف الدين محمد داشتند كه همگى از علماى اعالم و بزرگان شيعه مى باشند. اما دو 
تاى اول شهرتى عالم گير دارند، سيدبن طاووس در كتب ادعيه منصرف به رضى الدين على بن موسى 
ــى از  ــى. جناب احمدبن موس ــت و در كتب فقهى و رجالى منصرف به جمال الدين احمدبن موس اس
ــيع مى باشند كه تاليفات او را حدود 80 جلد نوشته اند. البشرى فى الفقه در  فقهاى بزرگ تاريخ تش
6 مجلد از جمله كتب فقهى اوست. وى از مشايخ عالمه حلى و نخستين كسى ست كه احاديث را 
ــته : صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم بندى نمود. (سيدبن طاووس در عرصه علم  به چهار دس

و عمل، عبدالعلى شاهرودى، ص22)
حيات علمى سيد ابن طاووس (ره)

ــى را در زادگاه خود گذرانيد، و  ــى از جوان ــيدبن طاووس دوران كودكى و نوجوانى و بخش جناب س

          ][
﹝﹥ ︵︊︀︵︀︊﹩ ︋﹥ دو ﹡﹀︣ از ︻﹙﹞︀ء ا︨﹑م 

︧﹫︀ر ارج ﹝﹩ ﹡︀د﹡︡ و ﹝﹆︀م و ﹝﹠︤﹜️ 
ن را ︋﹥ ︻︷﹞️ ︀د ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡: اول ︨﹫︡ 

م ج
︗﹏ ︻﹙﹩ ︋﹟ ︵︀ووس و ︋﹥ ﹋︐︀ب ا﹇︊︀ل او 
              ﹞﹫️ ﹝﹩ داد﹡︡ و او را ︨﹫︡ ا﹨﹏ ﹝︣ا﹇︊﹥ 

﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡﹡︡...



ــيار، به ويژه دو شخصّيت بزرگوار، يكى پدرش «سعدالّدين موسى» و ديگرى جّدش  ــاتيد بس نزد اس
«عارف و زاهد نامى وّرام بن ابى فراس نخعى» شاگردى نمود و بنا به فرموده خود، اين دو بزرگوار در 
ــتر نقش داشته اند. سيد با دركى قوى و هوشى  تربيت و آموختن تقوى و تواضع به وى از همه بيش
سرشار قدم در راه علم نهاد و در اندك زمانى از تمام هم شاگردى هاى خود سبقت گرفت. ايشان در 
ــأت بين جدي وّرام و والدي ... و تعلّمت الخط و العربية، و قرأت  ــند: "أّول ما نش اين باره مى نويس
علم الشريعة المحمدية ... و قرأت كتبا في اصول الدين ... و اشتغلت بعلم الفقه، و قد سبقني جماعة 

ــنين، فحفظت في نحو سنة ما كان  إلى تعليمه بعدة س
ــد ذلك بعناية رّب العالمين  عندهم، و فضلت عليهم بع
ــف المحجة لثمرة المهجة،  و رحمته..." (برگرفته از كش

سيدبن طاووس، فصل هاي 125و 143)
ــع در نزديكي  ــهر كوچكي واق ــام، حله كه ش در آن اي
ــزرگ جهان  ــى از مراكز علمى ب ــرف بود يك نجف اش
ــد. حضرت   امير (عليه السالم) از  تشيع محسوب مى ش
ظهور چنين علما و بزرگانى در آن خطه خبر داده بودند. 

ــير  ــالم) در مس «ابوحمزه ثمالى  » از «اصبغ بن نباته  » نقل  مى  كند كه حضرت اميرالمؤمنين (عليه  الس
حركت از كوفه   به طرف صفين بر تپه  هاى بابل   رسيدند، بر روى تلى ايستادند و به   بيشه و نيزارى 
كه بين بابل و همان تل   بود، اشاره كردند و فرمودند: شهرى ست و چه   شهر شگفتى! اصبغ بن نباته 
ــهرى   در  ــاران نزديك آن   حضرت بوده عرض مى  كند: اى اميرمؤمنان! مى  بينم از وجود ش ــه از ي ك
ــهرى بوده كه اكنون آثار آن از بين   رفته است؟ فرمودند: نه!  ــخن مى  گوييد، آيا در اينجا ش اينجا س
ولى در اينجا شهرى   به وجود مى  آيد كه آن را «حلة سيفيه  »گويند و مردى از تيره بنى اسد آن را بنا 

خواهد كرد و از اين شهر مردان پاك   سرشت و مطهر پديد مى  آيند كه درپيشگاه خداوند «مقرب  » 
ــيدبن طاووس زادگاهش،  ــوند. (روضات الجنات، ج 2، ص 270) لذا س ــتجاب  الدعوة  » مى  ش و «مس
ــيفيه  » را مى  ستوده و در موردش مى  فرمايد: "از نعمتهاى الهى بر من اين است كه   از  ــهر«حلة س ش
شهرى هستم كه محل و منشا فرقه   ناجيه بوده و هست و نزديك به   َمشاهد مشرفه واقع است كه 
از طرفى   به نجف اشرف و از جانبى به كربالى  معال و از سمتى به كاظمين و سامرا، نزديك است." 
ــه آن روى آورده  ــه و كنار ب ــيعه به گونه اى از گوش ــن امنى بود، لذا طالب و علماى ش ــه مأم حل
بودند كه حوزه علميه حله به عنوان يكى از بزرگ ترين 
ــت.  ــيعه در تاريخ ثبت گرديده اس حوزه هاى علمى ش
ــتر اين  ــيار، باعث رونق هر چه بيش وجود مجتهدين بس
حوزه شده بود؛ علماي بزرگي همچون ابن ادريس حـلّي، 
ابن نماي حـلّي، محّقق حلّي، ابن طاووس  حلّي، ابن سعيد 
حلّي، ابن داوود حلّي، عّالمه حلّي، فخرالمحّققين، فاضل 
ــداد و ابن فهد حلّي از آن جمله اند. (مدخل علم فقه،   مق
ــى (متوّفاى 676 هـ  ــالمى، ص320) محّقق حلّ رضااس
ــهورترين و مهم ترين كتب  ــيع و صاحب يكى از مش .ق) اين فقيه بى نظير اماميه در طول تاريخ تش
فقهى امامّيه يعنى شرائع اإلسالم فى مسائل الحالل والحرام، از معاصرين سيدبن طاووس مى باشد. 

جناب سيدبن طاووس پس از دو سال و نيم تحصيل فقه در محضر اساتيد حله ديگر از استاد بى نياز 
ــاتيد حله  ــر خويش را به تنهايى مطالعه نمود و آنگاه كه از محضر اس ــد و بقيه كتب فقهى عص ش
استفاده  كافى و الزم را برده بود براى استفاده از علماى ديگر شهرها عزم سفر نمود. ايشان ابتدا به 
كاظمين رفت و پس از مدتى ازدواج نمود و مدت 15 سال در زمان حكومت عّباسيان ساكن بغداد 

          ][ ︨﹫︡ ︋﹟ ︵︀ووس در ﹋︐︉ اد︻﹫﹥ 
 ﹟︋ ﹩﹚︻ ﹟︡﹛︭︣ف ︋﹥ ر︲﹩ ا﹠﹞

︨﹩ ا︨️ و در ﹋︐︉ ﹁﹆﹩ و ر︗︀﹜﹩ 
 ﹟︡﹛︪︀ن ︗﹞︀ل ا︭︣ف ︋﹥ ︋︣ادر ا    

.﹩︨﹢﹞ ﹟︋ ︡﹝ا
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ــد. ("...أوجب ذلك طول االستيطان ببغداد و هي  اين دامگاه شيطان ش
ــيطان." كشف المحجة لثمرة المهجة، سيدبن طاووس،  محل حبائل الش
ص 166) سيد در شهر بغداد به تربيت شاگردان و تدريس علوم مختلف 

پرداخت، ورود سيد به بغداد سال 625 هجرى بوده است.
جناب سيدبن طاووس در مورد تحصيالت خود در فصل 143 كتاب كشف 
ــان بطور مفصل فرمايشاتى دارند، از آن  المحجة و توصيه هايى به پسرش
ــه... و قد كنت قد ابتدأت  ــتغلت بعلم الفق جمله فرموده اند: "... فانني اش
ــة المجهود، ... و  ــل و العقود)، و قصدت معرفة ما فيه بغاي ــظ (الجم بحف
فرغت من (الجمل و العقود) و قرأت (النهاية) فلّما فرغت من الجزء األّول 
ــتظهرت على العلم بالفقه، حتى كتب شيخي محمد بن نما خطه  منها اس
ــى الجزء األّول ... فقرأت الجزء الثاني من (النهاية) أيضا، و من كتاب  عل

ــتغنيت  ــوط)، و قد اس (المبس
ــراءة بالكلّية و قرأت  عن الق
ــا لجماعة بغير  بعد ذلك كتب
شرح، بل للرواية المرضية، و 
سمعت ما يطول ذكر تفصيله 
ــة لثمرة  ــف المحج ..." (كش
ــيدبن طاووس،  ــة، س المهج
فصل هاي 142و 143 صص 

ــويق و ترغيب  ــه او را به تعليم فقه آل محمد تش ــگاه ك 184ـ196) و آن
مى نمايد، چنين مى نويسد : "... و إذا أردت االشتغال بالفقه، فعليك بكتب 
جدك أبي جعفر الطوسي فإنه رحمه اّهللا ما قّصر فيما هداه اّهللا جّل جالله 
ــه باّهللا جّل جالله و ّهللا جّل  ــتغل بالقراءة في الفق إليه و دلّه عليه ... فاش
ــذا العلم الموهوب، فانني أرجو  ــه، على رجل صالح ورع من أهل ه جالل
ــيرة عن المّدة  من رحمة ربي فاتح أبواب المطلوب أن يغنيك بالمدة اليس

الكثيرة ... " (همان)
ــيخ آقا  ــه عالمه خبير ش ــه چنانچ ــتاره حلّ ــاتيد س ــايخ و اس برخي مش
ــته اند  ــان نوش ــرح حال ايش بزرگ طهرانى صاحب كتاب الذريعه در ش
ــيخ نجيب الدين بن نما،  ــوراوى، الش ــيخ حسين بن احمدالس عبارتند از: الش
ــعدبن ع ــيخ ابوالسعادات اس ــن على بن يحيى الحناط، الش ــيخ ابوالحس الش
ــيد  الس ــوي،  شمس الدين فخاربن معدالموس ــيد  الس ــى،  بدالقاهراصفهان
ــوى، الشيخ تاج الدين الحسن الدربي، الشيخ  صفى الدين محمدبن معدالموس
ابوحامدمحيى الدين محمدبن  السيد  سديدالدين سالم بن محفوظ السوراوى، 

كه  نجيب الدين يحيى بن محمدالسوراوى،  ــيخ  الش عبداهللاَّ بن زهرةالحلبى، 
ــتدرك صفحه (472) مذكور است.  ــرح حال اين ده نفر در خاتمه مس ش
(برنامه سعادت، ترجمه كشف المحجة، سيد محمدباقر گلپايگاني ص: 7 
ــف المحجة طبع نجف اشرف، شيخ آقابزرگ  به نقل از مقدمه كتاب كش
ــيوه  ــتفاده از همه اين نامبردگان به ش ــت كه اس تهراني)  ناگفته پيداس
ــتر بهره ورى ستاره حلّه از آنها  معمول روزگار ما تحقق نيافته، بلكه بيش

در قالب قرائت روايت و اجازه نقل حديث بوده است.
ــاره شد، شتاب وى در  ــف المحجة اش ــيد در كش چنانچه از قول خود س
ــگفت انگيز بوده است. آنچه ديگران در  آموختن مطالب دقيق علمى ش
چند سال مى آموختند او در يك سال فرا گرفت و پس از خواندن بخش 

نخست نهايه شيخ طوسى به 
ــرفتى دست يافت  چنان پيش
كه ابن نما در پشت جلد اول 
نهايه اجازه اى به خط خويش   
ــف  (كش ــت.  نگاش ــش  براي
سيد  المهجة،  لثمرة  المحجة 

بن طاووس، فصل 143)
ــروز هم،  ــه ام ــد تا ب هرچن

ــاووس، خصوصا كتب  ــيدبن ط ــر آنكس كه به كتب تأليفي جناب س ه
ــيند،  ــتاره حله مي نش ــان رجوع مي كند و بر خوان پرفيض س ادعيه ايش
ــت، اما شرافت  ــه چيني از اين مادبه الهي يافته اس در واقع افتخار خوش
ــد كه  ــتاره پرفروغ حله نصيب نيك بختاني ش ــتقيم از س ــتضائه مس اس
ــعادت، ترجمه  ــم: (برنامه س ــان مي نمايي ــن از آن ــام چند ت ــاره به ن اش
ــل از مقدمه  ــي ص:8 به نق ــيد محمدباقر گلپايگان ــف المحجة، س كش

ــيخ آقابزرگ تهراني) الشيخ  ــف المحجة طبع نجف اشرف، ش كتاب كش
سديدالدين يوسف والدعالمه حلي، جمال الدين حسن بن يوسف عالمه حلي، 
الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم شامى، فرزند برادر او السيد غياث الدين ع

بدالكريم بن ابى الفضائل احمدبن طاوس، الشيخ تقى الدين حسن بن داودحلى 
ــرانش،  ــيني و پس ــيخ محمدبن احمدبن صالح القس ــروف، الش رجالي مع
ــي، الشيخ  ــيد نجم الدين محمدبن موس ــيد احمدبن محمد علوى، الس الس
ــيد صفى الدين محمد و رضى الدين على و  ــير، پسران خود س محمدبن بش
ــايه  ــراف و فاطمه (در س ــان، شرف االش نيز دختران عالمه و فاضله ايش
ــرف االشراف  ــته به تربيت فرزندان، دخترانش ش اهميت آن عارف وارس
ــالگى و دومى در قبل  ــيار اندك (اولى در 12 س ــنينى بس و فاطمه در س
ــيعة،  ــرآن كريم يافتند. به نقل از اعيان الش ــالگى) توفيق حفظ ق از 9 س
ج 7،  حكيم،  ــن  محس ــيد  س
ص: 336 ذيل عنوان شرف 
رضي  السيد  بنت  ــراف  االش

الدين بن طاوس)
حيـات عملى سـيد ابن 

طاووس (ره) 
ــاير  ــتاره حله را از س آنچه س
ــروغ  ــمان پرف ــتارگان آس س
جهان تشيع ممتاز مي كند مراقبت و تقواي فراتر از وصفي ست كه ايشان 
ــر بام بلند فقه  ــيدآل طاووس ب ــته بودند. آنگاه كه س ــود را به آن آراس خ
ــتادان حلّه از وى خواستند تا راه سلف صالح خود را پيش  فراز آمدند، اس
ــنا  ــگاه فتوا مردم را با حالل و حرام الهى آش ــتن در جاي گيرد و با نشس
سازد، ولى سيداهل مراقبه نمى توانست بدين پيشنهاد پاسخ مساعد دهد. 
ــوره الحاقه همواره در ژرفاى روانش طنين مى افكند و او  آيات پايانى س
ــيد كه وقتى  ــت. او چنان مى انديش ــدن به فتوا بازمى داش را از نزديك ش
ــخنان و  ــبت دادن س ــروردگار، پيامبرش را چنين تهديد كرده و از نس پ
احكام خالف واقع به خويش بازداشته است، هرگز اشتباه و لغزش مرا در 
فتوا نخواهد بخشيد، بنابراين راه خويش را از مفتيان جدا ساخت. ايشان 
ــف المحجة لثمرة المهجة تحت عنوان  اين مطلب را در فصل 125 كش
ــيوخي أنني  ــم الناس " آورده اند: " و أراد بعض ش ــه لالفتاء و تعلي "رفض
أدرس و اعلّم الناس و أفتهم و أسلك سبيل الرؤساء المتقّدمين، فوجدت 
ــريف لجدك محّمد صلّى اّهللا عليه و  اّهللا جّل جالله يقول في القرآن الش
َخْذنا ِمْنُه  ــَض اْألَقاِويِل  َألَ َل َعلَْينا بَْع ــه صاحب المقام المنيف: َو لَْو تََقوَّ آل
بِالَْيِميِن  ُثمَّ لََقَطْعنا ِمْنُه الَْوتِيَن  َفما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد َعْنُه حاِجِزيَن  (الحاقة، 
44- 47) أفرأيت أن هذا تهديد من رّب العالمين ألعز عليه من األولين و 
اآلخرين أن  يقول عليه بعض األقاويل، فكرهت و خفت من الدخول في 
الفتوى؛ حذرا أن يكون فيها تقّول عليه، و طلب رئاسة ال أريد بها التقرب 
ــن أوائل هذا الحال قبل التلبس بما فيها من األهوال، و  إليه فاعتزلت ع
اشتغلت بما دلّني عليه العلم من العمل الصالح ..." (كشف المحجه لثمره 

المهجه، سيد بن طاووس، فصل 125، صص 165-164) 
ــنهادها نبود. صرافان حلّه هرگز نمى  ــت كه اين پايان پيش ناگفته پيداس
ــوى ديگرى  ــتند گوهر يگانه آن ديار را ناديده گرفته، از آن به س توانس
ــن ديگر بار  ــد. بنابراي رو كنن
ــتانش روى آورده، از  ــه آس ب
ــهر را  ــتند داورى ش او خواس
ــيد فرمود:  به عهده گيرد. س
مدتهاست ميان خرد و نفسم 
درگيرى است... من در همه 
بين  ــتم  نتوانس ــز  هرگ عمر 
ــمن داورى كرده،  اين دو دش
ــان آشتى برقرار سازم! كسى كه در همه عمر از يك داورى و رفع  ميانش
ــمار جامعه  ــد چگونه مى تواند در اختالفهاى بى ش ــالف ناتوان باش اخت
داورى نمايد؟ شما بايد در پى كسى باشيد كه خرد و نفسش آشتى كرده، 
ــند... چنين كسى توان داورى  ــيطان چيرگى يافته باش به يارى هم بر ش

درست دارد. (همان، ص 165)
ــهرت جناب سيد در سراسر عراق پيچيد و ايشان به  اندك اندك آوازه ش

          ][

          ][

 ﹟︣︑ از ︋︤رگ ﹩﹊ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹤﹚ ﹤﹫﹝﹚︻ زه﹢
زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ︫﹫︺﹥ در ︑︀ر ︔︊️ ﹎︣د︡ه ا︨️. 
 ︣︐︪﹫︋ ﹤ ︣﹨ ﹅﹡︀ر ︋︀︻︒ رو﹫︧︋ ﹟︡︐︖﹞ د﹢

﹟ ﹢زه ︫︡ه ︋﹢د؛ ︻﹙﹞︀ی ︋︤ر﹎﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا︋﹟ 
︦ ﹙﹩، ا︋﹟ ؟؟؟  ﹅﹆﹞ ،﹩﹚﹙﹩، ا︋﹟ ︵︀ووس 

                    ﹩، ︻﹑﹝﹥ ﹁ ،﹩﹚︣ا﹜﹞﹆﹆﹫﹟، ﹁︀︲﹏ ﹝﹆︡اد و 
ا︋﹟ ﹁ ︡﹙﹩ از آن ︗﹞﹙﹥ ا﹡︡.

︙﹥ ︨︐︀ره ﹙﹥ را از ︀︨︣ ︨︐︀ر﹎︀ن آ︨﹞︀ن ︎︣ ﹁︣وغ 
︀ن ︑︪﹫︹ ﹝﹞︐︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝︣ا﹇︊️ و ︑﹆﹢ای ﹁︣ا︑︣ از 

]﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︪︀ن ︠﹢د را ︋﹥ آن آرا︨︐﹥ ︋﹢د﹡︡. آ﹡﹍︀ه ﹋﹥ ︹
 ﹤﹚ ︀ووس ︋︣ ︋︀م ︋﹙﹠︡ ﹁﹆﹥ ﹁︣از آ﹝︡﹡︡، ا︨︐︀دان︵ ﹟︋ 
ی ︠﹢ا︨︐﹠︡ ︑︀ راه ︨﹙︿ ︮︀﹜ ︠﹢د را ︎﹫︩ ﹎﹫︣د و ︋︀

م
︧︐﹟ در ︗︀﹍︀ه ﹁︐﹢ا ﹝︣دم را ︋︀ ﹑ل و ︣ام ا﹜﹩ آ︫﹠︀ 


                    زد، و﹜﹩ ︨﹫︡ ا﹨﹏ ﹝︣ا﹇︊﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︧️ ﹠︪﹫︎ ﹟︡︋︀د

︨︀︎ ﹝︧︀︻︡ د﹨︡.



ــد و با انبوه مومنان و انديشمندان ديدار كرد و تجربه  ــيعيان بغداد رهسپار آن سامان ش خواهش ش
هاى بسيار اندوخت. هر چند سيد در اين شهر نيز از پيشنهادهاى غير قابل پذيرش آسوده نبود.

مستنصر، خليفه عباسى وقت، كه از جايگاه و حسن شهرت سيد كامال مطلع بود، منصب قضاوت را 
به وى پيشنهاد كرد و او برطبق عادت ديرينه اش، از اين درخواست روى گرداند، اندكى بعد مستنصر 
ــخصيتهاى بسيارى را واسطه ساخت تا فقيه آل طاووس مقام نقابت طالبيان و رسيدگى به امور  ش
سادات و علويان را عهده دار شود، (نقيب بزرگترين شخصيت علمى و دينى سادات بود كه كليه ى 
امور مربوط به سادات را عهده دار مى شد. اين وظايف شامل قضاوت مشاجرات، رسيدگى به مساكين 
ــيد اين بار نيز زير بار اين پست به ظاهر مذهبى  ــتى ايتام و... مى شد.) اما س ــتمندان، سرپرس و مس
نرفته، استنكاف ورزيد. خود ايشان در كشف المحجه مي نويسند:" سالها گذشت و همچنان پى گيرى 
مى كردند تا اين سمت را قبول كنم و من بهانه هاى بسيار مى آوردم." (كشف المحجة لثمرة المهجة، 

فصل  طاووس،  بن  سيد 
وي  ص168)    ،128
ــنهادهاى  پيش پشت  در 
هاى  ــته  خواس ــه،  خليف
ــاهده  پنهانش را نيز مش
ــس در برابر  مى كرد. پ
ــتاد  ــارى دربار ايس پافش
ــتدار  دوس ــر  وزي ــه  ب و 
ــالم)  اهل بيت (عليهالس
ــه پذيرش  ــه وى را ب ك
ــل به فرمان  مقام و عم
ــد، فرمود:  ــدا مى خوان خ
ــن مقام و  ــر پذيرفت "اگ
ــه آنچه پروردگار  عمل ب
ــندد، ممكن است  مى پس
ــو در وزارت  ــس چرا ت پ
ــدى؟! "  ــه كار نمى بن ب
ــيد را  ــه، س ــون خليف چ
ــتوار  ــر رأى خويش اس ب
ــان گفت:  ايش به  يافت، 
نمى  ــكارى  هم ــا  م "با 
ــيد  كنى در حالى كه س
ــيد رضى  ــى و س مرتض
ــده،  ش وارد  حكومت  در 
آنها  آيا  ــد.  پذيرفتن مقام 
ــى دانى يا  ــذور م را مع
ستمگر مى شمارى؟ بى 
ــذور مى دانى!  ترديد مع
ــذورى!"  ــس تو نيز مع پ
در  "آنها  ــود:  فرم ــيد  س
ــه  ك ــه  بوي آل  روزگار 
مى  بودند،  شيعه  ملوكى 

زيستند. آن حكومت در برابر حكومتهاى مخالف تشيع قرار داشت، بدين جهت ورودشان به كارهاى 
دولتى با خشنودى خداوند همراه بود." (البته جناب سيد مي فرمايند من اين پاسخ را تقيتا به خليفه 
ــوية، و إّال فانني ما  ــن الظن بهمتهما الموس دادم : "... و اعلم: أن هذا الجواب اقتضاه التقية و حس
ــور الدنيوية. فإّياك ثم إياك من موافقة أحد  ــرف عذرا صحيحا لدخول المذكورين في تلك االم أع
ــواه  من الملوك على الهالك، و ال تؤثرن على اهللاَّ جّل جالله موالك و مالك دنياك و آخرتك س
ــف المحجة لثمرة المهجة، سيد بن طاووس، فصل 128، ص168) اما خليفه عباسى كوتاه  ..." كش
ــت مهم وزارت را به وى واگذارد و سيد كه آن را دامى  ــد پس نيامد و تا آنجا پيش رفت كه حاضر ش
ــتداللش براى خليفه چنين بود كه:"اگر  ــه از پذيرش سر باز زد و اس ــترده مى ديد، چون هميش گس
ــع مى نمايم و اگر طبق اوامر  ــل كنم رابطه ى خويش را با خداوند قط ــما عم من طبق مصلحت ش
ــان تو آن را تحمل  ــفرا و فرمانده ــدل و انصاف حركت كنم خاندان تو و بقيه وزرا و س ــى و ع اله
ــه على بن طاوس با اين رويه مى خواهد بگويد اگر حكومت  ــد كرد و چنين خواهند گفت ك نخواهن
ــيره ى حكمرانان قبل از تو  ــت بر خالف س ــى اس ــد اين چنين عمل مى كنيم و اين روش به ما برس
ــف المحجة لثمرة المهجة، سيد بن طاووس، فصل  ــتن حكومت هاى آنهاست." (كش و مردود دانس

129، صص169-168) 
ــيد با خليفه بر سر زبانها افتاد. وزيران و درباريان هر يك به گونه اى  ــينى س مدتى بعد لزوم همنش

ــيدآل طاووس كه از نيرنگ مستنصر براى بهره گيرى  ــاى حلّه را بدين كار فرا مى خواندند. س پارس
ــختانه ايستادگى كرد و بر دل سياه خليفه داغ  ــنهاد نيز سرس از نام خويش آگاه بود در برابر اين پيش
ــتنصر را در نگرانى فرو برد. او چنان  ــته مغوالن، مس ناكامى نهاد. در اين روزگار كاميابى هاى پيوس
ــفير نزد رئيس مغوالن فرستد. پس نماينده اى به خانه سيد گسيل  ــيد كه سيد را به عنوان س انديش
داشت و خواست خويش را به آگاهى وى رساند. سيد بى درنگ پاسخ منفى داد. ايشان مينويسد:"... 
ــيمان  ــطه در اين كار بود چنين گفتم: اگر من در اين كار كامياب گردم پش ــى كه واس و من به كس
ــطه تعجب نموده و گفت:  ــيمان خواهم بود، آن واس خواهم بود، و اگر كامياب نگردم نيز نادم و پش
چگونه چنين خواهد بود؟ گفتم: اگر كامياب گردم و سعى و كوشش من به جائى برسد هرگز شما از 
من دست نخواهيد كشيد، و هميشه مرا براى سفارت و رسالت اختيار خواهيد نمود، تا مرگم فرا رسد 
ــبب مرا از عبادات و كارهاى مهم باز خواهيد داشت،  ــوب شوم، و بدين س و در زمره مردگان محس
ــاب نگردم  ــر كامي و اگ
ــعى و كوششم به  و س
ــر  ــد از نظ ــى نرس جائ
ــاد، تا  ــما خواهم افت ش
جايى كه در مقام هتك 
ــن  ــت م ــرام و اذي احت
ــتغال  برآئيد، و مرا از اش
ــا و آخرتم باز  بامور دني
سپس  داشت."  خواهيد 
ــود چنين  ــه فرزند خ ب
ــد:"  مي نماي ــه  توصي
أن  ــاك  إي ثم  ــاك  فإي
يقول لك أحد: إن هذا 
ــاعدات على  ــن المس م
ــع  تقن ال  و  ــات،  الطاع
ــل و المغالطات،  بالتأوي
ــر مخالف  ــإن كل أم ف
ال  ــك  عقيدت ــف  يخال
ــه  ــة علي ــوز المعون تج
بحركة من الحركات، و 
ال باشارة من االشارات، 
و من قال لك غير هذا 
فهو من  حبائل الشيطان 
و كالمه هذيان - پس 
ــذر  ــر ح ــدم ب اى فرزن
باش، و بترس از اينكه 
بتو گويند: اين كار خود 
يكى از طرق عبادت و 
ــت، و هرگز  طاعت اس
مغالطات  و  ــالت  بتأوي
ــن؛ زيرا  ــان اعتنا مك آن
ــه برخالف  ــر چ كه ه
ــارات جايز  ــاره اي از اش ــد اعانت كردن آن حتى بحركتى از حركات و اش عقايد حقه و دين تو باش
ــت هذيان، و دامى است از دامهاى شيطان."  ــت، و هر كس غير از اين گويد همانا كالمى اس نيس

(همان، فصل 130، صص170-169)
ــت هاى حكومتى قرار گرفته بود از بغداد به  ــى براى پذيرش پس ــار دولت عباس ــيد كه تحت فش س
حله _زادگاه خويش_ مراجعت كرد. رضى الدين مدت سه سال نيز در جوار امام هشتم عليه السالم 
ــد. در اين  ــال مقيم ش ــپس به نجف و كربال هجرت كرده و در هر كدام حدود 3 س ــر برد. س به س
ــاگردان و تدريس علوم مختلف، همت اصلى خويش را بر سير و سلوك و  زمان عالوه بر تربيت ش
ــفر ابن طاوس در سال 652 هجرى به بغداد بود. سيد در سال  ــب معنويات قرار داد. آخرين س كس
ــى حكوت  ــت و اين درحالى بود كه با حمله مغول و فروپاش ــت علويان را پذيرف ــرى نقاب 661 هج
ــى، جناب خواجه نصيرالدين طوسى، اين فيلسوف، منجم و سياستمدار با فراست آن روزگار، از  عباس
سيد درخواست كرد كه نقابت طالبيان و سادات علوى را بپذيرد. سيد اين بار تنها بخاطر حفظ جان 
ــيعيانى كه در معرض قتل و غارت مغول قرار داشتند اين منصب را پذيرفت و در اين  ــتان و ش دوس

مقام ماند تا اينكه مرغ جانش به ملكوت اعلى پر كشيد.



۴٣

﹝︡ر︨﹥ ︮︡و﹇﹩ (ره) ﹝︪︡، ﹝︡ر︨﹥ ای ︋︀ ...۴۴
ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

︡و﹇﹩ ﹋﹥ از ﹝︡ارس ﹁︺︀ل و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹢زۀ ︻﹙﹞﹩ۀ ﹝︪︡ ا︨️ ﹋﹑︨︀ی  ﹝︡رسۀ︮ 
 ︣︲︀ ﹤︐و ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹡﹢︫ـ ︡︡︗ د را ︋﹥ ︫ـ﹫﹢ه ای﹢︠
 ﹟ا ﹉ ︴︨ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ︎︥و﹨︪﹩ و︐﹫﹛︀︺﹁ ︤ار︫﹩ از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و﹎

﹝︡ر︨﹥ ا︨️.

︠﹑︮﹥ ︋︧︐﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢زش۴٨
﹝︡ی ︤دی

︥و﹨︩ و︥ۀ ︵﹑ب ﹝﹆︴︹  ︧ـ︐﹥ آ﹝﹢زش︎  ︣ او﹜﹫﹟︋  ﹝︐﹟ ︀︲︣ ﹡﹍︀﹨﹩ ﹎︢را︨ـ️︋ 
اول ﹋﹥ ︀ر ر﹋﹟ «آ﹝﹢زش و ︑︣︋﹫️ ︎︥و﹨︪ـ﹍︣ و ︑︃﹝﹫﹟ ︑﹢ان ︎︥و﹨︪ـ﹩، ر︨︀﹡﹥ 
︹ ︎ ﹟ ﹩ ﹟︎ ﹟ ﹩ ﹟

آ﹝﹢ز︫﹩، را﹨﹠﹞︀ی ︑︡و﹟ و روش ︨﹠︖︩» در آن ︎﹩ ﹎﹫︣ی ﹝﹩ ︫﹢د.
︎ ︎ ︎ 

ا﹟ ︋︧ـ︐﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥، آ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹝﹠︀︨ـ︉ ︀︎﹥ ﹨︀ی اّول ︑︀ ّ︨﹢م را در ︨﹫︤ده آ﹝﹢زه 
︎

ـ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:  ︀یۀ اول ا﹡︐︀ب︫  ︣ای︎  ︩ ︋﹫﹠ـ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︀ر آ﹝﹢زه︋  ﹫︎
م ︎︎

آ︫ـ﹠︀﹩ ︋︀ ︎︥و﹨︩، ︋︡ا︫ـ️ ︎︥و﹨ـ︩، ﹝ ️︣︡︀د﹎﹫ـ︣ی و ادب. ﹝︐﹢ای 
︎  ︎︎

 ،﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︀ب و︐﹋ ︀︋ ﹩︀﹠︫︣ار ا︨ـ️: آ﹇ ﹟︀ر آ﹝﹢زۀ ︎︀یۀ دّوم ﹡﹫︤ از ا ﹩﹚︮ا
︎ ︎︎ ︎

﹡﹍︀رش ︻﹞﹢﹝﹩، ﹎︤ارش ﹡﹢︧ـ﹩ و ﹡︷﹛ ︢︎︣ی. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︨ـ﹞﹫﹥ ︎︥و﹨︪ـ﹩ 
م

︵﹑ب ︀︎﹥ ︨ـ﹢م ﹨﹛ ︎﹠︕ آ﹝﹢زه ا︨ـ️: روش ﹝︴︀﹜︹ۀ ︑﹠︡︠﹢ا﹡﹩، ﹎﹢﹡﹥ ︫﹠︀︨﹩ 
︎ ︎﹜︎﹜

︨﹣ال، ﹎︧ـ︐︣ش ﹝︴︀﹜︺﹥، ︫︣ح ﹡﹢︧﹩ ︋︣ ا︀د︒ و اد︻﹫﹥، ︎︪︐﹊︀ر (︑︊﹫﹫﹟ ﹨︣ 
︹ ︕ ﹜ ︹م ︕ ﹜ م

﹋︡ام از آ﹝﹢زه ﹨︀ در ﹝︐﹟ آ﹝︡ه ا︨️)
ح

۵١﹩﹡︀︐﹞︀ی ا﹨ ﹤﹎︣︋ ︭﹞ ﹉ ︣ات و ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی︵︀︠
︨﹫︡ روح ا     ً ذا﹋︣ی

آ﹇︀ی ذا﹋︣ی ︠︀︵︣ات ︗︀﹜︊﹩ از ︨ـ︀﹜﹟ ︑﹫︭ ا﹝︐︀﹡ـ︀ت، ︋︺︱﹩ ︗﹢ا︋︀ی 
︻︖﹫ـ︉ و ︾︣ـ︉ و ︀ ︋︣︠﹩ ︠﹢ا﹨ـ︩ و ︑﹞﹠︀﹨ـ︀ی ︀︎︀ن ︋ـ︣گۀ ا﹝︐︀﹡﹩ ︋﹫︀ن 


 ﹩﹡︀︐﹞ا ﹤﹎︣︋ ︉︀︮ و ـ︭﹞ ﹟﹫︋ ️ۀ ا︫ـ︐︣اک و ا﹁︐︣اق﹊﹡ ︡﹠ دار﹡︡ و ﹩﹞
را ذ﹋︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در ا﹡︐︀ ﹝﹢اردی را ︋︣ای ︋ ﹩﹢﹍︨︀︎︐︣ ︋﹥ ︨﹣ا﹐ت ︎﹫︪﹠︀د 


﹝﹩ د﹨﹠︡.
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﹡﹍︀﹨﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ︎︥و﹨︪﹩
️  ا     ً ︮︡و﹇﹩ (ره)  ︣اب آ﹞ ︡﹫︫ ﹝︡ر︨﹥ ی ︻﹙﹞﹫﹥ ی 

︡و﹇﹩ (ره)   ︮﹤ ︀ آ﹝﹢زش  ﹨︀ی﹝︪︡﹝︨︡ر ﹥ ای︋  ︣ا﹝︨︡ر ﹎  ︩ ︥و﹨ ︎

﹝︡ر︨﹥ ︮︡و﹇﹩ ﹊﹩ از ﹝︡ارس 
﹁︺︀ل و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ 
﹝︪︡ ا︨️. از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 
︫﹠﹫︡﹛ ︋︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹨︀ی 
 ︡︡︗ ︡ر︨﹥ ︋﹥ ︫﹫﹢ه ای﹞ ﹟ا
﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︑﹞︀﹝﹩ ﹋﹑س ﹨︀ 
︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ ︋︣﹎︤ار 
 ﹤﹋ ﹜︫︡ د ︋︣ آن﹢︫ ﹩﹞
 ﹤﹫︑ ﹤︨︡ر﹞ ﹟︤ار︫﹩ از ا﹎
﹋﹠﹫﹛. در ︑﹞︀س ﹨︀ی او﹜﹫﹥ 
﹝︧﹣و﹜﹫﹟ ﹝︡ر︨﹥ ا︨︐﹆︊︀ل 
 ︀﹨ ️ ﹋︣د﹡︡ و ﹎︤ار︫﹩ از ﹁︺︀﹜﹫
را در ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ﹇︣ار داد﹡︡.

ــت و رهپويى طريق آن ها  ــرى علوم و معارف اهل بي فراگي
ضرورتى انكارناپذير و وظيفه اى است ديرپاى، كه لحظه اى 
ــطه ى اخالص سربازان اين راه متوقف  اين حركت به واس
نشده است. از هنگامى كه مكتب امام صادق (عليه السالم) 
شيفتگان علوم معرفت را در مدينه الرسول گرد آورد تا دوران 
ــيعه از كربال و نجف گرفته تا  اخير كه حوزه هاى علميه ش
قم، مشهد و اصفهان، پرچم معارف اهل بيت و تعاليم علوى 
را برافراشته نگاه داشته اند اين رسالت همچنان محقق شده 
است. در اين ميان انقالب اسالمى ايران، انجام تكاليف در 
گستره ى جهانى را براى طالب و حوزه هاى علميه با افقى 
تازه تر تعريف نموده و آنان را تشويق به جهانى نگريستن و 
جهانى عمل كردن نمود، تا شعار ديرين انبياء را كه صدور 
ــالم به جهان است جامه ى عمل بپوشاند. در اين نوشته  اس
گزارشى از مدرسه نمونه شهيد صدوقى كه از برجسته ترين 

مدارس مشهد است پيش روى شما است.
برنامه ها و فعاليت هاى آموزشـى سـطح يك (6 

سال اول):
ــأله  ــزارى كالس ها با روش تدريس فعال حل مس 1ـ برگ

گروهى
ــاتيد در فرآيند آموزش،  ــال: به اين معنا كه طالب و اس فع
ــتاد  ــوش بوده و كالس از حالت اس ــال و پر جنب و ج فع
ــر دو در مباحث فعال  ــده و ه ــارج ش ــورى محض خ مح

مى باشند.
حل مسأله: به اين معنا كه استاد مطالب اصلى درس را در 
ــتخراج نموده و در  ــؤالى اس قالب طرح درس، به صورت س

اختيار طالب قرار مى دهد.
ــنت ارزش مند مباحثه  ــى: منظور از گروهى همان س گروه

است كه از ديرباز در حوزه هاى علميه وجود داشته است.

مقدمات مورد نياز استفاده از روش تدريس مدرسه:
الف) آموزش دادن اساتيد با برگزارى كالس روش تدريس 

موردنظر
ــوزش دادن طالب با برگزارى كالس روش تحقيق  ب) آم

مقدماتى و مهارت مطالعه
گام هاى روش تدريس فعال حل مسأله گروهى:

1. تهيه ى طرح درس توسط اساتيد درس: سؤاالت اساسى 
ــى از منابع مختلف، طراحى  ــط با همان موضوع درس مرتب
ــار طالب قرار  ــه ى فعاليت در اختي ــوان برگ ــده و با عن ش

مى گيرد.
2. مطرح كردن برگه ى فعاليت در كالس درس

3. ارائه ى پاسخ فردى توسط طالب: اين مرحله در متونى 
ــتفاده كرد،  مثل عقايد كه مى توان از اندوخته هاى قبلى اس
ــى كه  ــه متن صورت مى گيرد و در دروس ــدون مراجعه ب ب
ــت، از طريق رجوع به منبع  ــت نيس اطالعات قبلى در دس

اصلى درس اجرا مى شود.
4. مطالعه و رجوع به كتب مرتبط با موضوع فعاليت: در اين 
مرحله طالب با استفاده از كتب مختلفى كه در كتابخانه ى 
ــل نظريات فردى خود  ــه وجود دارد، اقدام به تكمي مدرس
ــوزه ى مرتبط با موضوع  ــوده و مطالعات كاملى را در ح نم

فعاليت انجام مى دهند.
ــالب: در اين مرحله،  ــط ط ــخ گروهى توس 5. ارائه ى پاس
ــالب در گروه هاى مباحثاتى خود نتيجه ى مطالعات خود  ط
ــى آن ها، نظر  ــته و پس از تحليل و بررس را به بحث گذاش
ــى به كالس ارائه  ــى را در قالب برگه ى نظر گروه گروه

مى نمايند.
ــاتيد درس و طالب:  ــخ گروهى توسط اس ــى پاس 6. بررس
ــى  ــه صورت تحليلى، بررس ــرات گروهى در كالس ب نظ
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ــك از نظرات مطرح  ــر هر ي ــاى وارد ب ــكاالت و نقده و اش
مى گردد.

ــخ هاى صحيح: در اين  ــدى فعاليت و ارائه ى پاس 7. جمع بن
مرحله، پس از بررسى اشكاالت و نقدها، نظر برتر با استفاده 
ــه عنوان  ــاتيد درس، ب ــى و اطالعات اس ــرات گروه از نظ

چكيده ى فعاليت، ارائه مى گردد.
8. حل تمرينات مرتبط با موضوع فعاليت: اين مرحله فقط در 
دروسى صورت مى گيرد كه نياز به تمرين دارد، نظير: دروس 

ادبيات عرب و ...
ــر: در اين مرحله،  ــاتيد ناظ 9. مباحثه ى طالب با حضور اس
ــكيل  ــاتيد ناظر، تش گروه هاى مباحثاتى طالب با حضور اس
جلسه داده و مباحث مربوط به هر فعاليت را مرور مى كنند.

ــتن مقاله ى مرتبط با موضوع فعاليت: اين مقاالت،  10. نوش
تحت عنوان مقاالت ترسيم نام گذارى مى شوند و متناسب با 

موضوع و نوع درس مى باشند.
ــه ويژگى: متخصص، متخلق و  ــاتيد با س ــايى اس 2ـ شناس

انقالبى
ــز مديريت حوزه ى علميه  ــزارى دروس مصوب مرك 3ـ برگ

خراسان
ــال تحصيلى  ــمى در طول س ــزارى دروس غير رس 4ـ برگ
ــى، تربيت  ــله مباحث اخالق عملى، كارگاه خوشنويس (سلس
ــال 15  ــس علمى طالب در هر س ــى، برگزارى كنفران بدن
ــاتيد در موضوعات  ــى با اس ــت علم ــه، برگزارى نشس جلس
ــال 15جلسه، آزمايشگاه فقه، كارگاه  مختلف علمى در هر س
ــندگى، كارگاه داستان نويسى، كارگاه نقد فيلم، كارگاه  نويس

نقد داستانك)
5ـ برگزارى دوره هاى تابستانى ساالنه با موضوعات مختلف 

و مورد نياز از قبيل:

هر جلسه 90 دقيقه مى باشد10 جلسهكارگاه روش تحقيق مقدماتى ويژه طالب قبل از شروع كالسها
10 جلسهكارگاه روش تدريس مدرسه ويژه اساتيد قبل از شروع كالسها
10 جلسهكارگاه روش شناسى مطالعه ويژه طالب قبل از شروع كالسها

10 جلسهكارگاه روش تحقيق تكميلى
45 جلسهكارگاه صرف تكميلى
45 جلسهكارگاه مكالمه عربى

10 جلسهكارگاه آشنايى با ارزشها و فرهنگ دفاع مقّدس
20 جلسهكارگاه روش تحقيق پيشرفته

20 جلسهكارگاه آشنايى با كامپيوتر
30 جلسهكارگاه تاريخ تحليلى انتقادى انقالب اسالمى ايران

30 جلسهكارگاه انديشه سياسى اسالم
10 جلسهكارگاه آشنايى با ارزشها و فرهنگ دفاع مقّدس

30 جلسهكارگاه منطق تكميلى (فن مناظره، فن بيان مغالطات)
10 جلسهكارگاه روش تجزيه و تحليل مطالب

30 جلسهكارگاه آشنايى با فرق و مذاهب كالمى
20 جلسهكارگاه اشنايى با نهج البالغه

20 جلسهكارگاه احزاب و تشكيالت سياسى ايران



10 جلسهكارگاه روش نقد محتوايى
30 جلسهكارگاه تجزيه و تركيب تكميلى

30 جلسهكارگاه آشنايى با اديان
30 جلسهكارگاه آشنايى با انديشه سياسى غرب

10 جلسهكارگاه روش تأليف
30 جلسهكارگاه تعليم و تربيت در اسالم

30 جلسهكارگاه مديريت اسالمى
10 جلسهكارگاه قانون اساسى

30 جلسهكارگاه اشنايى با كالم جديد

ــر به صورت  ــاتيد ناظ ــتفاده از اس ــزارى مباحثات با اس 6 ـ برگ
برنامه ريزى شده

ــش و پاسخ در موضوعات مختلف  7ـ برگزارى كالس هاى پرس
درسى و غير درسى

ــؤولين و اساتيد مدرسه با  ــات هم انديشى مس 8 ـ برگزارى جلس
هدف ارتقاء سطح كيفى طالب

ــؤولين و طالب مدرسه با  ــات هم انديشى مس 9ـ برگزارى جلس
هدف برطرف نمودن موانع و مشكالت احتمالى مسير تحصيل

10ـ برگزارى امتحانات هفتگى

برنامه ها و فعاليت هاى پژوهشى سطح يك:
1ـ ارائه ى مقاالت در سه محور:

الف) ترسيم: ارائه ى مقاله مربوط به فعاليت درسى
ــل 20 صفحه) در هر درس  ــم: ارائه يك مقاله (حداق ب) تحكي

براساس موضوعات پيشنهادى اساتيد
ج) تحسين: ارائه مقاالت اختيارى با موضوعات آزاد

ــط طالب در موضوعات  ــزارى كنفرانس هاى علمى توس 2ـ برگ
مختلف درسى و غير درسى

ــاتيد در موضوعات  ــت هاى علمى با حضور اس 3ـ برگزارى نشس

مختلف درسى و غير درسى
4ـ انتشار نشريه طالب كه مقدمات چاپ آن فراهم شده است.

5ـ تهيه اساليدهاى دروس توسط طالب
برنامه هاى پژوهشى پايه اّول

ــى حّداقل دو  ــيم به ازاى هر فعاليت درس ــه مقاالت ترس 1ـ ارائ
صفحه

ــى 2 مقاله 20  ــم در موضوعات درس ــاالت تحكي ــه مق 2ـ ارائ
صفحه اى در طول سال تحصيلى

ــا انتخاب آزاد  ــورت اختيارى ب ــين به ص ــه مقاالت تحس 3ـ ارائ

ــده و استاد  موضوع (در اين تحقيقات امتيازاتى به طالب داده ش
راهنما در اختيارشان قرار مى گيرد)

4ـ خالصه نويسى كتب شهيد مطهرى در زمان تعطيالت رسمى 
(به ازاى هر روز تعطيل 20 صفحه)

ــى  ــتجوى موضوعى، كتاب شناس ــى: جس اهداف مباحث پژوهش
ــى كتب، مقاله نويسى مقدماتى، جسارت در  اجمالى، خالصه نويس
ــدن، توانايى فهم مسايل و موضوعات  تتبع كتب، قلم بدست ش

اصلى كتب
برنامه هاى پژوهشى پايه دّوم

ــى حداقل دو  ــيم به ازاى هر فعاليت درس ــه مقاالت ترس 1ـ ارائ
صفحه

ــى 2 مقاله 20  ــم در موضوعات درس ــاالت تحكي ــه مق 2ـ ارائ
صفحه اى در طول سال تحصيلى

ــا انتخاب آزاد  ــورت اختيارى ب ــين به ص ــه مقاالت تحس 3ـ ارائ
ــده و استاد  موضوع (در اين تحقيقات امتيازاتى به طّالب داده ش

راهنما در اختيارشان قرار مى گيرد)
4ـ خالصه نويسى كتب شهيد مطهرى در زمان تعطيالت درسى 

(به ازاى هر روز تعطيل 20 صفحه)

ــى توصيفى، مقاله نويسى  ــى: كتاب شناس اهداف مباحث پژوهش
ــارت در تتبع كتب، قلم بدست شدن، توانايى فهم  متوسطه، جس

مسائل و موضوعات اصلى كتب
برنامه هاى پژوهشى پايه سّوم

ــى حداقل دو  ــيم به ازاى هر فعاليت درس ــه مقاالت ترس 1ـ ارائ
صفحه

ــى 2 مقاله 30  ــم در موضوعات درس ــاالت تحكي ــه مق 2ـ ارائ
صفحه اى در طول سال تحصيلى

ــا انتخاب آزاد  ــورت اختيارى ب ــين به ص ــه مقاالت تحس 3ـ ارائ
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ــتاد راهنما  ــده و اس موضوع (در اين تحقيقات امتيازاتى به طالب داده ش
در اختيارشان قرار مى گيرد)

ــهيد مطهرى در زمان تعطيالت درسى (به  ــى كتب ش 4ـ خالصه نويس
ازاى هر روز تعطيل 20 صفحه)

ــى: فيش بردارى تكميلى، كتاب شناسى پيشرفته،  اهداف مباحث پژوهش
ــى تكميلى، توانايى پيشرفته در رعايت اصول و شرايط تأليف  مقاله نويس
ــى كتب،  ــه اى، فيش بردارى از كتب، خالصه نويس ــر 30 صفح در دو اث

توانايى اّوليه در رعايت اصول و شرايط تأليف در يك اثر متوّسط
برنامه هاى پژوهشى پايه چهارم

1ـ ارائه مقاالت ترسيم به ازاى هر فعاليت درسى حّداقل دو صفحه
ــى 2 مقاله 30 صفحه اى در  2ـ ارائه مقاالت تحكيم در موضوعات درس

طول سال تحصيلى
ــين به صورت اختيارى با انتخاب آزاد موضوع (در  3ـ ارائه مقاالت تحس
اين تحقيقات امتيازاتى به طالب داده شده و استاد راهنما در اختيارشان 

قرار مى گيرد.)
ــهيد مطهرى در زمان تعطيالت درسى (به  ــى كتب ش 4ـ خالصه نويس

ازاى هر روز تعطيل 20 صفحه)
اهداف مباحث پژوهشى: آشنايى با اصول و شرايط تأليف و ايجاد توانايى 
تأليف در طلبه و نهادينه كردن مقاله نويسى پيشرفته در دو اثر متوّسط

برنامه هاى پژوهشى پايه پنجم
1ـ ارائه مقاالت ترسيم به ازاى هر فعاليت درسى حداقل دو صفحه

ــى 1 مقاله 50 صفحه اى در  2ـ ارائه مقاالت تحكيم در موضوعات درس
طول سال تحصيلى

ــين به صورت اختيارى با انتخاب آزاد موضوع (در  3ـ ارائه مقاالت تحس
اين تحقيقات امتيازاتى به طّالب داده شده و استاد راهنما در اختيارشان 

قرار مى گيرد)
ــهيد مطهرى در زمان تعطيالت درسى (به  ــى كتب ش 4ـ خالصه نويس

ازاى هر روز تعطيل 20 صفحه)
ــى: تأليف يك اثر بزرگ، نقد و بررسى آراء مطرح  اهداف مباحث پژوهش
ــده در موضوع تحقيق (با رويكرد نقد محتوايى)، كتابشناسى تحليلى،  ش

تحقيقى، توانايى در امر تحقيق و نقد و بررسى محتواى كتاب
برنامه هاى پژوهشى پايه ششم

1ـ ارائه مقاالت ترسيم به ازاى هر فعاليت درسى حّداقل دو صفحه
ــى 1 مقاله 70 صفحه اى در  2ـ ارائه مقاالت تحكيم در موضوعات درس

طول سال تحصيلى

ــين به صورت اختيارى با انتخاب آزاد موضوع (در  3ـ ارائه مقاالت تحس
اين تحقيقات امتيازاتى به طّالب داده شده و استاد راهنما در اختيارشان 

قرار مى گيرد)
ــهيد مطهرى در زمان تعطيالت درسى (به  ــى كتب ش 4ـ خالصه نويس

ازاى هر روز تعطيل 20 صفحه)
ــى تحليلى ـ انتقادى، توانايى در امر  اهداف مباحث پژوهشى: كتابشناس
ــى آراء و اظهارنظر نهايى،  تحقيق و تتبع موضوعات جديد با نقد و بررس

تأليف كتاب
برنامه ها و فعاليت هاى فرهنگى سطح يك:

ــش سال  ــاس خروجى آن پس از ش ــه براس برنامه هاى فرهنگى مدرس
ــتن هويت طلبگى، ارتقاء  ــت كه اهّم اهداف آن را داش ــده اس تعريف ش
ــور و نشاط  ــتن ش ــطح اخالقى و عبادى، ارتقاء روابط اجتماعى، داش س
ــتن بينش  ــنايى به فنون تبليغ، داش ــه ى فعاليت ها، خالقيت، آش در هم
ــنايى با مهارتهاى مورد نياز،  ــمانى باال، آش ــى قوى، آمادگى جس سياس

تشكيل مى دهد.
1ـ مباحث اخالق و فرهنگى تربيتى

2ـ برگزارى برنامه هاى قرآنى
3ـ ديدار با علما و فرزانگان

4ـ نمايش فيلم
5ـ برگزارى كالس هاى نقد فيلم

6 ـ برگزارى مسابقات فرهنگى و تربيتى
7ـ برگزارى كالس هاى ورزشى (شنا، فوتسال و ورزش هاى رزمى)

8 ـ برگزارى جلسات هم انديشى اساتيد، طالب، مسئولين و خانواده ها
9ـ ايجاد فضاى ورزشى در مدرسه

10ـ برگزارى اردوهاى فرهنگى و تربيتى

11ـ بازديد از منازل طالب
12ـ فضاسازى معنوى

13ـ تأكيد بر اخالق محورى در دروس آموزشى
14ـ مطالعه ى آثار شهيد مطهرى در ايام تعطيل با برنامه ريزى مدرسه

15ـ مطالعه ى آثار دفاع مقدس
16ـ برگزارى جلسات دعا و زيارت

مدرسه ى علميه ى شهيد محراب آيت اهللا صدوقى (رحمت اهللا عليه)
مشهد مقدس
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ــته برنامه شامل نقشه راه، توليد پيش  مراحل فرآيند توليد اين بس
ــد.  ــد و فرآورى پيش نويس و توليد متن نهايى مى باش نويس، نق
ــنامه هاى صادره  ــته برنامه با توجه به شناس ــش نويس اين بس پي
براى هر يك از آموزه ها و سطح علمى و روانشناسى آموزشى براى 
ــى هاى دقيق توليد شده است.  طالب مقطع اول، پس از كارشناس
ــده دو هفته قبل از هم انديشى براى بيش از  پيش نويس تهيه ش
ــان ارسال شد. در اين هم انديشى يك روزه،  پنجاه نفر از كارشناس
پيش نويس بسته برنامه در معرض بررسى و نقد در حوزه آموزش، 
ــى قرار گرفت. با اعمال  پژوهش، تعليم و تربيت و مديريت آموزش
ــان پيش نويس اوليه به متن نهايى تبديل شد. بدين  نظر كارشناس
ــاعت كارشناسى اولين  ترتيب پس از حدود چهارصد و پنجاه نفر س

بسته آموزش پژوهش ويژه طالب مقطع اول تهيه شد.
ــراى آموزش  ــش در مقطع اول ب ــه آموزش پژوه ــته برنام در بس
ــود. 1ـ  ــى چهار ركن پى گيرى مى ش نظام مند مهارت هاى پژوهش
آموزش و تربيت پژوهشگر و تأمين توان پژوهشى متناسب با كليه 
ــانه آموزشى. 3ـ راهنماى  وظايف و كاركردهاى روحانيت. 2ـ رس

روش تدريس. 4ـ روش سنجش.
اين بسته برنامه، آموزه هاى مناسب پايه هاى اول تا سوم را تعيين و 
تبيين مى كند تا اهداف مورد نظر اين مقطع محقق شود. با توجه به 
ــطح آموزش در مقطع مذكور سيزده آموزه پيش بينى شده است.  س
ــمت نظام آموزش پژوهش گرا  با اجراى اين برنامه اولين گام به س
ــود. براى پايه اول چهار آموزه انتخاب شده كه در  ــته مى ش برداش

عين آسانى زيربناى امر پژوهش محسوب مى شود.
1ـ آموزه اّول «آشنايى با پژوهش»:

ــامل مفهوم شناسى، ضرورت پژوهش، فرآيند، سطوح، جهت  كه ش
ــام، نقش تاريخى پژوهش و كاركردهاى پژوهش است  بندى، اقس

 ﹩﹨︀﹍﹡ ︡آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ︎﹫︩ رو دار
ا︨️ ﹎︢را ︋﹥ ︋︧︐﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ 
آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ در ﹝﹆︴︹ 
︵﹑ب ︀︎﹥ اول، دوم و ︨﹢م 
 ﹟زه. ﹎︣دآور﹡︡﹎︀ن ا﹢
 ﹟د د︻﹢ی ا﹢︠ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤︐︧︋
را ﹡︡ار﹡︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر ﹉ ﹋︀ر، 
︋﹩ ︻﹫︉ و ﹡﹆︬ ا︨️. ا﹝︀ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ آ︾︀زی ﹝︊︀رک ︋︀︫︡ 
در ︗️ ︑﹢︨︺﹥ ︎︥و﹨︩ 
در ﹝﹫︀ن ﹁︣ا﹎﹫︣ان ﹢زوی. 
ا﹟ ︋︧︐﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ از ︨﹢ی 
﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ 
︋︣ای آ﹝﹢زش ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ 
︵﹑ب در و︲︺﹫︐﹩ ﹋﹥ آ﹝﹢زش 
﹨︀ی ﹝﹢︸﹀﹩ ︎︥و﹨︩ ﹝︡ارس 
︋﹥ ﹝︺︀و﹡️ ﹝︐︣م آ﹝﹢زش 
وا﹎︢ار ﹡︪︡ه ︋﹢د؛ ︵︣ا﹩ ︫︡ه 
ا︨️ و ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹎︀م اول و ︵︣ح 
ا︋︐︡ا﹩ ︋︣ای ورود ︋﹥ ︻︣︮﹥ 
︎︥و﹨︩ ﹝﹠︀︨︉ و ﹇︀︋﹏ ︑﹢︮﹫﹥ 
ا︨️.

︠﹑︮﹥ ︋︧︐﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ︑﹫﹥ ︫︡ه از ︨﹢ی 
﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥

︥و﹨︩ ︣ح آ﹝﹢زش︎  ︣ای ︵﹑ب ︗﹢ان︵ ︋
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ــه مى تواند نگرش صحيحى از پژوهش را در طالب پديد آورد.  ك
ــنايى با مقاطع آموزش پژوهش عالوه بر تقويت اين نگرش،  آش
وضعيت جارى و راه پيش روى طالب را روشن مى كند. هر چند 
اين آموزه نسبت به تأمين اهداف بسيار مهم و تقويت كنندة تمام 

آموزه ها است ولى صرفًا يك پيش نياز به شمار مى رود.
2ـ آموزه دوم «بهداشت پژوهش»:

ــوزش اقتضا مى كند كه به عوامل موثرى چون  نگاه جامع در آم
ــود. در آموزه «بهداشت پژوهش»  ــالمت جسمى هم توجه ش س
ــت كه به لحاظ اثرگذارى و ايجاد آمادگى  تغذيه، ورزش و بهداش
ــوند.  ــيار مهم اند پى گيرى مى ش براى فعاليت دقيق پژوهش بس
ــالم،  ــى تغذيه س در اين آموزه طالب با موضوعات جايگاه شناس
جايگاه شناسى ورزش، جايگاه شناسى بهداشت جسمانى و روانى 

در دوره پژوهش آموزى و پژوهش گرى آشنا مى شوند.
3ـ آموزه سوم «مديريت يادگيرى»:

ــت. پژوهش نمى تواند نسبت به  پژوهش برآيندى از آموزش اس
ــد. آموزه ى «مديريت  ــت آموزش كم اعتنايى كن كيفيت و كمي
يادگيرى» در عين اينكه در آموزش پژوهش يك پيش نياز است 
در تأمين اهداف نقش اساسى دارد. «مديريت يادگيرى» مى تواند 
براى مواجهه با مشكل و تبديل مشكل به مسأله، بستر مناسب و 
الزم را فراهم كند. سرفصل ها و ريزمهارت هاى آموزه «مديريت 
ــى و  زمان بندى  ــد از: روش برنامه ريزى درس ــرى» عبارتن يادگي
ــام مباحثه «مطارحه، مشاوره،  تحصيلى و مطالعاتى، روش و اقس
مناظره، پيش مباحثه و مباحثه بعد از كالس»، مهارت هاى الزم 
كالس درس «روش استماع علمى، يادداشت بردارى در كالس، 
ــؤاالت پژوهش محور»، روش خالصه نويسى مفهومى از  طرح س
درس و تكنيك هاى مرور، مديريت حافظه «روش علمى تقويت 

حافظه، ترسيم درخت حافظه، روش انتقال از حافظه كوتاه مدت 
به حافظه بلند مدت»، روش تمركز در كالس و مطالعه.

4ـ آموزه چهارم «ادب»:
ــود آموزه  ــه اول آموزش داده مى ش ــوزه كه در پاي ــن آم چهارمي
ــت. وجود آموزه هاى اخالقى در بسته برنامه آموزش  «ادب» اس
ــى  ــاخت هاى اخالق پژوهش پژوهش در حقيقت پى گيرى زيرس

ــت. رعايت حريم خود و ديگران در تمام مراحل پژوهش و در  اس
ــى يك آموزه اساسى است. فعاليت  نوشتار و محصوالت پژوهش
دقيق پژوهش در بستر اين آموزه، ريشه هاى علمى و معنوى خود 
را كامل خواهد كرد. جايگاه شناسى ادب در پژوهش، اولويت دهى 

ــى، اولويت دهى به  ــه موضوع ادب در ميان موضوعات پژوهش ب
ــه و ارائه  ــخنرانى هاى اخالقى مدرس ــوع ادب در ميان س موض
ــوزه «ادب» در پژوهش هاى انجام گرفته  مصداق هاى عينى آم

مى تواند ادب پژوهشى را ارتقا دهد.
طالب پايه دوم عالوه بر زيرساخت اخالق پژوهشى توانايى هاى 
مربوط به مطالعه و نگارش خود را در قالب دو مهارت اوليه و يك 
ــنايى با كتاب و كتابخانه،  ــى تكميل مى كنند. آش برنامه پژوهش
ــى و نظم پذيرى محتواى اصلى  ــگارش عمومى، گزارش نويس ن

چهار آموزه پايه دوم است.
1ـ آموزه «كتاب و كتابخانه شناسى»:

ــتفاده از كتابخانه و كتابشناسى مورد نياز اين مقطع، از  روش اس
ــت. طالب اين  ــگرى اس جمله ابزار بديهى و ابتدايى راه پژوهش
ــق، اخالق، عقايد  ــا گرايش ادبيات عرب، منط ــع به منبع ب مقط
ــب با اين مقطع  ــى مناس و منابع روايى و علوم قرآن و كتابشناس
ــوزه ى «كتاب و كتابخانه  ــد. آموزش ها و روش هاى آم نياز دارن
ــه و  ــتفاده از كتابخان ــوزش روش اس ــد از: آم ــى» عبارتن شناس
ــى، آموزش منبع شناسى،  امكانات آن، آموزش روش كتاب شناس
ــى)، آموزش  ــى (لفظى، موضوع ــم شناس ــى و معج مرجع شناس
ــگام مطالعه، مديريت ميز  ــرايط فيزيكى هن مديريت مطالعه (ش

مطالعه، روش افزايش تمركز در مطالعه).
2ـ آموزة «نگارش عمومى»:

ــفاف است. يكى از  از آنجايى كه پژوهش يك فرآيند واضح و ش
ابزارهاى الزم براى حفظ اين ويژگى، توان نگارشى است. ضبط 
ــتارهاى مورد نظر متأثر از  ــتفاده از تمام نوش مطالب و ارائه و اس
ــامانه  ــت. به بيانى مى توان گفت: نگارش س كيفيت نگارش اس
ــت. انتظار مى رود پژوهش آموزان با شركت  ارتباطى پژوهش اس



ــى (روان  ــى، ساده نويس در آموزش هاى تايپ با رايانه، خوانانويس
ــى)، آيين ويرايش، تكميل توانايى امالنويسى، نامه نگارى،  نويس
ــدى) توان نگارش عمومى خود را تكميل  بندچينى (پاراگراف بن

كنند.
3ـ آموزة «گزارش نويسى»:

از سويى ديگر طالب پايه دوم روش «گزارش نويسى توصيفى» 
ــوزه دو كارايى مهم براى فراگيران دارد.  را فرا مى گيرند. اين آم
ــلط بر نگارش عمومى و ديگر ايجاد توانايى الزم براى  يكى تس
ــينه  ــاى مورد نياز، نظير پيش ــه توصيفى و گزارش ه ــد مقال تولي

پژوهش.
4ـ آموزة «نظم پذيرى»:

ــرى رابطه عكس  ــيب پذيرى با نظم پذي ــد پژوهش، آس در فرآين
ــره ورى توان علمى  ــد رعايت اين آموزه موجب به دارد. بى تردي

و پژوهشى و بهره ورى در زمان نيز مى شود.
ــوزه در دو پايه قبل و  ــت آم ــوم با فراگيرى هش ــالب پايه س ط
دريافت پيش نياز تندخوانى مى توانند دو برنامه گسترش مطالعه 
و شرح نويسى بر احاديث را اجرا كنند. پشتكار سومين زيرساخت 

ــت. اولين مهارت  اخالقى، در آموزه هاى اين پايه قرار گرفته اس
ــؤال نيز در همين پايه آموزش داده  ــى س ــى گونه شناس پژوهش
ــهميه پژوهشى طالب پايه سوم پنج آموزه  مى شود. مجموعه س

است.
1ـ آموزة «روش مطالعة تندخوانى»:

ــود در كنار اصل  ــوه مقاالت و كتاب هاى موج ــه حجم انب مطالع
ــوزان به تندخوانى  ــره ورى از زمان اقتضا مى كند پژوهش آم به
ــلط باشند تا هر چه بهتر و زودتر از مطالعه نوشتار به مقاصد  مس
ــوند. در كنار «تندخوانى» افزايش بهره ورى  ــنده منتقل ش نويس
ــا افزايش قدرت تمركز،  ــت كه ب در كميت و كيفيت مطالعه اس
ــت حافظه كمك  ــه مديري ــى، ب ــى و خالصه نويس خالصه گوي
ــايانى مى كند؛ چرا كه ورود محتواى اصلى به حافظه را آسان  ش
ــترش مطالعه در پيشينة مسأله و  مى كند. اين پيش نياز براى گس

پژوهش هاى انجام، بسيار مهم است.
2ـ آموزة «گونه شناسى سؤال»:

در كنار آموزش تندخوانى آموزه ى «گونه شناسى سؤال» آموزش 
ــى منطقى است كه با  ــود. سؤال شناسى همان بررس داده مى ش

ــود. با  ــكار مى ش كمك آن، اليه هاى تو در توى يك واقعيت آش
ــش هاى مربوط  اين مهارت مى توان جايگاه و ويژگى هاى پرس
به يك امر مجهول را تشخيص داد، آنگاه با كنار هم چيدن آنها 
ــكل منطقى به جامع نگرى و وصول سريع به جواب صريح  به ش
ــخ و  ــيدن به پاس كمك كرد. پنجاه درصد فعاليت الزم براى رس
حقيقت، طرح سوال به طور شفاف است. از طريق آموزش اقسام 
سوال، آموزش ارائه روشمند مفاهيم دشوار درسى، تمرين بارش 
ــوال پيرامون يك مسأله پژوهشى زير نظر مربى، گونه شناسى  س

سؤال آموزش داده مى شود.
3ـ آموزة «گسترش مطالعه»:

ــوم آموزه «گسترش مطالعه» مى باشد.  ــومين آموزه در پايه س س
ــوم با راهنمايى اساتيد پژوهشى خود يك موضوع  طالب پايه س
ــش ماه متوالى روزانه چهل دقيقه درباره  را انتخاب مى كنند، و ش
ــى مى كنند. بدين ترتيب  موضوع انتخابى مطالعه و خالصه نويس

چند آموزه با هم نهادينه مى شود.
4ـ آموزة «شرح نويسى بر احاديث و ادعيه»:

ــى و در موضوعات اخالقى  ــى بر احاديث زيرنظر مرب شرح نويس

ــد. اين  ــيب زايى آن به حداقل برس ــام مى گيرد تا درصد آس انج
برنامه بسيارى از آموزه ها و ريز مهارت ها را تقويت مى كند.

5ـ آموزة «پشتكار»:
ــتكار در فرآيند پژوهش نقش اساسى دارد. درك  زير ساخت پش
و احساس اين نقش در تجربه هاى كوتاه مدت موجب شكوفايى 
ــتكار يا همان بهره مندى از  ــت. پش ــاخت اس و ارتقاء آن زير س
ــد همتى و نظم موجب تداوم فعاليت در  عناصر بنيادى صبر، بلن
ــتكار با افزايش قدرت تفكر و گسترة  ــت. اساسًا پش پژوهش اس
ــت پژوهش را رقم مى زند. تأخير در نهادينه سازى  تفكر، سرنوش
اين آموزه عمًال پژوهش آموزى و پژوهشگرى را متوقف مى كند. 
بنابراين نظارت بر اين آموزه در طول دورة پژوهش آموزى الزم 

و ضرورى است.
ــوزش پژوهش مقطع اول،  ــتة برنامه آم اين چكيده اى بود از بس
ــد براى برداشتن  ــته برنامه بتواند راه گشا باش ــت اين بس اميد اس
ــرا. تفصيل اين  ــير آموزش پژوهش گ ــاى محكم تر در مس قدم ه

بسته برنامه قابل ارائه به اساتيد و طّالب مى باشد.
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﹫﹥ ﹨︀ی ︣ات و ︑︮﹢ ︵︀︠
﹩﹡︀ ︐﹞︀ی ا﹨ ﹤﹎︣  ︋︭﹞ ﹉

ــالن ساده است كه خيلى از اميدها  اينجا يك س
ــن. اعداد  و آرزوها تبديل به اعداد و ارقام ميش
ــا همون نمراتى كه حداكثر  ميتونن دو رقمى  ي
ــن. اما هر نمرة دو رقمى هم نميتونه خيال  باش

صاحبش رو از امتحانات شهريور راحت كنه.
هر چند بعضى از اوقات تك رقمى شدن اعداد 
باعث خوشحالى و مالك پيشرفت هستند مثل 
ــى، رتبة كنكور يا شاخص تورم، اما  رتبه كالس
ــه اين طور نيست، چرا كه خيليها  تلخى  هميش
ــرة تك رقمى رو باألخره تجربه كرده اند. به  نم
ــرده اين تلخى و  ــت پ خصوص زمانى كه  پش
ــهريه، تمديد نشدن  ناراحتى به خطر افتادن ش
ــيدن به مدرك تحصيلى و يا  پرونده بيمه، نرس
ــكالت متعددى كه پشت هر كدام از امثال  مش

اين مسائل خودنمائى مى كنن.
برگردم به همون سالنى كه هر ازگاهى صداى 
ــر مى كنه  ــاى اون رو پ ــدة مصححين فض خن
ــدن با بعضى  خنده هايى كه به دنبال مواجه ش
از جوابهاى عجيب و غريب به وجود ميان. مثال 
ــالث با توضيحات  ــردى در تعريف دالالت ث ف
ــى مجرد و  ــألة ثالث ــى اون رو به مس نامربوط
ــى كه با  ــاط داده بود، يا كس ــى مزيد ارتب ثالث
ــل، اون رو به بحث  ــة َغس ــل خوندن كلم ُغس
ــب رو جنوب  ــاط داده و جن ــل جنابت ارتب غس

نوشته بود، و يا فرد ديگرى كه در تعريف حمل 
ــايع صناعى نوشته بود مسأله اى است كه در  ش
حمل و نقل صنعتى و رفت و آمد مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
البته روشنه كه اين جور جوابهايى كه به ندرت 
ــانى  با اونا برخورد ميكرديم از جانب معدود كس
ــت كه با كالس و مخصوصا مباحثه ميونة  هس
ــاب منفى  ــه اين رو به حس ــدارن، البت خوبى ن
ــا  نگر بودن بنده نگذارين چون اعتراف چه بس
ــراده كه در تعريف  ــته يكى از همون اف ناخواس
ــت كه با  ــته بود: علمى اس ــم حضورى نوش عل
ــود. توجه  حضور در كالس درس حاصل مى ش
به اين نكته هم الزمه كه نوع و كيفيت سؤاالت 
ــال به جهت غربال شدن همين افراد بود.  امس
ــانى كه با  ــات و تالش هاى كس ــه از زحم البت
ــع، كوتاه و خط خوانا، عالوه بر  جواب هاى جام
دعاى خير مصحح و اجر اخروى، از كسب نمره 

نيز بهره مند مى شوند هم نبايد غافل شد.
ــوخ  ــاب ش اما بعضى از جواب ها رو هم به حس
ــون مى گذاريم و از باب تنگى  طبعى نگارنده ش
ــا، و در نهايت تغيير  ــاعر و اين حرف ــه و ش قافي
ــاهكار كسى كه واجب  ذائقه مى دونيم، مثل ش
ــرده بود. يا  ــب آويزان معنا ك ــق رو به واج معل
كسى كه در تعريف دور نوشته بود: يعنى اينكه 

براى پيدا كردن چيزى دور خودت بچرخى.
ــد بگم تمام  ــا كه بگذريم باي ــة اين حرف از هم
ــن بود  ــة مصححين اي ــل بقي ــن مث تالش م
ــهيم  ــودم رو در نتيجه برگه امتحانى س ــه خ ك
ــؤال  ــا تمام دقت و تالش جواب س ــم تا ب بدون
ــان جمالت طوالنى و بعضا ناموزون و  رو از مي
ــى گاهى بى ارتباط به جواب، پيدا كنم، و در  حت
پايان با رسيدن به يك نمرة مطلوب، خوشحالى 
صاحب اون رو حس كنم و يا با به دست آمدن 
يك نمرة ضعيف يا تك رقمى ناراحتى صاحب 

اون رو مجسم كنم.
ــه امتحانى چند  ــب برگ ــح و صاح ــن مصح بي
ــترك و متفاوت وجود داره، اما نكات  نكته مش
ــختگيرى نكردن در تصحيح برگه،  مشترك س
ــت، اما  ارفاق كردن و چيزهايى از اين قبيل اس
ــه اى كه راه اون دو تا رو از هم جدا مى كنه  نكت
ــيدن به نمره اى  ــه مصحح به دنبال رس اينه ك
ــت كه صاحب برگه امتحانى البته با كمى تا  اس
قسمتى اغماض، استحقاقش رو داره اما از اون 
ــت كه با  طرف هم به طور عادى هيچ كس نيس
ديدن نمرة مردودى توى كارنامه اش خوشحال 
ــه فهميد اون چيزى  ــه. لذا به راحتى مى ش بش
ــير قرار مى ده  ــه هر دوى اونا رو توى يه مس ك
سعى و تالش كسى است كه با حضور موفقش 

ــه امتحان مى تونه همه چيز رو به طور  در جلس
مثبت رقم بزنه، و البته به هيچ وجه با خواهش 
ــه به  ــته باش و تمنا در پايان برگه اميدى نداش
ــت يافتن به اون چيزى كه استحقاقش رو  دس
نداره. البته ما سنگدل هم نيستيم و مشكالت و 
درد دل بعضى ها در انتهاى برگه شون رو درك 
ــيم مثل موردى كه آخر  مى كنيم و متأثر مى ش

برگه اش اين آيه شريفه رو نوشته بود كه:
رُّ وَ ِجْئَنا بِبَِضاَعٍة  ا َو أَْهلََنا الضُّ ــنَ َيا أَيَُّها الَْعِزيُز َمسَّ
 َ ْق َعلَْيَنا إِنَّ اهللاَّ ــدَّ ــاٍة َفَأْوِف لََنا الَْكْيَل َو َتَص ُمْزَج
ِقيَن. اما كارى از دست ما ساخته  َيْجِزى الُْمَتَصدِّ
ــى كه بخاطر اينكه  نيست حتى براى اون كس
ــاى اون رو مى خونه  ــه مصحح تقاض يقين كن
ــؤال درد دل كرده  ــت وسط جواب يك س درس
ــيد بزرگوارى بدون اطالع  بود. جالبه كه يك س
ــته  از اينكه جد مصحح كيه، توى برگه اش نوش
ــم ميدم كه به من نمرة  بود تو رو به جدت قس
ــؤال باقى مى مونه كه چرا  قبولى بدى. اما يه س
اين تقاضاها در انتهاى برگه نوشته مى شه يعنى 
جايى كه مصحح در پايان تصحيح برگه با اون 

مواجه مى شه؟
ــه اى بود كه  ــر از همه عبارت پايانى برگ جالت
ــوع تقاضا رو تبديل  جهل مركب صاحبش خش
ــوم فرموده  ــد نموده بود و مرق ــه غضب تهدي ب



بودند:
اگر نمره ام كمتر از شانزده بشه اعتراض ميكنم.
شايد مصحح دوم بعد از اين جمله ايشان نوشته 

باشند:
عرض خود ميبرى و زحمت ما ميدارى.

ــطح علمى  ــراى ارتقاء س ــه مهم ب ــد توصي چن
جواب ها:

از فرصتى كه پيش اومده مى خوام استفاده كنم 
ــح برگه هاى متعدد  ــا توجه به تجربة تصحي و ب
ــخ گويى به  ــاى مختلف و كيفيت پاس در دوره ه
ــا اشاره  ــؤاالت، به چند تذكر كوتاه و راه گش س

كنم:
ــؤال (به  مهمترين نكته فهم دقيق از مقصود س

خصوص در سؤاالت متنى) است.
ــك، دو و يا  ــؤال مخصوصا متنى، ي ــر س در ه
ــود دارد كه بايد  ــه كليدى وج ــه نكت حداكثر س

محور جواب قرار گيرند.
ــاده و روشن و از  از توضيح بيش از حد نكات س
پرداختن به نكات حاشيه اى خوددارى شود زيرا 
ــده و نشان  ــدن از اصل جواب ش باعث دور ش
ــا نگارش  ــواب را نمى داند و ب ــد فرد ج مى ده
ــطرهاى بيشتر در صدد رسيدن به نمره است  س
ــد كه به هيچ وجه  كه البته بايد به اين باور برس

وجبى نمره داده نميشود.
صرف ترجمه تحت اللفظى عبارت كه به صورت 
جمالتى جداى از هم در مى آيد، فايده اى ندارد 

ــره را به  ــمتى از نم ــه زمانى ميتواند قس و البت
ــته بندى  ــه ترجمه روان و دس ــان آورد ك ارمغ

شده اى از عبارت ارائه گردد.
جواب ها تا حد امكان مختصر و مفيد باشند.

ــارج از محور  ــر نكته خ ــاره به ه توضيح و اش
ــنده و مصحح را به  سؤال، فقط خستگى نويس
ــان دهنده سطح باالى  دنبال دارد حتى اگر نش

معلومات نويسنده باشد.
ــود) جواب  ــود، هم نمى ش دو وجهى (هم ميش

دادن ثمره اى ندارد.
ــن نبايد از عبارات  ــح و تبيين يك مت در توضي

عربى آن استفاده شود.
اگر عبارتى داده شده كه اشكال و جوابى در آن 

ــناخت و تفكيك آن دو  مطرح است معموال ش
يكى از مراحل رسيدن به جواب است.

اگر سؤال چند قسمتى است تفكيك بين جواب 
ــه جواب يك  ــت و در مواردى ك ــا الزم اس آنه
ــد، همين يك كلمه هم  قسمت بله يا خير باش

قسمتى از نمره را به دنبال دارد.
ــد چرا كه  ــل خوانا باش ــط و يا حداق ــوش خ خ

تصحيح بعضى از برگه ها عذابى است أليم.
نكته آخر هم تعيين سؤال اختيارى است. زيرا با 
پاسخ دادن به همة سؤال ها در هر صورت فقط 

آخرين سؤال حذف مى شود.
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︣ ﹥ ار﹋︀﹡﹩ ا︨ـ︐﹢ار   ︋﹤﹊﹠︥و﹨︪ـ﹍︣ا و ا در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ در ﹝﹢رد ﹝︀﹨﹫️ آ﹝﹢زش︎ 
 ﹩︀﹨︣د﹊︀ن رو﹝﹨ ︒ ـ︴ اول︋  ︊️ ﹝﹩ ︫ـ﹢د.︨   ︮︴ـ ـ﹥︨  ا︨ـ️ در︨ 
ا︨ـ️ ﹋﹥ در ا﹟ ︋︀ره و︗﹢د دارد. در ︨ـ︴ دّوم از د︡﹎︀ه ﹝︺﹞︀ری ﹡︷︀م ︑︺﹙﹫﹛ 

  
و ︑︣︋﹫️ و ︗︀﹝︺﹥ ︨ـ︀زی ︋﹥ ﹡︷︀م آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر ﹡﹍︧︣︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و در 
﹜ م م م 

︨︴ ︨ـ﹢م ︋﹥ ﹝﹆﹢﹜﹥ آ﹝﹢زش ︎︥و﹨︩ ﹝﹢ر از د︡ ︻︀﹝﹙﹩ ︋︣ای ︑︧︣︹ ا︖︀د 
︎ م

﹨﹞︧﹢﹩ ︋﹫﹟ ﹡︷︀م ︻﹙﹞﹩ ﹁︣ا﹎﹫︣ان و ﹡︷︀م ︻﹫﹠﹩ ﹨︧︐﹩ ﹡﹍︧︣︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.
︹ م 

 ،﹜﹋︀ ﹟﹫﹡︀ی ا︨ـ︐︀د، ︵﹙︊﹥، ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫ـ﹩ و ﹇﹢ا﹨ ﹩﹎︥در ادامۀ ﹎﹀︐﹍ـ﹢ ︋﹥ و
م مم م

ا﹝﹊︀﹡︀ت، ﹝︐﹟ در︨﹩ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ︨﹠︖︩ در ا﹟ ﹡﹢ع آ﹝﹢زش ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.
﹜ م مم

در ﹝︺﹞︀ری ﹡︷︀م ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ و ︗︀﹝︺﹥ ︨︀زی ...
︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن ۵۴

����
� ���

��
������

���� �



��� ����
& ���' ()* ���+%

ـ︀ن
﹫﹛﹑
﹨ ︡
ـ︺﹫
م ︨
ـ﹑
︨﹐
️ ا
︖

ـ︀ 
︋ ﹢
︐﹍ـ
﹀﹎

﹢ر
﹞

 ︩
﹨ـ
︥و
س ︎

﹑﹋
 ﹉
 ـ
﹑ب
︵ـ

 از 
ـ﹩
﹊ بفرماييد كه ماهيت آموزش پژوهشگرا چيست :

و اين آموزش، بر چه اركانى استوار است؟
ــتى آموزش پژوهش محور، بايد در چند سطح صحبت  درباره چيس

كرد. 
- سطح نخست بحث: 

ــطح اول، همان رويكردهايى است كه در اين باره وجود دارد يا  س
ــماره قبل به آنها  ــته باشد كه چون در ش ــت وجود داش ممكن اس
پرداخته ايم، فقط مختصرى درباره هر يك عرض مى شود و براى 
تفصيل بيشتر، مخاطبان محترم را به همان جا ارجاع مى دهم. اين 

رويكردها عبارتند از: 
الف) آموزشـى كـه نگرش ها، روحيـات و مهارت هاى 

مورد نياز پژوهش را به فراگيران منتقل مى كند.
ــى پژوهش محور است  اين تصوير، رايج ترين تصّور از نظام آموزش
ــورد نياز در  ــوزش اين نظام، امور م ــه در جريان تحصيل و آم ك
ــود؛ مانند نگرش ها و  پژوهش نيز به فراگيران آموزش داده مى ش
ــات مورد نياز براى پژوهش  بينش ها، انگيزه ها، روحيات و احساس
ــرانجام، مهارت هاى مورد نياز در تحقيق. ازاين رو، آموزش ها  و س
به گونه اى است كه فراگيران، به مطالعه كتاب هاى درسى بسنده 
ــى منابع موجود در موضوع هاى درسى،  نمى كنند و خود، با بررس
ــترش دانش خويش، نحوه  آموختن و فراگيرى، شيوه هاى  به گس
رسيدن به اطالعات مورد نياز و... مى پردازند تا بتوانند به شيوه اى 
ــند. اين رويكرد،  ــعه كّمى و كيفى بخش علمى، دانش خود را توس
ــب است و ادامه آن تا  ــطوح ابتدايى آموزشى بسيار مناس براى س

سطوح عالى آموزشى، كارايى چندانى ندارد. 
ب) آموزشـى كـه عـالوه بـر انتقـال امـور الزم براى 
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پژوهـش به فراگيران، آنها را بـا نيازها و عينيت هاى 
پژوهشى جامعه نيز آشنا مى كند. 

ــن رويكرد، عالوه بر انتقال بينش ها و نگرش ها، روحيات و  در اي
ــى  عواطف و مهارت هاى مورد نياز براى انجام دادن امور پژوهش
ــود در جامعه و مرتبط با  ــى موج به فراگيران، با دردهاى پژوهش
رشته علمى خود نيز آشنا مى شوند؛ يعنى تحت آموزشى عينّيت گرا 
ــى  ــائل پژوهش ــبت به حّل مس و نيازمحور قرار مى گيرند كه نس
جامعه، حّساس است. يكى از ثمرات مهم اين رويكرد، اين است 
ــم در دوران تحصيل، نتوانند به صورت  ــه حّتى اگر فراگيران ه ك

ــكالت را حّل نمايند، ولى  ــيارى از اين مش بالفعل، بس
ــائل علمى و عينى جامعه  ــراه با دردها، نيازها و مس هم
خود، رشد علمى مى كنند، به لحاظ انگيزشى براى ادامه 
ــى با  ــزه الزم برخوردارند، نظام آموزش تحصيل از انگي
ــاط و پوياست و فراگيران، همواره مسائلى براى حل  نش
ــى ببينند و از عينّيت محيط كارى آينده  فراروى خود م

خود كامًال بريده نيستند. 
ج) آموزشـى كه شـيوه ها و محتواى خود را از 

پژوهش مى گيرد. 
ــت ها،  ــى، سياس ــت كه نظام آموزش ــرد تأكيد اس ــن رويك در اي
ــيوه هاى اجرايى و  ــده، برنامه هاى كالن، ش ــى هاى عم خط مش
ــى، از نظام پژوهش  ــز در فرآيندى پژوهش ــود را ني ــواى خ محت

دريافت كند. 
د) آموزشى كه مربيان آن پژوهشگرند. 

ــود كه در عرصه دانشى  ــتفاده مى ش در اين حالت، از مربيانى اس
ــگرانى بالفعل و داراى  ــتند، پژوهش ــغول آموزش آن هس كه مش

فعالّيت هاى تحقيقى جارى هستند. ازاين رو، به لحاظ درگير بودن 
ــه داراى نشاط و پويايى علمى  ــائل آن دانش، هميش فّعال با مس
ــازه دارند. افزون بر اين،  ــتند و براى فراگيران، آورده هايى ت هس
ــر انتقال روش ها و  ــتفاده از اين مربيان، يكى از راه هاى مؤث اس
تجربه هاى پژوهشى به فراگيران و الگودهى عملى به آنان است.
هـ) آموزشى كه مجريان آن پژوهشگرانى هستند كه 

حين اجرا دست به پژوهش مى زنند. 
ــگرانى بالفعل  ــى، پژوهش ــن رويكرد، مجريان نظام آموزش در اي
ــؤال هاى علمى،  ــائل، نيازها و س ــاره اى از مس ــتند كه با پ هس

ــراى فرآيند آموزش،  ــده اند و ضمن اج ــوزش ش ــه  آم وارد عرص
ــتند.  ــش هاى خود نيز هس ــِخ پرس ــتيابى به پاس ــه دنبال دس ب
ــوردكاوى، پژوهش هاى  ــل)، م ــش حين عم اقدام پژوهى(پژوه

ميدانى و... از شيوه هاى رايج پژوهش در اين رويكرد است. 
و) آموزشـى كـه هـم مجريـان و هـم مربيـان آن، 

پژوهشگرند. 
اين رويكرد، تلفيقى از دو رويكرد پيشين است، در نتيجه مزاياى 

هر دو را دارد. 

ز) آموزشى كه فراگيران آن پژوهشگرند. 
ــن رويكرد، خود فراگيران با تحقيق و پژوهش، به يادگيرى  در اي
ــته هاى  ــوم و مهارت هاى مورد نياز مى پردازند. دوره ها و رش عل
تحصيلى عالى پژوهش محور (By Research)، از نمونه هاى 
ــرى و پروژه هاى  ــى از دروس نظ ــت كه تركيب ــن رويكرد اس اي
ــروژه تحقيقاتى  ــى دوره را پ ــند و محور اصل ــى مى باش تحقيقات
ــتم، دورس نظرى در راستاى نياز  ــكيل مى دهد. در اين سيس تش
پروژه تحقيقاتى و جهت دستيابى به حداقل پايه علمى مورد نياز 
ــوند. اين رويكرد در  براى انجام دادن پروژه، تعيين و ارائه مى ش
سطوح عالى تر آموزشى، رايج تر و كارايى بيشترى دارد. 
رويكرد برتر يا آموزش پژوهش محور، 

مرّكب از همه يا برخى از موارد فوق 
ــى، از همه  ــام آموزش ــت كه نظ ــرد برتر اين اس رويك
ــرد؛ يعنى با  ــوق، در حّد امكان، بهره بب ــاى ف رويكرده
ــمندانه و پى گير محيط اطراف و اجزاى خود،  رصد هوش
ــنجد  ــر يك از رويكردهاى باال را بس ــكان اجراى ه ام
ــب ديد، به  ــطوح تحصيلى فراگيران مناس ــر يك را كه با س و ه
ــر، نگرش ها، روحيات و  ــطوح ابتدايى ت اجراى آن بپردازد. در س
ــى را براى سطوح باالتر، در  مهارت هاى الزم و پيش نياز پژوهش
فراگيران نهادينه كند. در موقعى مناسب، آنان را با دردها، نيازها 
ــائل پژوهشى عرصه  آموزشى خود، آشنا نمايد. تا جايى كه  و مس
امكان دارد،  شيوه ها، محتواى آموزشى، تصميمات مهّم و كليدى 
ــاط عميق و وثيقى  ــراى پژوهش بگيرد. ارتب ــود و... را از مج خ
ــته باشد. تا جاى ممكن،  ــى(و ديگر نظام ها) داش با نظام پژوهش

          ][
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ــد. نيم نگاهى به  ــتفاده كن ــگر اس از مجريان و مربّيان پژوهش
ــى جارى در جامعه داشته باشد. نيازگرا، دردمند  عرصه پژوهش
ــيوه هاى  ــائل خود و جامعه، با ش ــواره در حال حّل مس و هم
ــد. به تربيت نيروهاى  ــى ميدانى، اقدام پژوهى و... باش پژوهش
ــغول  ــراى عرصه هاى مختلف علمى جامعه مش ــگر ب پژوهش
ــطوح عالى آن، پژوهشگرانى تقريبًا بالفعل  باشد. فراگيران س
ــند كه  آماده ورود به عرصه خدمت صنفى خود با رويكرد  باش

پژوهشى و حّل مساله مى باشند و.... .
ــاداب، باطراوت و پاسخگوى  چنين نظام آموزشى، همواره ش

نيازهاى فراگيران، مربّيان، مجريان و جامعه خود است. 
- سطح دوم بحث: 

در سطح دوم، از ديدگاه معمارى نظام تعليم و تربيت و جامعه 
ــود.  ــته مى ش ــازى، به نظام آموزش پژوهش محور نگريس س
ــه، يعنى پرداختن به  ــه ديد، پرداختن به  اين مقول از اين زاوي
تركيب هاى ممكن بين دو جزء از مهم ترين اجزاى نظام تعليم 
ــطح بايد  ــت. در اين س و تربيت، يعنى آموزش و پژوهش اس
ــترين  ــن تركيب از بين تركيب هاى ممكن را - كه بيش بهتري
كارايى و اثربخشى و كمترين پيامدهاى منفى را داشته باشد- 
ــراى آن نيز، مراقب بود كه  ــت آورد و در طراحى و اج به دس
ــن آموزش و پژوهش،  ــاى كاركردى مختل كننده بي تداخل ه
ــد. اين نظام در چينشى مناسب و هماهنگ  وجود نداشته باش
ــاير اجزاى نظام تعليم و تربيت قرار داشته باشد؛ از روابط  با س
ــم و تربيت تبعّيت  ــى و عرضى بين خرده نظام هاى تعلي طول
ــت هاى كالن  ــا اهداف و سياس ــب ب ــتا و متناس كند؛ هم راس

باالدستِى تربيتى، فرهنگى، سياسى و... جامعه باشد.  
- سطح سوم بحث: 

ــوم از اين بحث، به مقوله آموزش پژوهش محور  ــطح س در س
ــويى بين نظام علمى  ــريع ايجاد همس از ديد عاملى براى تس
فراگيران و نظام عينى هستى، نگريسته مى شود. براى مقّدمه 
ــاهده هاى  ــاس آموزه هاى وحيانى، مش ــه بر اس بايد گفت ك
ــتاوردهاى برهانى -كه در جاى خود به تفصيل  عرفانى و دس
آمده است- معتقديم كه نظام عينى و تكوينى، برآمده از علم 
ــت. انسان هم در حركت تشريعى خود به  الهى و تجلّى آن اس
سمت خدا در واقع با باال رفتن در مراتب وجودى خود، به اسما 
ــده، درجات قرب به سوى خداوند را  و صفات الهى آراسته ش
ــى پيمايد. در اين حركت تكاملى، عوامل مختلفى به كمك  م
انسان آمده و حركت وى را تسريع مى كنند. يكى از مهم ترين 
ــت. در اين راستا حركت علمى اى  اين امور، علم و معرفت اس

ثمربخش است كه منطبق بر نظام عينى و تكوينى باشد. 
ــام آموزش پژوهش محور به  ــا اين مقّدمه بايد گفت: اگر نظ ب
ــتى طراحى و به دقت اجرا شود، فراگيران براى به دست  درس
ــوق داده  ــام علمى منطبق بر حقيقت و واقعيت، س آوردن نظ
ــت كه تحقيق در معناى  ــوند. علّت اين امر هم اين اس مى ش
ــتى و  ــيدن به حقايق هس ــل خود، يعنى تالش براى رس اصي
ــويى و انطباق هرچه بيشتر نظام  به عبارتى ديگر: ايجاد همس

علمى خود با نظام عينى هستى.
ــش، به علم دست  ــت كه با تالش و كوش ــى اس محقق كس
ــازد. در نظام  يافته، آن را در وجود خود و در جامعه محقق س
آموزش پژوهش محور با رويكرد برترى كه گفته شد، فراگيران 
ــى به اطالعاتى  –و حتى مجريان و مربيان- در نظام آموزش
ــاى تحقيقى، تالش  ــا كمك فعاليت ه ــت مى يابند كه ب دس
ــند و  مى كنند آنها را در جان هاى خود و در جامعه تحقق بخش
به عبارتى بهتر: مى كوشند تا نظام علمى خود را با نظام عينى 

ــتى –كه تجلّى علم الهى است- منطبق سازند و اسما و  هس
صفات الهى را در خود محقق سازند. اين جاست كه همسويى 
ــى، در يك نظام  ــى و پژوهش و تربيت ــاق نظام آموزش و انطب

تعليم و تربيت به خوبى مشهود و ملموس است. 
: بـه عنوان يك نمونـه عملى، كالس خود را 
تبيين كنيد و بگوييد اسـتاد، طلبه، نظام آموزشى و 
قوانين حاكم، امكانات، متن درسـى و سـنجش در 
اين آموزش، چه ويژگى هايى را بايد داشته باشند.

ــه نظام آموزشى با يك كالس، مقدارى نامناسب  البته مقايس
ــكل  ــه را مش ــدودى هم كار مقايس ــد و تا ح ــه نظر مى آي ب
ــك يا يك پايلوت  ــوان براى نمونه اى كوچ مى كند، اّما مى ت
ــن كالس كه  ــه كرد. اي ــن دو را با هم مقايس ــى، اي آزمايش
ــت، حلقه دوم از يادگيرى اين  ــفه اس محتواى آن، دانش فلس
ــى مى باشد. در اين كالس، از بين  دانش با رويكردى پژوهش
ــيارى از آنها مّد نظر بوده و با  رويكردهاى مذكور در باال، بس
ــده اند؛  ــّدت و ضعف هاى متفاوت در اين دو حلقه دنبال ش ش
ــتيابى به نگرش ها، روحيات و مهارت هاى الزم براى  مثًال دس
ــفى،  ــفه و توانايى تفّكر نظام مند فلس ــيدن به دانش فلس رس
ــالمى،  ــن به عينيت هاى موجود در عرصه حكمت اس پرداخت
ــه وجود دارد،  ــكالت و دردهايى كه در اين زمين ــا، مش نيازه
ــت در عرصه هاى گوناگون  ــازى حكم اهتمام به كاربردى س
زندگى طلبه ها و ساير اقشار، نگرش هاى درجه دوم و تحليلى 
ــى روند رايج آموزش فلسفه، سنجش  ــفه، بررس به دانش فلس
ــن كالس دنبال  ــود و... همه در اي ــى موج كتاب هاى آموزش
ــن كالس خالى  ــوم در اي ــوند. هرچند جاى رويكرد س مى ش
ــى محكم و برآمده از بيان حكيمى توانا  است، ولى متن درس
ــى چون عّالمه طباطبايى، تا حدودى اين ضعف را  و محقق
جبران مى كند. مربى و مجرى درس – استاد محترم كالس- 
نيز خود پژوهشگرى است با توانايى هاى باال و غالب فراگيران 
ــّدت و ضعف هاى متفاوت با عرصه پژوهش درگيرند.  نيز با ش
ــه در باال ذكر  ــوان گفت كه رويكرد برترى ك ــن، مى ت بنابراي
ــبتًا خوبى در اين كالس نمود دارد، ولى تا  ــد، تا حدود نس ش
ــاى كار زيادى دارد.  ــيدن به حّد نهايى و مطلوب خود، ج رس
ــتاد محترم و برخى فراگيران  البته رويكرد اقدام پژوهى كه اس
ــيدن به الگو و نمونه اى مطلوب از يك كالس  دارند، روند رس

آموزشى پژوهش محور را تا حدودى تسريع مى كند. 
برخى ديگر از اهدافى كه در اين كالس دنبال مى شود، عبارت 
ــفى  ــت از: مرور مداوم – كه با توجه به ديريابى فكر فلس اس
ــيدن به نگرش توحيدى حداكثرى به جهان  الزم است-، رس
ــث، قضاوت درباره چينش  ــتى، ارزش داورى درباره مباح هس
مناسب مباحث، تمرين تفّكر فلسفى، استفاده از ابزارهاى كار 
ــفى،  ــفى به صورت عملى، تحريك و پرورش ذائقه فلس فلس
ــنجش مبانى، وزن و  ــتدالل و س توّجه ويژه به روش هاى اس
ــيدن به توان گزارش فّنى از يك پويش فكرى،  ثمره آنها، رس
روش برخورد با انديشه هاى مختلف، نوع رويارويى، روش كار 
با متن، روش ثبت انديشه هاى فلسفى، توّجه به شواهد قرآنى 

و حديثى مباحث و ظهورات آيات و روايات مرتبط و... .  
: نقش استاد در اين نظام چيست؟ 

ــته است. استادى  ــيار برجس ــتاد بس در اين روش، جايگاه اس
ــه روحيه تربيتى  ــد اين گونه كالس ها را پيش ببرد ك مى توان
ــته و با لوازم آن آشنا باشد؛ كيفيت گرا باشد؛ دربند كسب  داش
ــد؛ صبور  ــى تدريس هاى رايج نباش ــى از برخ ــام و ناِن ناش ن
ــته باشد، يعنى يا  ــى داش ــد؛ در حّد امكان، هوّيت پژوهش باش

          ][

          ][

در ا﹟ روش، ︗︀﹍︀ه ا︨︐︀د ︋︧﹫︀ر ︋︣︗︧︐﹥ ا︨️. ا︨︐︀دی 
 ﹩︐﹫︋︣︑ ﹤﹫س ﹨︀ را ︎﹫︩ ︋︊︣د ﹋﹥ رو﹑﹋ ﹤﹡﹢﹎ ﹟ا﹡︡ ا﹢︑ ﹩﹞

️ ﹎︣ا ︋︀︫︡؛ در︋﹠︡ ﹋︧︉  دا︫︐﹥ و ︋︀ ﹜﹢ازم آن آ︫﹠︀ ︋︀︫︡؛ ﹋﹫﹀﹫
︦ ﹨︀ی را︕ ﹡︊︀︫︡؛ ︮︊﹢ر  ︀م و ﹡︀ِن ﹡︀︫﹩ از ︋︣︠﹩ ︑︡ر﹡

 ︀ ﹩﹠︺ ،︫︡︀︋ ﹤︐︫︎︥و﹨︪﹩ دا ️ّ﹢﹨ ،ا﹝﹊︀ن ّ︡  ︋︀︫︡؛ در
︠﹢د ︎︥و﹨︪﹍︣ ︋︀︫︡ ︀ دا﹡︩، رو﹫﹥ و ﹝︀رت ﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ 

در︠﹢ر ︑﹢ّ︗﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ و ︑﹢ا﹡︀﹩ ا﹡︐﹆︀ل ا﹟ ا﹝﹢ر را در 
﹁︣آ﹠︡ی ﹝﹠︴﹆﹩ ︋﹥ ﹁︣ا﹎﹫︣ان دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

﹁︣ا﹎﹫︣ان، ︻﹫﹠﹫️ ︋﹫﹟ دا﹡︩ و ﹝︀︧﹏ ز﹡︡﹎﹩ 
﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠﹢د را ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 

 ،️﹆﹫﹆ ︣︋دار﹡︡ و در ︋︣ا ︉﹚︵ ️ ﹆﹫﹆ ای ﹤﹫رو
 ﹤﹫︀ل، از رو ﹟﹫︻ ع ︻﹙﹞﹩ دار﹡︡؛ در﹢︱︠
و ا︠﹑ق ﹡﹆︡ ︋︣︠﹢ردار﹡︡. ﹡﹍︀﹨﹪ ﹋﹠︖﹊︀و و 
﹝﹢︫﹊︀﹁︀﹡﹥ ︋﹥ ︡︎︡ه ﹨︀ي ا︵︣اف ︠﹢د دار﹡︡.
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ــى درخور  ــد يا دانش، روحيه و مهارت هاى پژوهش ــگر باش خود پژوهش
ــته باشد و توانايى انتقال اين امور را در فرآيندى منطقى به  توّجهى داش
فراگيران داشته باشد؛ با دردها و مسائل عينى و واقعى موجود در عرصه 
ــنايى كافى داشته باشد؛ ارتباط صميمى  ــى كه تدريس مى كند، آش دانش
ــاگردان داشته و در زندگى آنان حضور داشته باشد؛ ويژگى هاى هر  با ش
ــتار فكرى، احساسى و مهارتى هريك را  يك از فراگيران و موقف و ايس
ــتعدادهاى ويژه هر يك از آنها  ــف و شكوفاسازى اس بداند؛ در صدد كش
ــتقبال كند؛  ــد؛ در عين آموزش به آنها از ايده ها و فكرهاى آنان اس باش
ــاگردى حرف استاد را نپذيرد، وى ظرفيت كافى براى مخالفت با  اگر ش
ديدگاه هاى خود را داشته باشد و... و به طور خالصه، دست آنان را گرفته 
و گام به گام باال كشد، به طورى كه بعد از مّدتى، از وى بى نياز شده، در 

سطح آموزشى مورد نظر در آن دانش، به استقالل برسند.
: طلبه ها چه نقشى در كالس دارند؟ تعامل علمى بين 

شاگردان، روش درس خواندن و ... چگونه است؟ 
ــال و جّدى دارند:  ــى فّع ــام آموزش پژوهش محور، فراگيران نقش در نظ
ــالش مى كنند به  ــاى كافى مى دهند؛ ت ــا و نظرات خود به به حدس ه
ــه هاى طرح مباحث، سّر و سير مطالب و... پى ببرند و فهمى عميق  ريش
ــت آورند؛ موضوعات درسى،  ــائل دانشى كه فرا مى گيرند، به دس از مس
ــوى معلّم يا فراگيران، به صورت مسئله طرح مى شود و آنان براى  از س
كشف مفاهيم و بررسى محتواى مسائل طرح شده، به صورت گروهى يا 
فردى، به جمع آورى اّطالعات الزم مى پردارند؛ جواب ها و ديدگاه هاى 
ــد و در نهايت،  ــه ارزيابى جواب ها مى پردازن ــود را مطرح مى كنند؛ ب خ
بهترين جواب را انتخاب مى كنند. كم كم شاگردان به اين سطح مى رسند 
ــتند، ابراز كنند و با دليل از آن  كه اگر در جمعى نظرى مخالف آنها داش
ــى خود بها مى دهند  دفاع كنند. آنان به كار گروهى در طرح هاى پژوهش

و تالش مى كنند پژوهش خود را با همكارى يكديگر انجام دهند. 



ــى فردى و  ــائل زندگ ــت بين دانش و مس ــران، عيني فراگي
ــد. روحيه اى حقيقت طلب  ــاس مى كنن اجتماعى خود را احس
ــد؛ در عين  ــوع علمى دارن ــت، خض ــر حقيق ــد و در براب دارن
ــد برخوردارند. نگاهى كنجكاو و  ــال، از روحيه و اخالق نق ح
ــكافانه به پديده هاى اطراف خود دارند و نسبت به آنچه  موش
در اطرافشان مى گذرد حّساسند؛ ذهنى پويا و پرسشگر دارند 
كه همواره در جهت يافتن پاسخ هاى تازه براى پرسش هاى 
ــت و به خوبى مى دانند: چگونه سؤال هاى خود را  موجود اس
به بهترين شكل ممكن طرح كنند. برخورد با مسئله، تعريف 
ــئله، ارائه فرضيه، آزمايش فرضيه و نتيجه گيرى، براى  مس

آنان آشناست. 
ــى  ــطحى قناعت نمى كنند و ژرف انديش ــه معرفت هاى س ب
ــطح  ــم مى خورد. غالبًا امور را در س ــى در آنان به چش خاص
ــد. از ركود و توقف  ــورد مطالعه قرار مى دهن ــترد ه ترى م گس
ــت اّول، مورد اهتمام بيشتر  رنج مى برند. رجوع به منابع دس
ــت و رجوع به منابع پايين تر را از سر ناچارى  علم آموزان اس
يا به عنوان مقّدمه برمى تابند. نسبت به توسعه مرزهاى دانش 
ــئوليت  ــاس مس ــا تطبيق آن در زندگى خود و جامعه، احس ي
ــالش در جهت ارتقاى مهارت هاى  مى كنند و لحظه اى از ت
ــتند. قدرت نقشه ريزى براى رفع  علمى خويش، باز نمى ايس
نياز و حل مسئله، مهارت همفكرى و هميارى براى رسيدن 
ــخ، توانايى طراحى و مدل سازى، توليد فكر و نه جمع  به پاس

افكار و... دارند. 
ــه در  ــان را تفّكر و انديش ــى آن ــت تحصيل ــى از فعالي بخش
ــته  ــكيل مى دهد. با منابع علمى رش موضوعات تحصيلى تش
ــخصّيت هاى علمى مهم  تحصيلى خود، مكاتب عمده آن، ش
ــتند و راه بهره بردن از هريك را مى دانند.  ــنا هس آن و... آش
ــه دنبال تفكيك واقعيت ها از  ــدرت تحليل برخوردارند. ب از ق
ــاى واقعى و تفكيك  ــخيص نيازه توّهمات و خياالت و تش
ــتند و به خوبى مى دانند كه زندگى  آنها از نيازهاى كاذب هس
ــد دارد كه  ــان، در صورتى بقا و رش ــى انس ــرى و باطن ظاه
ــا قوانين و  ــردد و هماهنگ ب ــتوار گ ــاس واقعيت ها اس براس
ــد. مى دانند كه تحقيق و پژوهش، ابزار  معادالت خلقت باش
ــازد به واقعّيات هستى  ــت كه انسان را قادر مى س مهّمى اس
ــد و با پيش بينى و هوشيارى، به سوى خداوند سبحان،  برس

گام بردارد.
: نظام آموزشـى و نظام و قوانين ادارى، به 

چه نحوى بايد طراحى شوند؟
ــم  ــه علم آموزان، به چش ــى، ب ــن اين نظام آموزش در قواني
ــود، بلكه يكى از  ــته نمى ش ــران محض دانش نگريس فراگي
ــوند كه بايد  ــوب مى ش عناصر مهم دخيل در يادگيرى محس
ــته باشند.  ــى خود داش ــاركتى فّعال در برنامه هاى درس مش
ــامان داده  ــن رو، همه قوانين و برنامه ها در اين جهت س ازاي
ــّد امكان، ماهّيت  ــى آموزش نيز در ح ــوند. كادر اجراي مى ش
ــل اجرايى  ــكان، عوام ــرد و در صورت ام ــى مى گي پژوهش
ــد. مربيان و  ــگرانى بالفعلن ــان، خود، پژوهش ــا برخى از آن ي
ــات به فراگيران،  ــل كنندگان صرف معلوم ــان، از منتق معلّم
ــط خود آنها تبديل  ــازان توليد و فهم دانش توّس به زمينه س
ــار فراگيران قرار  ــوند. معلم به عنوان يك رابط در كن مى ش
ــعى مى كند به  ــا را وادار به تفّكر مى كند. س ــرد و آنه مى گي
فراگيران بياموزد، چگونه خود، حقيقت را كشف كنند. در كنار 
اساتيد رايج، اساتيد مشاور پژوهشى نيز به ارائه خدمات الزم 
ــر فراگير يا مجموعه اى  ــتاد و فراگيران مى پردازند. ه به اس
ــى- پژوهشى)  ــتى علمى (آموزش از فراگيران، داراى سرپرس
ــت كه به طور مستقيم و از نزديك، فعاليت هاى آموزشى،  اس
پژوهشى و هنجارى آنان را بررسى و حل و فصل مى كند. 

از محيط هاى آموزشى متنّوع و متناسب با روش هاى تدريس 

ــخت افزارى الزم براى  ــود و تمام عناصر س ــتفاده مى ش اس
ــى فّعال و كارگاهى و ايجاد محيطى بانشاط و  تحّقق آموزش
ــوند. امكانات الزم براى انجام  عينى، طراحى و تأمين مى ش
دادن پروژه هاى تحقيقاتى، به راحتى در اختيار فراگيران قرار 
ــگاه ها، اردوهاى علمى، جلسات  مى گيرد. كارگاه ها، آزمايش
ــتيبانى قرار  ــت و پش ــه مورد حماي ــى و... هم ــث گروه بح
ــا و انجمن هاى علمى فراگيران، اهتمام  مى گيرند. به گروه ه

خاّصى مى شود.
ــه و... جايگزين روش هاى  ــى، فّعال، خّالقان روش هاى كيف
ــوند. روش هاى  ــال، خمود و...  مى ش ــض، غيرفّع كّمى مح
ــئله محور،  مس ــور،  فرآيندمح ــه  ب ــور  نتيجه مح ــس  تدري
پژوهش محور، پاسخ محور و سؤال محور تبديل مى شوند و از 
ــاى متنوع تدريس، مانند تدريس به روش كارگاهى،  روش ه
خّالق، مشاركتى، بارش مغزى (ذهن انگيزى) و بديعه پردازى 

استفاده مى شود... .
ــول و قواعد و  ــوزى و اص ــر، فرهنگ علم آم ــوى ديگ از س
ارزش هاى حاكم بر محيط هاى علمى نيز تغيير مى كند. ديگر 
ــدن علم براى علم، ارزش نهايى ندارد. علم براى عمل  خوان
و زندگى و براى تحقق بخشى به آرمان ها و ارزش هاى عينى 
خوانده مى شود. مقاصد و آرمان هاى چنين نظام آموزشى نيز 
از عينّيت هاى جامعه و مطابق ارزش هاى آن گرفته مى شود 
و دغدغه تربيت نيروهاى علمى و پژوهشى كارامد، براى رفع 

نيازهاى موجود و آتى، در آنها مشهود است.
: متن درسى، متن محورى باشد يا خير؟

با وجود اهّميت متن در آموزش و حذف ناپذيرى آن، همواره 
بايد به دنبال انتقال يك دانش به فراگيران آن دانش باشيم، 
ــتاد كنيم. جمود طوالنى  ــه  اينكه آنها را در متن خاّصى اس ن
ــش از يك بازه زمانى خاص بر يك متن خاص، در دراز  و بي
ــاتيد و فراگيران آن  ــّدت، باعث ركود و توقف علمى در اس م
ــاتيد  ــود؛ مگر اينكه اس دانش و در نهايت، در آن علم مى ش
ــن را بهانه كرده و  ــند كه مت ــاذق و ورزيده باش ــدرى ح به ق
ــادى و كنونى، اين  ــرايط ع دانش را منتقل نمايند كه در ش
امر ناممكن است. اكنون اساتيدى وجود دارند كه اگر كتابى 
خاص از دست آنان گرفته شود، در عرصه تدريس آن دانش 
ــه هاى مخالفت برخى با  ــايد يكى از ريش عاجز مى مانند و ش

تعويض برخى متون درسى، اين مسئله باشد. 
ــام  ــى در نظ ــاى آموزش ــوا و روش ه ــى، محت ــور كلّ به ط
پژوهش محور، بايد به صورت مستمر و متناسب با اقتضائات 
ــوند.  ــى، انتخاب و تدوين ش ــراى فرايندى پژوهش و از مج
ــا زندگى عينى  ــد كه ب ــتر مورد توّجه باش ــى بيش محتواهاي
ــاحت هاى وجودى  ــد و آنها را در س فراگيران در ارتباط باش

مختلفشان، شورانده و با علم مورد فراگيرى درگير سازد. 
: سنجش، كمى يا كيفى است، مالك، نمره 

و مدرك باشد يا مورد ديگر؟
ــنجش  ــيابى ها و امتحانات، تنها به س در اين نظام، در ارزش
معلومات و سطح فهم حافظه اى فراگيران پرداخته نمى شود، 
ــف فهم آنها، قدرت تحليل،  ــطوح مختل بلكه عالوه بر آن س
ــى ايده پردازى،  ــاركت هاى علمى گروهى، تواناي ميزان مش
ــئله و پرورش آن و قدرت حل مسائل، مهارت هاى  طرح مس
عملى و... و حّتى روحيات فراگيران، مورد ارزيابى هاى دقيق 

كارشناسانه قرار مى گيرد. 
ــن نظام، بايد  ــوان گفت كه در اي ــورد مدرك هم مى ت در م
ــد؛ در مقابل، بايد  ــا حّدى مهم باش ــرات و مدارك تنها ت نم
ــاى عينى جامعه  ــق با نيازه ــى و عملى مطاب ــدات علم تولي
اسالمى ارزشمند و مفيد محسوب شوند. بخشى از معيارها در 
ــطح وجود متغّيرهاى مهم و  اعطاى مدرك نيز به ميزان و س
اساسى الزم براى يك پژوهشگر در فراگيران اختصاص يابد.

          ][
 ﹤﹡︀︋ ︡ه ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ﹝︐﹟ را︀ذق و ورز ا︨︀︑﹫︡ ︋﹥ ﹇︡ری

﹋︣ده و دا﹡︩ را ﹝﹠︐﹆﹏ ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ در ︫︣ا︳ ︻︀دی و 
﹋﹠﹢﹡﹩، ا﹟ ا﹝︣ ﹡︀﹝﹞﹊﹟ ا︨️. ا﹋﹠﹢ن ا︨︀︑﹫︡ی و︗﹢د 

دار﹡︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋︐︀︋﹩ ︠︀ص از د︨️ آ﹡︀ن ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د، در 
 ﹩﹊ ︡︀︫ آن دا﹡︩ ︻︀︗︤ ﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡ و ︦︡ر︑ ﹤︮︣︻
از ر︪﹥ ﹨︀ی ﹝﹢︺︑ ︀︋ ﹩︠︣︋ ️﹀﹛︀︰ ︋︣︠﹩ ﹝︐﹢ن 

.︫︡︀︋ ﹤﹚︧﹞ ﹟در︨﹩، ا

          ][
ّ︡ ا﹝﹊︀ن، ﹝︀﹨ّ﹫️   آ﹝﹢زش ﹡﹫︤ در ﹩︀در ا︗︣ا﹋
︎︥و﹨︪﹩ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و در ︮﹢رت ا﹝﹊︀ن، ︻﹢ا﹝﹏ 
ا︗︣ا ﹩︀ ︋︣︠﹩ از آ﹡︀ن، ︠﹢د، ︎︥و﹨︪﹍︣ا﹡﹩ 

︋︀﹜﹀︺﹙﹠︡. ﹝︣︋﹫︀ن و ﹝︺ّ﹙﹞︀ن، از ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︮︣ف 
 ﹜﹁ ︀ت ︋﹥ ﹁︣ا﹎﹫︣ان، ︋﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀زان ︑﹢﹜﹫︡ و﹞﹢﹚︺﹞

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹏︡︊︑ ︀﹡د آ﹢︠ ︳ ّ︨ دا﹡︩ ︑﹢
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در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ از ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ و︥﹎﹩ ﹝︓︊️ در ا﹡︧︀ن ︀د ︫︡ه ﹋﹥ 
.️﹁︀ ️︨و ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ز﹡︡﹎﹩ د ﹩︀﹁﹢﹊︫ ،️﹫﹇﹑︠ ﹤︋ ۀ آن ﹝﹩ ︑﹢ان﹏﹫︨﹢︋

﹫︧ـ︐﹩ ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦، ا﹨﹞﹫️ آن، ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︨︀﹜﹛، ︨︀ز﹎︀ری ا︻︐﹞︀د 
︬ ﹨︀ و ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︨ـ︀﹜﹛ (﹋﹥  ︋﹥ ﹡﹀︦ ︋︀ ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ︠︡ا، ︫ـ︀︠
︻︊︀ر︑﹠︡ از: ا︨ـ︐﹆﹑ل در ︻﹞﹏ و ︻︡م وا︋︧ـ︐﹍﹩ ︋﹥ د﹍︣ان، ︑︧ـ﹙︳ دا︫ـ︐﹟ ︋︣ 

﹜
او︲︀ع و ︫ـ︣ا︳ ز﹡︡﹎﹩، ︎︣ ا﹡︣ژی و ﹁︺︀ل ︋ـ﹢دن، ︠﹢ش ︋﹫﹠﹩ و ﹡﹍︣ش ﹝︓︊️ ︋﹥ 

مم
 ﹟︧ـ︀س ︠﹢دارز︫ـ﹞﹠︡ی) و ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی، ﹝﹢اردی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در از﹡︡﹎﹩، ا

عع
﹝﹆︀﹜﹥ ︑﹢︲﹫ داده ︫︡ه ا﹡︡.

﹡﹆︩ ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ در ﹝﹢﹁﹆﹫️ و ︎﹫︪︣﹁️
﹝﹞︡︮︀دق ︫︖︀︻﹩ ۶٠
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﹝﹞︡ ︮︀دق ︫︖︀︻﹩ 
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣۵٠ ︡﹛﹢︐﹞
ا︪︀ن دا﹡︪︖﹢ی د﹋︐︣ای 
روا﹡︪﹠︀︨﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ 
روا﹡︪﹠︀︨﹩ ︋︀﹜﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
︨︣د︋﹫︣ ﹡︪︣﹥ ا﹡︪︡﹥ ﹁︣دا 
﹝︭﹢ص ︵﹑ب ︗﹢ان ا︨️ و 
﹋︐︀ب ﹨︀ و ﹝﹆︀﹐︑﹩ از ا︪︀ن ︋﹥ 
ا﹡︐︪︀ر ر︨﹫︡ه ا︨️. ﹋︐︋︀︀ی 
︑﹢﹋﹏ ︋﹥ ︠︡ا، را﹨﹩ ︋﹥ ︨﹢ی 
︣﹝️ ︠﹢د و ︨﹑﹝️ روان، 
د﹨︀﹎︡︀ی روان ︫﹠︀︠︐﹩ 
️ ا     ً ﹝︭︊︀ح ︤دی،  آ
درآ﹝︡ی ︋︣ روا﹡︪﹠︀︠︐﹩ 
︑﹠︷﹫﹛ ر﹁︐︀ر از ﹋︐︋︀︀ی ا︪︀ن 
.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞

مقدمه
ــه موفقيت و  ــتيابى ب ــته ها و آرزوهاى همه ما دس ــدون ترديد يكى از خواس ب
ــرفت در تمامى جنبه هاى زندگى است. اما اينكه چه عاملى باعث موفقيت  پيش
ــود، ديدگاه ها و برداشت هاى مختلفى وجود دارد.  ــرفت در زندگى مى ش و پيش
واقعيت اين است كه عوامل زيادى در موفقيت و پيشرفت ما نقش دارد ولى با 
ــان از اعتماد به نفس «1» به عنوان يك ويژگى مثبت  اين وجود، روان شناس
ــت كه مى توان به  ــان ياد كرده و معتقدند كه فقط با اعتماد به نفس اس در انس
ــت يافت. با اعتماد به نفس، عزم  ــكوفايى و موفقيت در زندگى دس خّالقيت، ش
ــخ مى شود و با اتّكا به ديگران، توانايى، اراده، ارزش و  ــان در هر كارى راس انس

منزلت و عّزت نفِس افراد با مشكل مواجه مى گردد.
1) اعتماد به نفس چيست؟

ــزان عالقه،  ــاد به نفس به مي اعتم
ــاس خودباورى و  ــان و احس اطمين
غرورى كه فرد نسبت به خود دارد، 

گفته مى شود2.
2) اهميت اعتماد به نفس

ــخاص  ــى كه به زندگى اش هنگام
نامى و مشهور مراجعه مى كنيم كه 

در زمينه هاى مختلف علمى، هنرى، اجتماعى و غيره به درجات عالى رسيده اند، 
ــى برخوردار بوده اند. اين  ــى يابيم كه همه ى آنان از اعتماد به نفس باالي در م
ــادمانى و موفقيت در  ــاس ش ــالوده و اس ــان مى دهد كه اعتماد به نفس، ش نش
ــتى است كه روان شناسان از اعتماد  ــت. اين برداش همه ى جنبه هاى زندگى اس
ــق آموزه هاى دينى و نظام  ــت كه بر طب ــه نفس ارائه كرده اند. بايد توجه داش ب
ــالم، اعتماد به نفس با شرايط خاص مى تواند مطلوب و مورد قبول  اخالقى اس
ــد. به اين نوع اعتماد به نفس، اعتماد به نفس سالم گفته مى شود. بايد ديد  باش

اعتماد به نفس سالم چيست و چه ويژگى هايى دارد.
3) اعتماد به نفس سالم 

ــاره شد، در روانشناسى مفهوم اعتماد به نفس به معناى بسيار عام و  چنانچه اش

ــترده اى به كار مى رود. اگر خواسته باشيم با رويكرد اخالقى به كاربرد هاى  گس
ــوان يك ويژگى  ــم، نمى توانيم آن را همواره به عن ــه نفس نگاه كني ــاد ب اعتم
ــت و بهنجار تلقى نماييم؛ زيرا اعتماد به نفس به مفهوم رايج خود با غرور،  مثب
ــا در اين جا با طرح  ــى دارد. م ــندى هم پوش خودخواهى، خودمحورى و خودپس
ــتيم كه در  ــالم» درصدد ارائه ى معناى جديدى هس مفهوم «اعتماد به نفس س
ــالم اعتماد به نفس، از آثار و پى  ــتن به جنبه هاى مثبت و س ــاره داش عين اش
ــه به عنوان يك  ــد. در فرهنگ دينى آن چ ــى آن جلو گيرى كن ــاى منف آمد  ه
ــود تعارض و ناهماهنگى آن با  ــوب مى ش چالش در برابر اعتماد به نفس محس

اعتماد و توكل به خدا است.
4) اعتماد به نفس يا اعتماد به خدا؟!

ــوال  ــت، س با توجه به آن چه گذش
ــى كه در مورد اعتماد به نفس  مهّم
مطرح مى شود اين است كه اعتماد 
ــد توجيه  ــس چگونه مى توان ــه نف ب
ــته باشد در  ــت و منطقى داش درس
ــى به  ــاى دين ــه در آموزه ه حالى ك
اعتماد و توكل به خدا توصيه شده و 
از اعتماد به نفس به شّدت نكوهش 
ــت؟! در نگاه ابتدايى، چنين تصور مى شود كه اعتماد به نفس نقطه ى  ــده اس ش
ــت و فردى كه اعتماد به خدا دارد نمى تواند اعتماد به  مقابل اعتماد به خدا اس
ــد. فرد يا بايد زندگى اش را بر مبناى توكل به خدا پايه ريزى  ــته باش نفس داش
ــته باشد يا اعتماد به نفس را شيوه ى كار  كند و در هر كارى به خدا اعتماد داش
ــد. بر طبق اين  ــتن مّتكى باش ــود قرار داده و به توانايى ها و نيروهاى خويش خ
ــتند. چالش مفهومى  ــت، اعتماد به نفس با اعتماد به خدا قابل جمع نيس برداش
اعتماد به نفس و اعتماد به خدا در انديشه هاى اخالقى و معرفت شناختى برخى 
ــود3. اما اگر كمى عميق تر به اين موضوع  ــمندان معاصر نيز ديده مى ش انديش
نگاه كنيم، مى بينيم كه اعتماد به نفس كامًال با اعتماد به خدا قابل جمع است 

و هيچ تنافى و تضاّدى با يكديگر ندارند. 

﹥ ﹡﹀︦ در ︣﹁️﹡﹆︩ ا︻︐﹞︀د︋  ︪﹫ ﹝﹢﹁﹆﹫️ و︎ 

ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ︻﹑﹇﹥، ][          
ا︵﹞﹫﹠︀ن و ا︧︀س ︠﹢د︋︀وری 

و ︾︣وری ﹋﹥ ﹁︣د ﹡︧︊️ ︋﹥ 
︠﹢د دارد، ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.
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5) سازگارى اعتماد به نفس و اعتماد به خدا
ــت. توكل و  ــده اس مفهوم اعتماد به خدا در آموزه هاى دينى تحت عنوان «توكل به خدا» بيان ش
ــت. اگر توكل و  ــالمى اس اعتماد به خدا يكى از مفاهيم و آموزه هاى بنيادى در اخالق و معارف اس
ــيدن به اهداف و  ــباب طبيعى براى رس اعتماد به خدا را به معناى واقعى آن يعنى «به كارگيرى اس
ــى آن ها به خواست و مشّيت االهى» بدانيم، و نيز درباره ى  در عين حال واگذارى نتايج و اثر بخش
ــته و معتقد  ــأ آن ها را خدا دانس اعتماد به نفس كه به توانايى ها و نيرو هاى خود اتّكا مى كنيم، منش
ــته  ــت و خدا اين همه امكانات و نيرو ها را در اختيار ما گذاش ــيم كه هر آن چه داريم از خداس باش
ــت تا روى پاى خود بايستيم و به ديگران مّتكى و وابسته نباشيم، در اين صورت نه تنها اعتماد  اس
ــكيل مى دهد. در نتيجه،  ــدا منافات ندارد بلكه يكى از ابعاد مهم آن را تش ــه نفس با اعتماد به خ ب
ــود اين است كه  ــازگارى اعتماد به نفس با اعتماد به خدا حاصل مى ش ــتى كه از س مفهوم و برداش

انساِن موّحد بايد به نيرو ها و توانايى هاى خود كه خدا در 
ــد و با بهره گيرى درست  اختيار وى قرار داده مّتكى باش
ــير پر پيچ و خم زندگى،  از اين نيرو هاى خدا داد، در مس
ــد نه آن كه دست نياز  بار خويش را خود  به دوش كش
ــم  ــوى ديگران دراز نموده و به آنان چش ــب به س و طل
ــت كه مى توان از اعتماد  بدوزد. اين بهترين تعريفى اس
به نفس با نگرش اسالمى ارائه كرد و چنان كه مشاهده 
ــوكل و اعتماد به  ــود، هيچ تعارض و منافاتى با ت مى ش

ــت. در اعتماد به نفس سالم، عالوه بر  ــالم» اس خدا ندارد. اين در واقع يك نوع «اعتماد به نفس س
جنبه هاى مثبت آن كه موجب موفقيت و پيشرفت در زندگى مى شود، از آسيب هاى اخالقى مربوط 
ــده است. اين  ــندى و غرور منفى نيز جلو گيرى ش به آن از قبيِل خود خواهى، خودمحورى، خودپس
نوع اعتماد به نفس با آموزه ها و مفاهيم دينى نيز همخوانى و سازگارى دارد. شايد سوالى به ذهن 
ــود كه پس چرا در برخى روايات، اعتماد به نفس، امرى نكوهيده  ــماخواننده ى گرامى مطرح ش ش
ــت؟! به عنوان مثال امام على (ع) مى فرمايد: اّياك و الثقه بنفسك فاّن ذلك من  ــناخته شده اس ش
اكبر مصائد الشيطان4؛ بر توست دورى از اعتماد به نفس خودت؛ زيرا اعتماد به نفس از بزرگترين 
ــت. روايات ديگرى نيز به همين مضمون وارد شده است. به نظر مى رسد اين  ــيطان اس دام هاى ش
ــت كه وقتى انسان به نيرو ها و  ــاره دارد و پيام آن اين اس ــيب هاى اعتماد به نفس اش روايات به آس
ــه و فريب شيطان، دچار غرور نشده،  ــد كه در اثر وسوس توانايى هاى خود تكيه مى كند، مواظب باش

ــت، فراموش نكند. به تعبير ديگر، حلقه ى وجود انسان با خدا  ــأ و خاستگاه آن ها را كه خدا اس منش
ــوفان مى گويند: وجود انسان عين ربط با خدا است و از ديد عرفان،  ارتباط دارد. همانگونه كه فيلس
ــان و طبيعت ختم مى شود. وقتى انسان به خود  ــت كه از خدا آغاز و به انس ــتار اس جهان يك پيوس
مى نگرد و نگاهش را به توانايى ها و نيرو هاى خود معطوف مى سازد، اين خطر او را به شّدت تهديد 
ــود؛ خود را بريده و مستقل بپندارد و چنين گمان كند كه  ــوى پيوستار غافل ش مى كند كه از آن س
خود مالك دارايى هاست. بدين سبب، سفارش شده كه هنگام اعتماد به نفس، بايد مواظب باشيم تا 
ــازد. بنابراين، نتيجه مى گيريم كه اعتماد به نفس و اعتماد به خدا  ــيطان ما را از ياد خدا غافل نس ش
ــده نوع  به لحاظ ماهوى و در اصل، هيچ منافاتى با يكديگر، ندارند. و آن چه در روايات نكوهش ش
خاصى از اعتماد به نفس است كه انسان در اثر وسوسه و فريب شيطان به خود مغرور شده و خود 
را به كلّى از خدا بى نياز بداند. حال كه سازگارى اعتماد به نفس و اعتماد به خدا روشن شد، در ادامه 
به كاركرد هاى اعتماد به نفس در زندگى و عوامل مؤثر 

در رشد و تقويت آن مى پردازيم.
6) شـاخص ها و كاركرد هـاى اعتماد به نفس 

سالم
مهمترين شاخص ها و كاركرد هاى اعتماد به نفس سالم 

عبارتند از:
1ـ6) اسـتقالل در عمـل و عدم وابسـتگى به 

ديگران
ــتقالل در عمل و عدم وابستگى به  ــالم اس يكى از مهمترين ويژگى هاى افراد با اعتماد به نفس س
ــتند.  ــتقل عمل كنند و در زندگى روى پاى خود بايس ــت. آنها قادرند خود مختار و مس ديگران اس
البته بايد توجه داشت كه مستقل و خود مختار بودن به معناى مشورت نكردن و كمك نگرفتن از 
ديگران نيست. افراد داراى اعتماد به نفس سالم، با شناخت درست و واقعى كه از خود و توانايى هاى 
ــتن دارند، در كارها و تصميم گيرى هاى خود به دنبال تأييد نظر ديگران نيستند. اما در عين  خويش
ــل، افرادى كه از  ــتفاده مى كنند. در مقاب ــا، راهنمايى ها و نظرات ديگران نيز اس ــال، از تجربه ه ح
ــه رو ديگران بوده و حتى در كوچكترين كارها  ــتند، همواره دنبال اعتماد به نفس الزم برخوردار نيس
ــتقل زندگى كنند، روحية  ــتند. اينگونه افراد نمى توانند مس و تصميم گيرى ها به ديگران متكى هس
مسئوليت پذيرى در آنها بسيار پايين بوده و طرح و برنامه اى در زندگى فردى و اجتماعى خود ندارند.  

2ـ6)  تسلّط داشتن بر اوضاع و شرايط زندگى

          ][
 ︀﹡و ﹡﹫︣و﹨︀ی ︠﹢د را ﹋﹥ ︋﹥ آ ︀﹨ ﹩︀﹡ا﹎︣ ﹝﹠︪︃ ﹨﹞﹥ ︑﹢ا
اّ︑﹊︀ و ا︻︐﹞︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︠︡ا ︋︡ا﹡﹫﹛ و ﹝︺︐﹆︡ ︋︀︫﹫﹛ ﹋﹥ ﹨︣ 
آن ﹥ دار﹛ از ︠︡ا︨️ و ︠︡ا ا﹟ ﹨﹞﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت و ﹡﹫︣و﹨︀ 
را در ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️ ︑︀ روی ︎︀ی ︠﹢د ︀︋︧︐﹫﹛ و 
 ︀﹠︑ ﹤﹡ رت﹢︮ ﹟︣ان ﹝︐ّ﹊﹩ و وا︋︧︐﹥ ﹡︊︀︫﹫﹛ در ا﹍د ﹤︋

ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︋︀ ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ︠︡ا ﹝﹠︀﹁︀ت ﹡︡ارد ︋﹙﹊﹥ ﹊﹩ از 
ا︋︺︀د ﹝﹛ آن را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡.



ــالم، همواره بر اوضاع و شرايط زندگى خود كنترل دارند. راحت عمل  افراد داراى اعتماد به نفس س
ــاس تنش و استرس ندارند؛ حتى در زمانى كه درگير چالش هاى سخت و  مى كنند و هيچ گونه احس
ــتن بر اوضاع و شرايط زندگى طبق مفهومى كه ما از اعتماد به نفس  ــتند. تسلط داش خطرناك هس

ــتيم،  ــه كرديم و آن را در امتداد اعتماد به خدا دانس اراي
ــه فرد به  ــت. زيرا وقتى ك ــن اس ــيار واضح و روش بس
ــته باشد و بداند  توانايى ها و نيرو هاى خود اطمينان داش
ــه اين توانايى ها را خدا در اختيار او قرار داده، مطمئن  ك
ــيار قدرتمندى مّتصل است كه  مى شود كه به منبع بس
ــذارد. در اين صورت، با قّوت  ــگاه او را تنها نمى گ هيچ
ــود و در  ــترى در صحنه ى زندگى ظاهر مى ش قلب بيش
ــكالت مقاومت مى كند. اما فردى  برابر سختى ها و مش

كه اعتماد به نفس سالم ندارد، همواره مضطرب و نگران بوده و احساس ضعف و ناتوانى مى كند.
3ـ6)  پرانرژى و فّعال بودن

ــتند. معموًال از  ــمى پر انرژى و فّعال هس ــن، افراد با اعتماد به نفس، از لحاظ فكرى و جس هم چني
كار كردن، مطالعه، ورزش و بودن در كنار ديگران لّذت مى برند. هر كارى را با شوق و ذوق انجام 

ــراى كار و تحقيق  ــيار زيادى ب ــد. انگيزه ى بس مى دهن
ــتخوش  ــه زندگى آن ها دس ــه جز مواقعى ك ــد و ب دارن
تغييراِت مهّمى مى شود، هدف و مسير كامًال مشّخصى 

را دنبال مى كنند.
4ـ6) خوش بينى و نگرش مثبت به زندگى

ــبت به خود، ديگران  ــالم، نس افراد با اعتماد به نفس س
ــت دارند و خوش بين  ــاى زندگى نگرش مثب و رويداد ه
ــود كه هم جنبه هاى  ــتند. اين ويژگى باعث مى ش هس

ــته و در  ــاى منفى و ضعف هاى خود توجه داش ــود را ببيند و هم به جنبه ه ــاط قوت خ ــت و نق مثب
ــت يا به موفقّيت ها و  ــالم ندارند ممكن اس ــدد اصالح آنها بر آيد. افرادى كه اعتماد به نفس س ص
ــم دوخته و به غرور و خودپسندى مبتال شوند يا آن چنان روى نقاط ضعف  توانمندى هاى خود چش
ــوند كه از هر گونه تالش و موفقيت در زندگى باز مانند. اين دو صورت، هر  و منفى خود متركز ش

ــت روانى اثر منفى دارد. بهترين شيوه اين  دو بر بهداش
ــت كه در زندگى خود واقع نگر باشيم و به جنبه هاى  اس

مثبت و منفى هر دو توجه داشته باشيم.
ــه ديگران نيز  ــبت ب ــالم، نس افراد با اعتماد به نفس س
خوش بين و مثبت نگر هستند. توانايى ها و موفقيت هاى 
ــز نا ديده نمى گيرند. بنابراين، اعتماد به  ديگران را هرگ
ــز كمك مى كند. اما  ــالم، در روابط اجتماعى ني نفس س
ــالم ندارند، اغلب تمايل  ــه اعتماد به نفس س افرادى ك

ــت بگذارند. زيرا  دارند توانايى ها و موفقيت هاى ديگران را ناديده گرفته و بر نقاط ضعف آنها انگش
ــان دهند. اين گونه افراد در واقع به يك  مى خواهند با خراب كردن ديگران، خود را برتر و بهتر نش

اختالل شخصيتى مبتال هستند.

ــبينانه دارند. سختى ها  ــالم، به رويدادهاى زندگى نيز نگرش مثبت و خوش افراد با اعتماد به نفس س
ــد و كمال خود مى دانند. آن ها به ندرت دچار نگرانى و ترس و  ــيلة رش ــكالت زندگى را وس و مش
پشيمانى مى شوند. كمتر اشتباه مى كنند و اگر اشتباه كردند، اشتباهات خود را تجربه هاى آموزنده اى 

تلقى مى كنند كه هرگز تكرار نخواهد شد.
5ـ6) احساس خود ارزشمندى

ــه توانايى ها،  ــتند و ب ــراى خود ارزش قائل هس آنان ب
ــد. كانى  ــار مى كنن ــود افتخ ــته  هاى خ ــا و داش مهارته
ــراد با اعتماد به  ــى هاى خود روى اف پاالدينو5 در بررس
ــترك در  ــس به اين نكته پى برد كه يك ويژگى مش نف
ــود و آن چه مربوط به  ــت كه به خ همه ى آن ها اين اس
آنها است از قبيِل هويت فردى، اجتماعى، زبان، ملّيت و 
پيشينة تاريخى شان ارزش قائل هستند. از سوى ديگر، به توانايى هاى خويشتن براى ايجاد تغييرات 
و مواجهه با چالش هاى زندگى اطمينان دارند6. از نظر روان شناسان احساس خود ارزشمندى، پايه 
ــد، سر انجامى جز  ــكيل مى دهد7. اگر فرد به خود ارزش قائل نباش ــاس اعتماد به نفس را تش و اس

احساس حقارت،  نااميدى و ذلّت پذيرى نخواهد داشت.
7) نتيجه گيـرى و ارايـة راهـكار، براى طّالب 

جوان
ــاخص ها و  ــى از مهم ترين ش ــد، برخ ــان ش ــه بي آن چ
ــت.   ــالم اس ــاى افراد داراى اعتماد به نفس س ويژگى ه
ــه ى ابعاد  ــش مؤثرى در هم ــالم نق اعتماد به نفس س
زندگى از جمله پيشرفت تحصيلى دارد. از  اين رو، همه ى 
ــت پايه هاى نظرى و مهارت هاى  طّالب جوان به تقوي
ــالم نيازمندند. اعتماد به نفس  عملى اعتماد به نفس س
سالم در واقع به عنوان سيستم ايمنى روح عمل مى كند و استقامت، توانايى و ظرفيت الزم را براى 
تجديد قوا و پيشرفت به سوى هدف، تأمين مى نمايد. در اين صورت مى توانيم از توانايى هاى خود 
ــتفاده كنيم. اگر از  ــكوفايى و نوآورى در عرصه  هاى علمى به صورت مطلوب اس براى خّالقيت، ش
ــيد، من به هدف خودم رسيده ام و آن اينكه: كليد رسيدن  ــتار فقط يك نكته را آموخته باش اين نوش
به خّالقيت، نوآورى، شكوفايى و به طور كلى، موفقيت 

در زندگى اعتماد به نفس سالم است.
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ا﹁︣اد ︋︀ ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︨︀﹜﹛، ﹡︧︊️ ︋﹥ د﹍︣ان 
️ ﹡﹍︣ ﹨︧︐﹠︡. ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و  ︠﹢ش ︋﹫﹟ و ﹝︓︊

️ ﹨︀ی د﹍︣ان را ﹨︣﹎︤ ﹡︀د︡ه ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ا﹝︀  ﹫﹆﹁﹢﹞
 ﹏︀﹝︑ ︉﹚︾ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︨︀﹜﹛ ﹡︡ار﹡︡ ا ﹤﹋ ﹩﹡︀︧﹋
️ ﹨︀ی د﹍︣ان را ﹡︀د︡ه  دار﹡︡ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و ﹝﹢﹁﹆﹫

﹎︣﹁︐﹥ و ︋︣ ﹡﹆︀ط ︲︺︿ آ﹡︀ ا﹡﹍︪️ ︋﹍︢ار﹡︡.

﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ا﹁︣اد ︋︀ 
ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︨︀﹜﹛ ا︨︐﹆﹑ل در ︻﹞﹏ و 

︻︡م وا︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ د﹍︣ان ا︨️. آ﹡︀ ﹇︀در﹡︡ 
︠﹢د﹝︐︀ر و ﹝︧︐﹆﹏ ︻﹞﹏ ﹋﹠﹠︡ و در 

.︡﹠︐︧︀︋ ز﹡︡﹎﹩ روی ︎︀ی ︠﹢د

ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹡﹀︦ ︨︀﹜﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨﹫︧︐﹛ 
ا﹞﹠﹩ روح ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا︨︐﹆︀﹝️، 

 ︡︡︖︑ زم را ︋︣ای﹐ ️﹫﹁︣︸ ،﹩︀﹡ا﹢︑
﹇﹢ا و ︎﹫︪︣﹁️ ︋﹥ ︨﹢ی ﹨︡ف، ︑︃﹝﹫﹟ 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞
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︐︀م ر﹨﹠︀﹝﹥  ︠﹟︧ 
حوزه ى علميه، يك دستگاه توليدى و يك كارخانه ى عظيم انسانى است؛ بايد دايم توليد كند؛ بايد كتاب توليد كند؛ آدم و عالم توليد كند؛ متدين توليد كند؛ فكر توليد 
ــت. بزرگان ما مى گويند كه هر وقت به قرآن مراجعه مى كنيم و در آن تدبر مى كنيم، حرفى مى يابيم كه قبًال  ــده اس كند و حرف تازه يى بزند. حرف تازه كه تمام نش

نيافته بوديم.
ــاله مان بيان كرده ايم؛ نخير، بيش از  ــما در منبرها يا در كتابهاى علمى و تبليغى و رس ــت كه من و ش ــت كه همه ى حرفهاى دين همين چهار تا حرفى اس اين طور نيس

اينهاست؛ شما جلو برويد، خدا به شما حرف جديد خواهد داد.
من نسبت به مسائل روحانيت، عالقه ى عميقى از نوع عالقه ى انسان به نفس و متعلقات خودش دارم. مسأله، مسأله ى يك شيئى خارجى نيست كه درباره اش بحث 

كنيم. من كه نگاه مى كنم، مى بينم حوزه ى ما اين طورى نيست خيلى خوب، بايد برويم اينها را پيدا كنيم؛ پس فكر جديد الزم است.
ــت. امروز ما در حوزه، محققان  ــتعداد اين كار در حوزه ى علميه هس ــت كه حوزه بالقوه مى تواند اين كارها را بكند؛ بالقوه به اين معنا كه االن اس البته اعتقاد من اين اس
و متفكران خوبى داريم. مغزهايى در اين حوزه ى علميه هستند كه اگر هر كدام از مراكز تحقيقاتى دنيا اين آدمها را در آن رشته ى خودشان تربيت كرده بودند، امروز 

نابغه هايى داشتند.
ــاعت از عمر جوانى متدين و آماده براى تالش و مجاهدت در راه دين ـ يعنى يك طلبه ـ هدر رود.  ــت كه ما اجازه بدهيم، يك روز يا يك س امروز ديگر روزى نيس
ــت، طلبه نمى شد. حّتى شايد بشود گفت كه اگر عاشقانه اين راه را  ــد. اگر براى مجاهدت در راه دين آمادگى نداش ــت. اگر طلبه متدين نبود، طلبه نمى ش طلبه، اين اس

دوست نمى داشت، طلبه نمى شد.
بنابراين، جوانى با اين خصوصيات، در روزى كه اسالم توفيق پيدا كرده است يك نظام مبتنى بر انديشه و تفكر و جهان بينى را در معرض ديد بشريت قرار بدهد، نبايد 
وقتش هدر رود. حوزه بايد وقت او را به بهترين شكلى ُپر كند و از وقتش بهترين استفاده را ببرد و از او انسانى بسازد كه مى تواند امروز براى نظام اسالمى آبرو باشد 
و هدف توسعه و رواج و شناخته شدن اسالم را تأمين بكند. اين كار، يك نظام درسى الزم دارد و بدون آن نمى شود اينها به حد يك نظام درسى كامل، يا يك نظام 

كارى كامل، شامل درس و تحقيق و پژوهش و همان پنج مأموريت و مسؤوليتى كه پارسال عرض كردم حوزه ها دارند، برسد.
ــيارى از  ــتاخى جوان، ابتكار جوان، بس ــت. نوآورى جوان، گس طلبه بايد روحيه ى جوانى را با همه ى خصوصيات جوانى حفظ كند. البته جوانى طلبه، جوانى نجيبى اس
ــت، آن روحيات قبلى  ــت؛ اما قيد دين و پايبندى به ضوابط كه در طلبه هس ــت و همه ى اينها مثبت اس ــتـ  در طلبه هس قيود را نپذيرفتنـ  كه در روحيه ى جوان هس

را تكميل مى كند.
اگر آن خصوصيات جوانى تنها باشد، به گستاخيهاى بى جا و بعضى از حوادثى كه انسان در طول زمانها در دانشگاهها و غيردانشگاهها مشاهده كرده است و حّتى گاهى 
ــت؛ سنت احترام به بزرگترها، احترام  ــنت اس ــد - كه اين، در حوزه ى علميه يك س ــد. اما وقتى با تدين و احترام به بزرگتر همراه ش اوقات به انحرافها منتهى خواهد ش
ــى كه از ما جلوتر است و زودتر از ما درس را شروع كرده و دوره هاى تحصيلى را يكى پس از ديگرى گذرانده است - جوانِى  ــوت، آن كس ــتاد، احترام به پيشكس به اس

نجيب و توأم با صالحى را در حوزه به وجود مى آورد.
ــد، بسيار چيز بدى است. طلبه  ــاط و بى حوصله و بى ابتكار و نااميد باش ــّنًا جوان، ولى روحيتًا پير و بى نش ــود. اگر جوان ما ظاهراً و س اين جوانى، نبايد به پيرى تبديل ش
بايد منشأ اميد و شور و نشاط و تحرك باشد. اگر اين طور شد، آن وقت طلبه، در صفوف مقدم مسايل انقالب هم شركت مى كند. شرط اصلى صالح حوزه، اين است. 
ــبت به مسايل انقالب، احساس بى تفاوتى كند، خطر بزرگى است و نبايد بگذاريد چنين شود. يكى از مهمترين وظايف هر  ــد كه طلبه نس اگر حوزه كارش به آن جا برس

مجموعه ى مسؤولى در حوزه ى علميه ى قم و بقيه ى حوزه هاى علميه، اين است.
طلبه ها بايد در صفوف مقدم باشند. اگر جنگ پيش مى آيد، طلبه بايد در صفوف مقدم جنگ باشد و اين را ارزش قرار بدهد. اين، حقيقتًا يك ارزش است. آن كسى كه 
در حوزه ى علميه مشغول درس خواندن است، به مجرد اين كه اذان حرب و جهاد بلند شد، به سمت جهاد فى سبيل اهللاَّ مى شتابد، اصًال قيمتى برايش متصور نيست. 

ــته باشد و بپروراند، تا مشمول آن حديث «من لم يغز و لم يحّدث نفسه بغزو مات على شعبة من  ــت كه همين روحيه را در خود داش ــى اس بهترين عناصر طلبه، آن كس
الّنفاق»(1) نشود. اگر هم مانعى پيش آمده و نمى تواند عمًال وارد ميدان جنگ شود، دلش براى ميدان جنگ بجوشد و روحش در آن جا باشد؛ يعنى «حدث نفسه بغزو» 

باشد. اين، ارزش بسيار وااليى است. اين روحيه بايد زنده بماند.
حوادث گوناگونى براى انقالب هست؛ طالب بايد حاضر و آماده باشند.
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درسهاى رسمى حوزه را بايد خواند و ياد گرفت 
ــت، راهپيمايى كه هميشه نيست، حضور در  ــه نيس ــه بخوان. جنگ كه هميش ــود كه اگر بخواهم اين طور بكنم، پس كى درس بخوانم؟ درس را هميش تصور نش

صحنه هاى ضرورى كه هرساعت نيست. درس هم بايد بخواند و بى درس و بى تحقيق و بى مباحثه، طلبه معناى خودش را از دست مى دهد.
طلبه يى كه در درس و علم، غور و خوض نداشته باشد، طلبه نيست و موضوع، منتفى است. بحث، سرطلبه است. طلبه، يعنى آن كه بايد درس بخواند. البته بعضى 
از آن حرفهايى كه ماها عادت كرده ايم بخوانيم، يا زيادى است و يا خالى از اولويت است؛ ولى جايش را بايد چيزهاى اولى ، يا چيزهاى الزم ُپر كند. مثالهايى كه 
ما زديم - معناى حرفى مشتق و ضد و فالن - معنايش اين نيست كه حتمًا همه ى مباحث اين فصول، واجب و الزم است. نه، ممكن است اينها هم جزو همان 

چيزهايى باشد كه بعضى از آنها زيادى است. على اىّ حال، منظور اين است كه درسهاى رسمى حوزه را بايد حتمًا خواند و ياد گرفت.
بايد به جوانان ميدان داده بشود. از فكر تازه - نه به معناى پذيرش، بلكه به معناى بررسى و گزينش - استفاده كنيد، تا كسانى كه داراى ابتكارند، قدمهاى خوب 

را بردارند.
اى بسا استعدادهاى برجسته يى وجود داشته باشد؛ اينها گم و دفن نشود. اى بسا، نظراتى عالى در چگونگى درس خواندن و كتاب درسى و روال بحثهاى اصولى 
ــد، هم حوزه عقب خواهد ماند، هم ممكن است دشمنانى كه با اصل كيان و بنا و  ــود. اگر اين طور ش ــد؛ اينها مظلوم واقع نش ــته باش و فقهى و غير اينها وجود داش

استقرار حوزه مخالفند، از آنها سوء استفاده بكنند.
هدف را محّدد كنيد و مشخص نماييد كه مى خواهيد چه كار كنيد. هدف را از پيام امام(ره) بگيريد. امام در اين پيام، پيشنهاد و طرح خاصى را ارايه نفرمودند؛ اما 
اول تا آخر پيام، سرشار از جهتها و اَعالم الزم و تابلوهاى سر راه است كه انسان را هدايت مى كند. بايد هدف اين پيام مبارك - كه من ديدم آقايان روى آن كار 
ــود و حيطه بندى گردد. بايد مشخص بشود كه مى خواهيم در حوزه چه  ــن بش ــتخراج نمودند و روى آن تأمل و دقت كردند - روش خوبى كردند و نكات پيام را اس

كار بكنيم. بعد بر اساس آن هدف، برنامه ريزى كنيد و بر پايه ى آن برنامه ريزى، هر دستگاهى مشغول كار خودش بشود.
ــود، همچنان كه به فكر برنامه ى درس و بحث روزانه اش است، بداند  ــؤوليت دارى در قم، صبح كه بلند مى ش ــاس مس اگر بتوانيد كارى بكنيد كه هر طلبه ى احس
ــت و حداعلى  مى باشد. ليكن اگر اين كار هم نشود، همين اندازه معلوم باشد كه شما مى خواهيد ده  ــكل ايده آل كار اس كه براى آن هدف چه كار بايد بكند. اين، ش
ــت. اين را مشخصش كنيد و بر  ــد. اين، تعقيب همان هدف اس ــته باش ــال ديگر چه فرق و تفاوتى با امروز داش ــال ديگر چه اتفاقى در قم بيفتد و حوزه در ده س س

اساس آن هدف، برنامه ريزى نماييد.
ــده قرار  ــد و باالييها را در مقابل عمل انجام ش ــروع ش ــود كه طلبه ها بايد مثل نيروهاى انقالب كه در جاهايى از پايين به باال انقالب ش اين فكر براى ما پيدا نش
دادند، عمل كنند. طّالب تصور نكنند كه مى توانند انقالبى را از پايين شروع كنند و حوزه را به صورتى كه مى خواهند، در بياورند و بعد به مراجع و بزرگان بگويند: 
ــت و نه جايز مى باشد؛ زيرا در اين جا، مسأله ى تقابل قشر پايين و باال - مثل كارگر و سرمايه دار و كشاورز  ــدنى اس ، اين حوزه را اداره كنيد! اين كار، نه ش ــم اهللاَّ بس

و مالك - نيست؛ بلكه همه سر و ته يك مجموعه هستند. آن مثال اعلى  و رب النوعش وجود دار مراجع ما با اصالح حوزه موافقند
ما واقعًا مى خواهيم حوزه را چگونه بسازيم؟ وقتى كه بحث سازندگى و تشكيالت و نوسازى حوزه مى شود، نبايد فوراً ذهنها به اين طرف برود كه حاال مى خواهيم 
ــتفاده بشود و سازماندهى و جهت دهى بشود  ــمند حوزه ى علميه ى قم اس ــت. بايد از موجودى ارزش تمام پايه هاى حوزه را به هم بريزيم. نه، اصًال چنين چيزى نيس
ــه نكته را در اين مطلب اول  ــت. دوس ــت و مى خواهيم چه چيزى در حوزه تحقق پيدا بكند؟ اصل قضيه اين اس و از دوباره كاريها پرهيز گردد. اين كار براى چيس
ــاب اسالم گذاشته خواهد شد؛ چه من و شما  ــالم تحقق پيدا كرده است و موفقيت و عدم موفقيت آن در دنيا و تاريخ، به حس ــاس اس ــت كه نظامى بر اس اين اس
بخواهيم و چه نخواهيم. اين نظام، بر محور تفكرات اسالمى بنا شده و بايستى برمحور مقررات و بينشهاى اسالمى اداره بشود. اين تفكرات و بينشها و مقررات، 
ــتفهامها، در كجا بايد پاسخ داده بشود؟ اگر حوزه ى علميه ى قم كه امروز در كشور ما و بلكه در عالم تشيع، مادر و  ــود؟ اين اس ــتى تحقيق و تنقيح بش در كجا بايس
محور حوزه هاى علميه است و در درجه ى بعد بقيه ى حوزه ها، تنقيح و تبيين مقررات و احكام و معارف اسالمى را - كه نظام با آنها حركت خواهد كرد - به عهده 

نگيرند، چه كسى بايد به عهده بگيرد؟ حوزه ها بايستى اين مسؤوليت را احساس بكنند. 
ــمت ترتيب برنامه هاى  ــته تر كنيم. اين حركت به س حوزه هاى علمى، بايد كانون علم بمانند. ما بايد هرچه در توان داريم، علم را خالصتر و صافتر و از زوايد پيراس
ــد، علم پيشرفت نخواهد كرد. علم، مثل درختى است كه يكى از موجبات رشد آن، هرس كردن و  ــت. اگر اين نباش علمى حوزه هاى علميه، يك حركت واجب اس

چيدن زوايد آن و اجازه ندادن به رشد شاخه هاى زيادى و بوته هاى مزاحم است.
ــخصى يا  ــغول كارهاى ش ــينيم فقط مش ــيد، پس برويم بنش برادران! ما هنوز در اول كاريم. هيچ كس تصور نكند كه روحانيت تالش خود را كرد و به نتيجه رس
ــى است؛ اما همه ى كار نيست. روحانيت، در آغاز كار است. انقالب، در عمر يازده ساله ى  ــيم. البته، درس خواندن يكى از كارهاى اساس درس خواندن خودمان باش

خود، در اوايل دوران جوانى است. در عمر يك انقالب و يك ملت و در مقياسهاى اين طورى، اين يازده سال چند روز بيش نيست.
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 ﹤﹋ ︋﹢د﹡︡   ︡﹆︐︺﹞ ا︪︀ن  ا︨️.  ︋︣و︗︣دی  ️ ا   ً  آ  ﹩﹝﹚︻ ︨﹫︣ۀ  ﹝﹢رد  در   ︒︋
 ﹩﹡︀︊﹞  ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا ﹨﹠︫︣︀ن  و   ﹜﹫︫︀︋ دا︫︐﹥  ا︫︣اف  ا︨﹑﹝﹩   ﹤﹆﹁  ﹏﹋ روی   ︡︀︋
 ﹩︀︗ ﹤︋ ︪︀نرا ︠﹢ب ︗︀ ﹝﹩ ا﹡︡ا︠️ و ︵﹙︊﹥ ︋︀ ︨﹥ ﹝︀ه ︫︣﹋️ در  درس ا ﹩﹝﹚︻
ر︪﹥ ای   ﹜﹚︻  ︀︋ و  دا︫️   ﹤︗﹢︑  ﹩︀ر︑  ︭︣﹠︻  ﹤︋  ﹏︀︧﹞ در  ﹝﹩ ر︨﹫︡.ا︪︀ن 
در︮︡   ️︭︫  ︀︑  ﹏ ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡  ︋﹢د.ا︪︀ن  وا﹇︹  د﹡︊︀ل   ﹤︋ و  ﹝﹩ ﹋︣د  ︋︣︠﹢رد 

﹜
︑︃︔﹫︣ ر︗︀ل را در ﹁﹆﹥ ︋﹫︀ور﹡︡ و ﹡﹆︳ۀ ︻︴﹀﹩ در ︑﹀﹊︣ات ﹢زوی ﹝︀ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡. 

 ︹ ﹩ ︹ ﹩
︫︭﹫️ ذوا︋︺︀دی ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧️ ︋︀ آ﹝︡ن ︋﹥ ﹇﹛، ︑﹢ل ︻﹞﹫﹅ ︻﹙﹞﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡. 
﹊﹩ از ﹋︀ر﹨︀ی ﹝﹛ ا︪︀ن ﹋︐︀ب «︑︖︣︡ا﹐︨︀﹡﹫︡» ︋﹢د ﹋﹥ ﹉ ﹡﹢ع ︑︃︨﹫︦ در 

﹩ ﹅ ﹜
ر︗︀ل ︫﹫︺﹥ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د.ا︪︀ن ا︮﹢ل را از ︣︖︑ ️﹛︀︡ی ﹝︴﹙﹅ ︠︀رج 

ع ع﹛
 ︀﹞︡﹇ ﹁︐︀وای   ﹤﹋ ا︨️  ﹎﹢﹡﹥ ای   ﹤︋  ﹤︺﹫︫  ﹤﹆﹁ ︋﹢د﹡︡   ︡﹆︐︺﹞  ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
جج

در آن ︑︃︔﹫︣ ︠︀︮﹩ دارد.
﹟ ︙ ﹩﹩

︡︡︗ زه ﹨︀ی﹢ ا     ً ︋︣و︗︣دی، ︪︠️ اول ️ ︣ه ی ︻﹙﹞﹩ آ﹫︨
﹝︡ی ︤دی ٧١
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️ ا      ً ︋︣و︗︣دی ﹝﹩ ︎︣دازد و ﹝︴︀﹜︊﹩  ︣ت آ︱ ︀ت﹫ ﹩﹛︀﹝︗︋︣ر︨﹩ ا ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞
﹫︀ن  ︡﹝︀ت و ر﹙️ ا︪ـ︀ن︋  را در ﹝ـ﹢رد ︑﹢﹜ـ︡، ︑︭﹫﹏، ا︨ـ︀︑﹫︡، ﹝︣︗︺﹫️،︠ 

﹝﹩ دارد.

️ ا     ً ︋︣و︗︣دی ︣وری ﹋﹢︑︀ه ︋︣ ز﹡︡﹎﹩ آ﹞
﹝︡ی ︤دی ۶٨
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︣ ز﹡︡﹎﹩ ︣وری ﹋﹢︑︀ه︋  ︣دی﹝ ︣و︗ ︣ت آ️ ا    ً︋  ︱
شهر بروجرد، صفر 1292

سيد حسين طباطبايى بروجردى، پس از 
ــطه از امام حسن مجتبى  سى و دو واس
ــم هاى  ــن بار، برق چش ــراى اولي (ع)، ب
ــادرى از تبار  ــن خود را به پدر و م روش
علم هديه داد. چشمانى جوياى علم كه 
ــتاد و هشت سالگى، كلمات  تا سن هش
ــقانه تفقه كردند.  وحى و عصمت را عاش
ــيد على طباطبايى، پدر پر مهر و  حاج س
محبت سيد حسين، از آغاز، فرزند مستعد 
ــت تعليم و تربيت قرار داد و فرزند  را تح
ــتان  در كنار تعاليم پدر، كتاب هاى گلس

ــيوطى و  ــات، س ــعدى، جامع المقدم س
ــت. او  ــه آموخ ــق را در مكتب خان منط
ــوزش در مكتب خانه، با ورود  پس از آم
ــه نوربخش بروجرد به تكميل  به مدرس
ــه داد و به فراگيرى  ــوم حوزوى ادام عل

فقه و اصول پرداخت.
سفر به اصفهان

ــيد حسين  روزگار تحصيل در بروجرد س
ــالگى رساند و استاد  را به سن هجده س
ــراى ادامه ى  ــر بروجرد را ب ــوان ديگ ج
ــد. در حوزه  ــب نمى دي ــل مناس تحصي
ــاتيد بزرگى مانند  ــر رونق اصفهان اس پ

ــرزا ابوالمعالى  ــانى، مي ــد كاش مالمحم
ــيد محمد تقى مدرس، سيد  كلباسى، س
ــارف بزرگى به  محمدباقر درچه اى و ع
نام جهانگيرخان قشقايى منتظر طلبه ى 
ــى هم چون سيد  ــتعد و سخت كوش مس
ــين بروجردى  ــين بودند. سيد حس حس
ــن را به قصد اصفهان ترك كرد و با  وط
تلمذ در محضر آن اساتيد بزرگ از سال 
ــت در  ـــ . ق. دوره ى اول اقام 1310 ه
ــال  اصفهان را گذراند. او پس از چهار س
ــت كرد كه او را به  نامه اى از پدر درياف
بروجرد خوانده بود. عالم جوان وقتى به 

ــتور پدر به بروجرد مراجعت مى كند،  دس
ــود كه مقدمات ازدواجش  متوجه مى ش
ــت امر پدر را  ــده و مجبور اس فراهم ش
ــاى ازدواج مدتى  ــت  كند. برنامه ه اطاع
ــين را در بروجرد متوقف نمود  سيد حس
ــاه در بروجرد، اين  ــس از توقف كوت و پ
بار سيد حسين بروجردى همراه خانواده 
عازم اصفهان شد. با گذشت پنج سال در 
ــتاد جوان به مراتب عالى از  اصفهان، اس

اجتهاد دست يافت.
سفر به نجف

ــال 1319 هـ .  آيت اهللا بروجردى در س

ــت  ق. براى ديدار با پدر به وطن بازگش
ــفارش پدر عازم  ــپس با تاكيد و س و س
حوزه ى نجف شد. در آن روزگار حوزه ى 
نجف مهمترين حوزه ى علمى در جهان 
ــردى كه نه  ــيع بود و آيت اهللا بروج تش
ــال از حيات علمى خود را در اصفهان  س
گذرانيده بود، اكنون مى رفت تا نه سال 
ديگر در محضر علمى بزرگانى همچون 
ــريعه ى  ــيخ الش ــانى و ش ــد خراس آخون
اصفهانى، فقه و اصول و رجال بياموزد. 
حوزه ى نجف كه حوزه ى پر رونقى بود 
ــادابى تازه ترى پيدا  ــان ش با حضور ايش
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ــات درس فقهاى نجف  ــرد و در جلس ك
تحول خاصى ايجاد شد. استعداد شگفت 
ــى و سخت كوشى آقا حسين  و تيزهوش
بروجردى آوازة علمى او را به گوش اهل 
ــانيد، تا آنجا كه ايشان را مورد  علم رس
ــتاد آن  ــت و توجه خاِص يگانه اس عناي
ــانى  روزگار مرحوم آيت اهللا آخوند خراس
ــرار داد. آقاى بروجردى كه تدريس را  ق
ــود با حضور  ــروع كرده ب در اصفهان ش
ــار تحصيل به  ــوزه ى نجف در كن در ح
ــس هم پرداخت و كتاب «فصول»  تدري
ــرار داد. اين درس  ــن درس خود ق را مت
ــت، چنانكه از  ــاى خود را داش ويژگى ه
ــده است  خود آيت اهللا بروجردى نقل ش
ــتم  ــعى داش ــه: در تدريس فصول س ك
ــب فصول را بر  ــكاالت صاح همه ى اش

صاحب قوانين جواب بگويم.
بازگشت به وطن

ــت اهللا بروجردى در 1328 هـ . ق. به  آي
خاطر ديدار با خانواده به وطن بازگشت. 
ــهر بروجرد يك پارچه به استقبال اين  ش
ــان در ميان  ــر آوازه رفت و ايش ــه پ فقي
ــا وارد  ــردم و علم ــتقبال كم نظير م اس
ــان على رغم قولى كه به  شهر شد. ايش
ــانى داده بود كه  ــتادش آخوند خراس اس
پس از ديدار با خانواده به نجف بازگردد، 
ــت او  ــت پدر مانع از بازگش ولى درگذش
ــت كه در  ــد. ديرى نگذش ــه نجف ش ب
ــال 1329 هـ . ق. خبر رحلت آخوند  س
ــانى آقاى بروجردى را در اندوهى  خراس
ــان بارها فرموده  دو چندان فرو برد. ايش
ــدر به دنبال هم مرا  بود كه: مرگ دو پ
ــب كرد.  ــخت منقل ــتوه آورد و س به س
ــرد علم و  ــردى كه م ــين بروج آقا حس
ــبى  ــن را مكان مناس ــق بود، وط تحقي
ــان  ــراى ادامه ى تحقيقات يافت. ايش ب
ــى، در همان  ــات اجتماع ــار خدم در كن
شهر مشغول تدريس و تحقيق و تاليف 
شدند، به طورى كه عمده ى آثار مكتوب 
ــان در روش تحقيق  ايشان و ابتكاراتش
ــكل گرفت.  ــتنباط فقه در آنجا ش و اس

درس جذاب آقاى بروجردى در مدرسه 
نوربخش و مسجد سيد جواد و اغلب در 
ــد. آوازه ى  ــان برپا مى ش منزل خود ايش
ــتاقان علم را از  ــن درس، مش علمى اي
ــهرهاى ديگر به بروجرد كشانده بود  ش
ــهرهايى همچون  و جويندگان علم از ش
ــتان به  ــان، خوزس ــان، اصفه قم، كاش
بروجرد آمده بودند و به تدريج اين شهر 
ــده بود. در  به يك مركز علمى تبديل ش
ــت اهللا بروجردى در  آن زمان مرحوم آي
ــراف مرجع  ــهرهاى اط ــهر خود و ش ش
دينى مردم نيز بودند و عالوه بر اقامه ى 
نماز جماعت در ماه مبارك رمضان منبر 
مى رفتند. ايشان در سال 1344 هـ . ق. 
از راه عتبات عاليات به زيارت خانه خدا 
ــال 1345 هـ .  ــتند و در س مشرف گش
ــران از راه بصره  ــان به اي ق. ورود ايش
مصادف بود با مبارزات علماى اصفهان 
ــتبد كه در اين ارتباط  بر ضد حكام مس
ــان در راه قصر شيرين دستگير و به  ايش
ــدند. اقامت ايشان  تهران انتقال داده ش
ــيد و پس از  در تهران صد روز طول كش
رفع محدوديت ها ايشان به قصد زيارت 
ــدند. پس  ــهد ش امام رضا (ع) عازم مش
ــيزده ماهه در مشهد آيت اهللا  از اقامت س
ــد و در نهايت به  ــردى به قم آمدن بروج
ــن دوره از حيات  ــتند. اي بروجرد بازگش
علمى حضرت آيت اهللا بروجردى، يعنى 
ــان در  ــه حضور علمى ايش ــى ك از زمان
ــال 1364 هـ .  نجف خاتمه يافت، تا س
ق. بيش از سى سال طول كشيد. ايشان 
ــال براى معالجه بيمارى به  در همين س
تهران رفتند و در بيمارستان فيروزآبادى 
ــل جراحى قرار  ــه مورد عم در دو مرحل
ــان بزرگان قم  گرفتند. خبر بيمارى ايش
ــان كشانيد و  و تهران را به عيادت ايش
ــناس قم كه  از اين فرصت فقهاى سرش
ــا روح اهللا خمينى  ــا حاج آق در رأس آنه
ــتفاده كردند و از آيت اهللا  قرار داشت اس
ــت در قم و قبول  ــردى جهت اقام بروج
ــل آوردند. اين  ــت دعوت به عم مرجعي

ــا، باالخره  ــس از اصرار علم ــوع پ موض
مورد قبول ايشان واقع شد.

حضور در قم و مرجعيت مطلق
ــين  ــيد حس ــى حاج س ــت اهللا العظم آي
ــت و  ــنبه، بيس ــردى عصر پنج ش بروج
ــان  ــال 1364، در مي ــر س ــم صف شش
ــع، علما و مردم  ــتقبال بى نظير مراج اس
ــان پس از استقرار  ــدند. ايش وارد قم ش
ــه تدريس فقه و  ــروع ب كامل در قم ش
ــن دروس قبل از  ــول نمودند كه اي اص
ــقعلى و بعد از ظهر  ظهر در مدرسه عش
در مدرسه فيضيه و گاهى هم در مسجد 
ــر حرم مطهر برگزار مى شد. اغلب  باالس
فضال و مدرسين سرشناس از جمله حاج 
آقا روح اهللا خمينى و سيد محمد محقق 
ــاج آقا مرتضى حايرى در اين  داماد و ح
ــدا مى كردند. از طرفى  دروس حضور پي
آيت اهللا سيد صدرالدين صدر كه خود از 
مراجع تقليد بود و در صحن بزرگ حرم 
اقامه جماعت مى كرد، جايگاه نماز خود 
ــه آيت اهللا بروجردى واگذار كرد و به  را ب
ــود را تعطيل  ــرام او نماز جماعت خ احت
نمود. عالوه بر اينها مرحوم آيت اهللا سيد 
محمد حجت يكى ديگر از مراجع وقت 
پايگاه تدريس خويش را در اختيار ايشان 
قرار داد. مرحوم آيت اهللا سيد محمد تقى 
خوانسارى هم كه در واقع جزو شاگردان 
نجف ايشان محسوب مى شد، به عنوان 
ــان شركت جست و  احترام در درس ايش
ــه روز بر تقويت بنيه ى  ــه امور روز ب هم
ــت اهللا بروجردى  ــرى و مرجعيت آي رهب

افزود.
ــال بعد در  ــوى ديگر حدود يك س از س
ــيد  ذى الحجه 1365 آيت اهللا العظمى س
ــع بزرگ  ــى از مراج ــن اصفهان ابوالحس
تقليد در نجف رحلت كرد. علماى نجف 
ــان و به دنبال آن شيعيان  و مقلدين ايش
ــت اهللا بروجردى  ــر جهان به آي سرتاس
روى آوردند و در مدت اندكى «مرجعيت 
ــان به مرحله ظهور  على االطالق» ايش

رسيد.

ــش از ورود آيت اهللا بروجردى به قم،  پي
ــتى حضرات  ــوزه ى علميه به سرپرس ح
ــارى  آيات عظام: صدر، حجت و خوانس
اداره مى شد و چون دستگاه و تشكيالت 
ــخصيت  ــه ش مديريتى در وجود اين س
ــده بود  ــك ش ــيم و تفكي ــزرگ تقس ب
ــت را  ــت و صالب ــتحكام، قاطعي آن اس

نمى توانست داشته باشد.
ــع  ــرى قاط ــد و رهب ــت واح ــا مديري ب
ــال 1280  ــردى كه تا س آيت اهللا بروج
ــانزده سال ادامه يافت  هـ . ق. حدود ش
ــى،  ــى از نظر سياس ــوالت عظيم و تح
ــد تأليف،  ــن در بع ــى و همچني اجتماع
ــف و ترجمه و چاپ كتب فقهى و  تصني
ــاختار مديريتى حوزه هاى علميه و  در س

سازماندهى آن پديد آمد.
رحلت

ــس از هفتاد  ــه بزرگ عصر حاضر پ فقي
ــاى  ــى و فعاليت ه ــالش علم ــال ت س
روز  ــح  صب در  ــى  سياس و  ــى  اجتماع
پنجشنبه دوازدهم شوال 1380 هـ . ق. 
برابر با 1340/1/10 هجرى شمسى در 
ــتاد و هشت بهار زندگى را  حالى كه هش
ــته بود، چشم از جهان  ــت سر گذاش پش

فرو بست.
مرحوم آيت اهللا حاج شيخ مجتبى عراقى 
ــوزه و از  ــى ح ــخصيت هاى علم از ش
ــان آيت اهللا بروجردى  نزديكان و مالزم
ــم تشييع و تدفين پيكر آن فقيه  از مراس

فقيد چنين نقل مى كند:
... وقتى كه با شكوه تمام جنازه را تشييع 
ــم، براى دفن  ــجد اعظ كردند و به مس
ــر به عنايتى  ــد، خداوند مرا مفتخ آوردن
كرد و آن در لحد نهادن آن بزرگوار بود. 
عده ى معدودى اطراف جنازه بوديم. حاج 
احمد نزد من آمد و گفت: آقا فرمودند آقا 
مجتبى مرا در قبر بگذارد. از اين مطلب 
ــت داد. وقتى  ــت عجيبى به من دس حال
ــدم، تمام مستحبات دفن كه  وارد قبر ش
ــبت به آن نداشتم  ــابقه ى ذهنى نس س
ــا آوردم. آن  ــادم آمد. آداب را به ج به ي

ــان را  بزرگوار را در لحد نهادم. صورتش
باز كردم و روى خشت گذاشتم و شروع 
ــان را  ــه تلقين كردم. وقتى شانه هايش ب
گرفتم و گفتم: «افهم و اسمع» ناگهان 
ــد. من با  ــه ى آن بزرگوار بلند ش همهم
همهمه ى ايشان بسيار آشنا بودم. وقتى 
براى شركت در مجلس استفتاء مى رفتم 
ــان را از  ــوان منزل، همهمه ى ايش در اي
ــا مى فهميدم. با  ــه ى صداه بين همهم
خود گفتم: شايد خيال به من دست داده 
است. سرم را بلند كردم، ديدم در بيرون 
ــت. دوباره سرم را به داخل  همهمه نيس
ــردم، همان همهمه  قبر بردم و دقت ك
ــد آن جناب  ــنيدم. اين از مقام بلن را ش

حكايت مى كند.
ــذرا بود به  ــد نگاهى گ ــه آورده ش آنچ
زندگى پر بركت مرحوم حضرت آيت اهللا 
العظمى بروجردى (ره). به يقين خدمات 
ــوار در اين  ــوى آن بزرگ ــى و معن علم
ــا اين گونه قلم ها قابل بيان  وجيزه ها و ب
ــه نقص هاى اين  ــت و اميدواريم ك نيس

يادداشت بخشيده شوند.
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 ﹨﹞︣اه 	��  ﹤︋  ﹩﹍﹛︀︨  ︕﹠︎  ﹟︨ در  و  ﹝﹩ ︫﹢د   ︡﹛﹢︐﹞ ا︫︣ف   ︿︖﹡ در   ١٣٣٠ ︨︀ل  در  ﹝︡دی   ︡﹝ا  ︡﹫︨

︠︀﹡﹢اده ︋﹥ ﹝︪︡ ﹝﹆︡س ﹝︀︗︣ت ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا︪︀ن در ﹝︪︡ وارد ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و از درس 
﹝︣﹢م اد︉ ﹡﹫︪︀︋﹢ری ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹜﹞︺﹥ را ﹡︤د ︎︡ر ︠﹢د ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡. در ︨︀ل ١٣۴۶ ﹢زه ی 
︡را   ︮﹫ ﹥ ﹇︭︡ ﹡︖︿ ا︫︣ف ︑︣ک ﹋︣ده و در آ﹡︖︀ ﹝︺﹞﹛ ﹝﹩ ﹎︣دد. ا︪︀ن ﹝︡︑﹩ در درس︫  ﹝︪︡ را︋ 
️ ا﹜﹙﹥ ︠﹢ ﹩︀︲︣ ﹝﹩ ︫﹢د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ درس  ︡ود ﹨﹀️ ︨︀ل در درس آ ︋︀د﹋﹢︋﹥ ︫︣﹋️ ﹡﹞﹢ده و
️ ا﹜﹙﹥ ︋︖﹠﹢ردی ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡  ︪︀ن آاز ا︨︀︑﹫︡ ︋︤رگ ا ︣﹍د ﹩﹊ .︡﹠﹋ ﹩﹞ م ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ را درک﹢︣﹞
︋︣﹇︣ار  ﹝﹫︀ن   ﹟ا در  ز︀دی   ️︊﹞ و  ا﹡︦  ا︨︐︀دی،  و  ︫︀﹎︣د  و  ︠﹢︪︀و﹡︡ی  را︋︴﹥ ی   ︣︋ ︻﹙︀وه   ﹤﹋
 ﹩﹡︀︐︧﹫ ️ ا﹜﹙﹥︨  ︀ل در درس آ ︋﹢ده، ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ در ﹋﹙︀م وی ا︪﹞ ️︊﹞ ﹟﹢د ا︨️. او ︡ود دو︨ 
 ﹩︀︗ دو ︋︤ر﹎﹢ار ﹝﹩ ︫﹢د. آ﹇︀ی ︨﹫︧︐︀﹡﹩ در ﹟ر ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ر﹁︀﹇️ ا﹢︱ ﹟ا ﹤﹋ ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ️﹋︫︣
﹎﹀︐﹥ ︋﹢د﹡︡: ︫︀﹎︣د﹨︀ی ده ︨︀﹜﹥ دارم، ا﹝︀ ︑︀ ︋﹥ ︀ل ︋﹥ ا﹡︡ازه ی آ﹇︀ی ﹝︡دی ︋︀ ﹋︧﹩ ر﹁﹫﹅ ﹡︊﹢ده ام. 
و   ﹤﹆﹁ ︠︀رج  درس  از  ︵﹙︀ب  ا﹋﹠﹢ن   ﹜﹨ و   ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹝︣ا︗︺️  ا︣ان   ﹤︋ ا﹡﹆﹙︀ب  از   ︡︺︋ ﹝︡دی   ︡﹝ا  ︡﹫︨
︋︣و︗︣دی  ️ ا﹜﹙﹥  آ  ﹅﹫﹆︑ روش   ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹡︀︧﹋ ﹝︺︡ود  از  ﹝︡دی   .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︨︐﹀︀ده  ا︪︀ن  ا︮﹢ل 
را ادا﹝﹥ داده و ︠﹢د ﹡﹫︤ در ا﹟ راه دارای ا︋︐﹊︀رات ﹁︣اوا﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︮﹞﹫﹞﹫️ ا︪︀ن و ︻﹙︀﹇﹥ ︫︀ن 
︋﹥ ا︋ ﹟︒ ﹝﹢︗︉ ︫︡ در ︡ود ︫︩ ︨︀︻️ و در دو ︗﹙︧﹥ از ﹡﹊︀ت ارز﹡︡ه ی ا︪︀ن در را︋︴﹥ ︋︀ 
 ﹤︋ ﹤︊︀︭﹞ ﹟︀دی از اا﹜﹙﹥ ︋︣و︗︣دی ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. ﹇︧﹞️ ز ️ م آ﹢︣﹞ ﹩﹚﹝︻ ︣ه ی ︻﹙﹞﹩ و﹫︨

️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ و︗﹢د دا︫️ ︢ف ﹎︣د︡ه و ﹎︤︡ه ی آن ︑﹆︡﹛ ﹝﹩ ﹎︣دد. ︡ود﹞ ﹏﹫﹛د

︋︣ر︨﹩ ︫﹫﹢ه ی ا︨︐﹠︊︀ط ﹁﹆﹩ و ︨﹫︣ه ی ︻﹞﹙﹩ آ️ ا    ً ︋︣و︗︣دی
️ ا    ً ︨﹫︡ ا﹞︡ ﹝︡دی آ ︀︋ ﹤︊︀︭﹞ در 

︣ه ی ︻﹙﹞﹩ ﹫︨
︣دی، ︣و︗ آ️ ا     ً ︋
︡︡ ︪︠️ اول ﹢زه ﹨︀ی ︗

از  شـماره  هـر  در   :
نشـريه به بررسـى سـيره 
علمى يكى از علماى بزرگ 
بـه  مى پردازيـم.  حـوزه 
نظرمان مى رسد اين امر به 
كمـك  جـوان  طلبه هـاى 
مى كند تـا هويـت علمى و 
بهتـر  را  خـود  حـوزوى 
بشناسـند و آن را مطابـق 
و  فـردى  مختصـات 
حوزه  مطلوب  شاخصه هاى 
نظـر  كننـد.  تقويـت 
حضرت عالـى در ايـن باره 

چيست؟
ــيار لطيفى  ــن بحث، بحث بس اي
ــيار ضرورى و خوب  ــت. بس اس
ــت. مخصوصًا كه اين نشريه،  اس
برنامه اش اين است كه زير بنايى 
ــراى كارهاى حوزه و  قرار دهد ب
ــد علمى آن. در مسائل علمى  رش
ــت وثوق  ــيدن به حال ــراى رس ب
ــت هاى  ــان يكى از خش و اطمين
ــت كه انسان ببينيد  اوليه اين اس
ــى رفتند و چه  ــران چه راه ديگ
كارى كردند، تا بتواند از تجربيات 



ــتفاده كند. متاسفانه بايد  آنها اس
ــتيم روى  بگويم ما كمتر توانس
ــأله برنامه ريزى كنيم و  اين مس
ــته و الزم است از  چنانكه شايس
ميراث گذشتگانمان بهره ببريم. 

در  خصوص  به 
ــه  ــال آن ب انتق
طالب جوانمان 
موفق  ــدان  چن
يكى  نبوده ايم. 
ــى  چيزهاي از 
دنياى  در  ــه  ك
ى  ز ــو م علم آ

ــد برنامه ريزى  ــوب مى باش مطل
ــت. مثًال  ــأله اس ــراى اين مس ب
ــى را در  ــم يك راه ــرض كني ف
فيزيك عده اى مى روند، بعدى ها 
ــخص مى كنند كه  آن راه را مش
ــت و چه  ــا پيش رفته اس تا كج
است.  مطرح  جديدى  ــؤاالت  س
ــت  ــتگان خش يعنى افكار گذش
اول است و روى همان بنا، بناى 
ــى را پايه ريزى مى كنند.  محكم
ــوزه هاى ما اين ترتيب، به  در ح
ــت ولى اجماال  اين ظرافت نيس
در حوزه هاى ما وجود دارد و بايد 

رويش كار بشود.
ــا روش تفكر  ــنايى ب ــراى آش ب

ــتنباط  اس و 
ــا  ي ــران،  ديگ
ــت  فقاه روش 
ــا  م ــران  ديگ
ــم  ه ــد،  باي
علمى  ــه  احاط
به دستاوردهاى 
ن  ــتگا ش گذ

ــيم و هم بايد آن را  ــته باش داش
ــوان مبنايى براى كارهاى  به عن
ــم، البته اين  خودمان قرار بدهي
ــه با  ــت ك ــزى نيس ــب چي مطل

ــه و همايش انجام  يك مصاحب
ــه، اين كار  ــود. ما بايد در فق بش
ــام دهيم. اينها جزو  را دايما انج
ــت. ما نسبت به  اساس كار ماس
به  راجع  مخصوصًا  ــتگان،  گذش

ــم روى كل دنياى  فقه، مى تواني
ــا آنها  ــاب كنيم و ب ــون حس قان
ــته باشيم. اگر  تعامل علمى داش
ــع ترى نگاه  ما به يك ديد واس
كنيم، ممكن است به يك دنياى 
قانونى برسيم. ما در فقه خودمان 
قانونى به نام حيازت داريم، «من 
ــيئًا فقد ملك» گفته شده  حاز ش
ــم. من در  ــى نداري ــن روايت چني
يكى از كتاب هاى سنهورى نگاه 
ــن را به عنوان يك  مى كردم، اي
ــى از ُرم قديم نقل  ماده ى قانون
ــك امر عقاليى  ــد. يعنى ي كردن
ــالمى آمده،  بوده، بعد در فقه اس
ــيعى آمده، بدون  ــد در فقه ش بع

ــد. اين  ــته باش اينكه روايت داش
خيلى بصيرت مى آورد. دايره ى 
افق فكرى ما را باز مى كند. من 
ــن دايره ى باز  ــودم قايل به اي خ

ــتم كه البته اين در حوزه ى  هس
ــى خيلى بايد  ــود دارد، ول ما وج

رويش كار بشود.
ــت كه فقط  ــث ديگر اين اس بح
اطالع بر مبانى ديگران براى ما 
ــت.  نيس كافى 
ــد اينقدر  ما باي
ــى  مبان ــه  ب
اطالع  ديگران 
كه  بكنيم  پيدا 
كانما مى توانيم 
در فكر او قرار 
از  و  ــم  بگيري
زاويه ى ديد او، نتيجه گيرى كنيم. 
ــورى برخورد كنيم  يعنى يك ج
ــى  ــيخ طوس كه تمام ذهنيت ش

ــم  بتواني را 
ــيم  س بشنا
ــه لحاظ  ولو ب
ت  ا ــنو س
ــف عمر  مختل
طوسى.  شيخ 
ــًال بگوييم  مث
ــيخ  ش مرحوم 

طوسى در اين كتاب در سن سى 
ــالگى اينجور فكر نمى كرد. يا  س
ــه ى  ــرض كنيد كه در انديش ف
مرحوم عالمه حلى قرار بگيريم 
ــن را براى  و اي
فقه هم روشن 
ــه  ك ــم  بكني
عالمه  مرحوم 
ــى در ذهن  حل
داراى  ــود  خ
مقدمات  ــن  اي
بودند.  ــى  علم
ــدند  از اين ديدگاه به فقه وارد ش
ــم مى توانيم  ــا ه ــت م و آن وق
ــدى آن ديدگاه ها را  ــه بع مرحل
ــيم و هم آن ها را  تكامل ببخش

نقد كنيم. اگر آن ديدگاه به نظر 
خودمان صحيح بود رشد بدهيم 
ــم و زواياى جديد به  و باال ببري
ــت  ــه كنيم. ممكن اس آن اضاف
ــه را در  ــك فقي ــدگاه ي كل دي
ــخيص بدهيم و  چهار جهت تش
ــاس بكنيم در زمان ما، در  احس
ــى احتياج به  ــدگاه فقه يك دي

شش يا هفت جهت داريم.
به  بروجردى  آقـاى   :
ايـن مسـأله چـه نگاهـى 

داشتند؟
ــاًال مطرح  ــاى بروجردى اجم آق
ــد روى كل فقه  ــه باي كردند ك
ــته باشيم.  ــالمى اشراف داش اس
يعنى بايد از همه ى معارف دينى 

ــالمى  اس فرق  ــه ى  مجموع در 
ــيم، نه اطالع  اطالع داشته باش
ــًال حنفى ها  ــه معناى اينكه مث ب
ــان اين است، بلكه بايد  عقيده ش
ــد آن ها  ــر بناهايش عقاي ــا زي ب
ــرايط فعلى  ــيم. در ش را بشناس
ــا دنياى  ــه ما ب ــى ك و ارتباطات
ــم، راهى غير  ــالم پيدا كردي اس
ــم كه در مقابل اين  از اين نداري
ــع قرار بگيريم. مرحوم  افق واس
ــانى  آقاى بروجردى يكى از كس
ــت كه در اين جهت پيشگام  اس
ــتند. من معتقدم در اينگونه  هس
ــائل چهار مرحله بسيار نافع  مس
است. يك، مرحله ى تبيين يك 
ــت. مرحله ى دوم  ــه اس انديش

ــه  ــه هاى آن انديش تحليل ريش
است. سه، بررسى و نقد آن فكر 
ــت. چهار، مرحله ى ساختن  اس
خودمان است. طبيعت حوزه هاى 
ــوده كه يك نوع آزادى  ما اين ب
ــتند. مثال جواهر نسبت  فكر داش
به كتب سابقش آزادى فكر دارد. 
ــاى خويى  ــا مرحوم آق ــتاد م اس
ــابقين آزادى فكر  ــبت به س نس
ــتند. يكى از مسائل اساسى  داش
ــر، حق انتقاد و بعد  در آزادى فك
انتقاء ـ يعنى برگزيدن و گزينش 
ــئله  ــت. بايد روى اين مس ـ اس
ــود  بيش از اين حرف ها كار بش
ــد. مثل  ــا بايد علمى باش و كاره
ــاى حوزه. كارهايى  بقيه ى كاره
ــاى  ــه جنبه ه ك
و  ــازارى  ب
به  دارد  تبليغاتى 
ــورد.  نمى خ درد 
ــه  ك ــد  فرمودي
ــماره  ش اين  در 
مى خواهيد سيره 
مرحوم  ــى  علم
ــى  آقاى بروجردى را مورد بررس
قرار دهيد واقعًا كار خوبى است، 
ــن كار و هم اين  ــت اي هم كلي

مورد معين.
: اگـر اجـازه بدهيـد 
خصوصيـات  از  را  بحـث 
فردى ايشان شروع كنيم.

ــاى بروجردى (قدس  مرحوم آق
ــص علمى،  ــره) غير از خصاي س
ــى  خاص ــردى  ف ــات  خصوصي
ــرد بزرگوار،  ــيار م ــتند. بس داش
ــد،  ــوش بودن ــر و باه دقيق النظ
ــى كم براى  ــوش را من خيل باه
ــان  ــه كار مى برم. ايش ــراد ب اف
ــد. يك  ــوش بودن ــى تيزه خيل
ــان از عراق آمده بود،  وقتى ايش

          ][ ا﹁﹊︀ر ﹎︫︢︐﹍︀ن ︪︠️ اول 
ا︨️ و روی ﹨﹞︀ن ︋﹠︀، 

︋﹠︀ی ﹝﹊﹞﹩ را ︀︎﹥ ر︤ی 
.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞

          ][
︋︣ای آ︫﹠︀﹩ ︋︀ روش ︑﹀﹊︣ و ا︨︐﹠︊︀ط 

 ﹜﹨ ︡︀︋ ︀﹞ ︣ان﹍روش ﹁﹆︀﹨️ د ︀ ،︣ان﹍د
ا︀︵﹥ ︻﹙﹞﹩ ︋﹥ د︨︐︀ورد﹨︀ی ﹎︫︢︐﹍︀ن 
دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛ و ﹨﹛ ︀︋︡ آن را ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

﹝︊﹠︀﹩ ︋︣ای ﹋︀ر﹨︀ی ︠﹢د﹝︀ن ﹇︣ار 
.﹜﹫﹨︡︋

          ][ ً︀ ︮﹢︭﹞ ،︀ن﹍︐︫︢﹎ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︀﹞
را︗︹ ︋﹥ ﹁﹆﹥، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ روی ﹋﹏ 

د﹡﹫︀ی ﹇︀﹡﹢ن ︧︀ب ﹋﹠﹫﹛ و ︋︀ 
،﹜﹢︫ ﹩﹝﹚︻ ﹏﹞︀︺︑ وارد ︀﹡آ
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ــه زندان  ــان را ب ــان قلدر ايش رضاخ
ــتد، مى گويند در آن جايى كه  مى فرس
ــردى را مالقات  ــاى بروج مرحوم آق
ــد براى  ــرد مى توان ــرد، فكر مى ك ك
ــودش يك نقطه ى مثبتى بگيرد. از  خ
مرحوم آقاى بروجردى پرسيد شما كه 
از عراق وارد ايران شديد اگر اشكالى 
هست بفرماييد. تصور مى كرد مرحوم 
ــاى بروجردى مثًال راجع به حجاب  آق
ــان در اين  ــد. واقعا ايش صحبت بكن
جهت فوق العاده بود. ايشان فرمودند: 
من وارد مرز ايران شدم و سربازان را 
ــتند.  ديدم. اينها حافظ مرز ايران هس
ــاره بود و براى  ــان پ اينها لباس هايش
شان مملكت مناسب نيست. رضاخان 
ــت  ــده ارتش بود و انتظار نداش فرمان

ــك آخوند بيايد انتقاد  ي
ــك  ــم ي ــد. آن ه بكن
گرايانه.  ــى  مل ــاد  انتق
اين صالح ارتش ايران 
كه  است  زشت  نيست. 
ــربازهايش  ــرز س در م
ــند.  بپوش ــاره  پ لباس 
كار  ــاب  حس رضاخان 

ــى وقتى  ــود. يعن ــودش را كرده ب خ
ــت مى كند مى داند كجا را بزند.  صحب
ــخصى  ــن واقعيت، از خصايص ش اي
ــت. يك  ــوم آقاى بروجردى اس مرح
ــته بودند استاندار  ــكر را گذاش سرلش
ــت مى كرد.  ــى اذي ــه خيل ــارس ك ف
ــاى بروجردى  ــس وزرا خدمت آق ريي
ــناتور جم بوده يا يكى  رسيده بود. س
ــردى با هيبت  ــان. آقاى بروج از آقاي
خاص خودشان مى گويد اين كيست 
ــت. گفتند:  ــتان فارس اس ــه در اس ك
حضرت آيت اهللا! سرلشكر بهار مست 
ــده  ــت و پاچه ش را مى فرماييد؟  دس
بودند. آقاى بروجردى با هيبت خاص 
ــان مى گويند: بهارمست، چهار  خودش
ــك كلمه،  ــا همين ي ــت. ب فصل مس

گفتند: آقاى بروجردى موافق با بودن 
ايشان نيست.

(ره)  بروجـردى  مرحوم   :
چـه  جـوان  طـالب  مـورد  در 

رفتارى داشتند؟
ــه مرحوم  ــخصى ك ــص ش از خصاي
آقاى بروجردى داشتند دلسوزى بود. 
ــاگردان  مرحوم آقاى ابطحى كه از ش
ايشان بودند نقل مى كند يك وقتى در 
وشنوه يك طلبه اى آمد، كفش هايش 
ــش، يا هر دو، آقاى  ــاره بود، يا عباي پ
ــد يك پولى  ــردى صدايش زدن بروج
ــا اين پول عبايى بخر،  دادند گفتند: ب
ــت است. اين دلسوزى  براى طلبه زش
ــراى بعدش. يك  را مقدمه مى كنم ب
دلسوزى خاصى داشتند. شنيده بوديم 

كه يكى از طلبه ها رفته بود براى تبليغ. 
ــهم  يك مقدار زيادى، 600 تومان س
امام آورده بود خدمت آقاى بروجردى 
ــادى ـ گفته بود: اينها  ـ يك طلبه ع
ــد. آن زمان  ــن داده ان وجوهات به م
ــادى بود. آقاى  ــان مبلغ زي 600 توم
ــيده  بروجردى تمام اين مبلغ را بخش
ــان اعتراض  ــان. اطرافي بودند به ايش
كرده بودند كه يك طلبه عادى است، 
ــاى بروجردى با  قوانين مى خواند. آق
همان مهابت عظيم شان، گفتند: زن و 
بچه ى او هم قوانين مى خوانند؟ يعنى 
ــما كار به رتبه او نداشته باشيد. زن  ش
ــد  ــى مى خواه ــه دارد. زندگ دارد، بچ
ــردى روح بزرگى  ــاى بروج بكند. آق
ــم ندارد.  ــن ربطى به عل ــت و اي داش

ــخصى ايشان است. اين  شخصيت ش
ــخصيت دلسوز، يك شخصيتى كه  ش
ــود به اين راه عالقه  واقعًا با تمام وج
داشت، به اين كار عالقه داشت. يك 
ــان تاثير  ــخصيتى ايش مقدار حالت ش
ــر روى تربيت طالب.  ــت ب مى گذاش
ــان  يعنى همين زمينه ى برخورد ايش
ــوق مى داد.  جورى بود كه به طلبه ش
ــاس وجود مى كرد. آن هم  طلبه احس
ــما مى دانيد در  در زمان رضاخان، ش
ــوع بود،  ــان عمامه ممن زمان رضاخ
ــت تا  ــر از افراد معينى. هفت، هش غي
ــتند، مثل  ــتن داش اجازه عمامه گذاش
ــه، كه بعد  ــال در تركي ــى كم مصطف
ــادى از نجف آمد  ــازات اجتهاد زي اج
ــد. من باب مثال  ــد بمانن و آنها بنا ش
از  وقتى  ــم،  كن عرض 
تا  بيمارستان  راه  چهار 
حتى  طلبه  ــك  ي حرم 
ــن، حتى از  از محترمي
علما، اين مسير را طى 
اين  از  ــايد  ش مى كرد، 
فاصله كم ده تا پليس 
ــش را مى گرفت.  جلوي
ــرده بودند.  ــت ك ــه درس كارت عمام
ــه عكس تاج  ــك كارتى هم بود ك ي
ــى اينجورى  ــود. يعن ــاه روى آن ب ش
ــوال بكند. در اين  ــى س نبود يك كس
ــوال مى كردند.  ــه كم ده نفر س فاصل
ــعى كرده بود رضاخان  اين ذلت را س
ــد. حاال  ــت ايجاد بكن ــراى روحاني ب
ــد امروز  ــرض كني ــد ف گاهى مى ش
ــت كارت را برداريد،  ــان رفته اس يادت
يك قباى ديگر پوشيده ايد، كارت در 
آن قبا مانده است. تا مى فهميدند اين 
شخص كارت ندارد، مهلت نمى دادند. 
ــتند،  همان جا عمامه اش را بر مى داش
ــان مثل يك عبد ذليل به  كشان كش
كالنترى مى بردند. مشهد يك خصلت 
ديگر داشت. وقتى دم كفشدارى حرم 

          ][
 ︡︀︋ ﹤﹋ ︡﹡آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی ا︗﹞︀ً﹐ ﹝︴︣ح ﹋︣د

 ﹩﹠︺ .﹜﹫︫︀︋ ﹤︐︫روی ﹋﹏ ﹁﹆﹥ ا︨﹑﹝﹩ ا︫︣اف دا
︀︋︡ از ﹨﹞﹥ ی ﹝︺︀رف د﹠﹩ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ی ﹁︣ق 
ا︨﹑﹝﹩ ا︵﹑ع دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛، ﹡﹥ ا︵﹑ع ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی 

 ،﹤﹡ ﹟ا︨️، ا ﹟︡ه ︫︀ن ا﹫﹆︻ ︀﹨ ﹩﹀﹠ ﹑ً︓﹞ ﹤﹊﹠ا
︀︋︡ ︋︀ ز︣ ︋﹠︀﹨︀ی ︻﹆︀︡ آن ﹨︀ را ︋︪﹠︀︨﹫﹛.



ــر  ــون ديگ ــيدند. روحاني مى رس
ــان  ــر از كفش بايد عمامه ش غي
ــى حق  ــد. كس ــم مى كندن را ه
ــرم  ــه وارد ح ــا عمام ــت ب نداش
بشود. دم كفشدارى، كفشش را 
ــت، عمامه را روى  كه مى گذاش
ــت. تا  همان كفش نگه مى داش
ــهريور پيش  اينكه جريان 20 ش
ــان را بيرون بردند.  آمد و رضاخ
ــوان بود و به  دومى ضعيف و ج
ــى كرد و  ــال خداوند لطف هر ح
ــدت از روحانيت برطرف  اين ش
ــد. حوزه اى كه در آن زمان از  ش
ــته  نظر روانى روحيه افراد شكس
ــده بود. براى برگشت به حال  ش
ــتوانه  عادى، احتياج به يك پش
قوى داشت. اين هنر بزرگ آقاى 
ــئله ى  ــردى بود. تنها مس بروج
ــان مى خواست به  علم نبود. ايش
ــخصيت ذاتى  ــت، هم ش روحاني
ــخصيت علمى.  ــد و هم ش بده
اين، يكى از گامهاى بسيار مهم 
ــردى در اين جهت  ــاى بروج آق

بود.
: جناب استاد، ممكن 
است در اين باره مصاديقى 

هم ذكر كنيد؟
ــن يكى دو نمونه برايتان  حاال م
ــك نمونه اش  ــم. ي ــل مى كن نق
ــان  ــتانى، وقتى ايش آقاى سيس
ــاله بودند،  يك طلبه ى هجده س
ريش  ــه  ك مى گفتند  ــان  خودش
ــان از مشهد  ايش ــتم.  هم نداش
ــان و جد  ــد. پدر ايش ــده بودن آم
ــان  ــان و مخصوصا جد ايش ايش
ــان  ايش بودند.  محترمين  ــزو  ج
ــن مى فرمودند: درس آقاى  به م
ــوان  ج ــم.  مى رفتي ــردى  بروج
هجده ساله اى بودم و ريش هم 
ــردى براى  ــتم. آقاى بروج نداش

ــالب، مى گفتند: اگر  ــويق ط تش
مطرح  داريد  ــوالى  س اعتراضى، 
ــد آنهايى كه مهم  بكنيد. روز بع
ــود را در درس بيان مى كردند.  ب
آقاى سيستانى مى گفتند: گاهى 
ــكال مى كردم،  ــن اش ــات م اوق
ــد،  مى خوان ــان  ايش ــد  بع روز 
ــناخت من كه هستم. من  نمى ش
ــاله، ريش  ــه هجده س يك طلب
بروجردى  ــاى  آق ــتم.  نداش هم 
ــى از اعاظم  ــد: بعض مى فرمودن
ــتند. من از خجالت  اينجور نوش
سرم را پايين مى انداختم. روحيه 

را دقت مى كنيد؟
ــقراط معروف بود  ــد: س مى گوين
ــقراط  كه مادرش قابله بوده، س
مى گفت: منم مثل مادرم هستم، 
ــردم را مى زايد و من  ــه م او بچ
ــاى بروجردى  ــردم را. آق فكر م
ــود. غير از  ــن ب ــم اش اي كار مه
ــى، يكى از كارهاى  مباحث علم
مهم اش اين بود كه آمد طلبه ها 
ــان را بار  را وادار كرد تا افكارش
ــد. بعد از آن  ــد و كار بكنن بياورن
مدت زمان رضاخانى و اهانت ها 
ــه بعد از  ــم مى دانيد ك ــد ه و بع
ــان را بردند،  ــه رضاخ 1320 ك
ــال حزب توده تشكيل  همان س
ــوده تا  ــت حزب ت ــد. آن وق ش
ــاى بعدى يعنى تا قبل از  زمان ه
آقاى بروجردى رشد وحشتناكى 
ــالهاى 30، غير از  ــت تا س داش
ــه در جمهورى دموكراتيك  اينك
آذربايجان، پول هم چاپ كردند. 
غير از آن باز هم در تهران بودند. 
حزب توده به عنوان يك نيروى 
ــه حضور  ــتناكى در صحن وحش
ــا كه فوت  ــت. يكى از علم داش
ــت، مى گفت: ما گاهى  كرده اس
ــوار اتوبوس مى شديم.  اوقات س

ــان  دستهاى ش توده اى ها  ــن  اي
ــد، مى گفتند:  ــت مى كردن را مش
ــه دور گردن تان  ــه را ب ما عمام
ــاه  ــم. يك مصيبت ش مى اندازي
ــزب توده  ــك مصيبت ح بود. ي
ــاه جديد،  ــك مصيبت ش بود. ي
ــعى كردند  ــا تفكرات جديد، س ب
پاى غرب را باز كنند. اين آقاى 
بازرگان مى گويد: ما در دانشگاه 
اسم دين را نمى توانستيم ببريم. 
ــم دين  ــى كه اس اولين بار كس
ــگاه برد همين آقاى  را در دانش
ــود. در چنين فضايى  ــازرگان ب ب
خيلى  ــد.  آم ــردى  بروج ــاى  آق
ــت. فضا را در نظر  ــنگين اس س
بگيريد. آن مقدمات رضاخانى و 
كارهايى كه بعد حزب توده كرد 
و بعد مسئله ى دانشگاه. اصًال در 
دانشگاه اسم خدا را نمى شد برد. 
ــالم را نمى شد برد. هنر  اسم اس
ــاى بروجردى  ــزرگ مرحوم آق ب
ــاى جوان  ــود. اين طلبه ه اين ب
ــرورش داد. مثل  ــتعد را پ و مس
ــك باغبان كه از باغ نگهدارى  ي
ــظ كرد.  ــوزه را حف ــد ح مى كن
ــاورزى نكرديد. كار مشكلى  كش
ــت. فرض كنيد امسال تخم  اس
زردآلو مى كاريد، اين تا يك سال 
ديگر دو وجب مى شود. صحبت 
ــت. اينطور نيست  چند سال اس
ــد در خانه 100  ــرض كني كه ف
ميليون دالر، 1000 ميليون دالر 
ــن را دزد برد.  ــتيد، و اي پول داش
ــد از يك ماه با  ــت بع ممكن اس
ــت بياوريد.  تجارت دوباره به دس
ــت،  نيس اينطور  ــاورزى  كش اما 
ــد از يك  ــت. بع ــرف عمر اس ح
ــتى يك  ــال، دانه اى كه كاش س
ــال  ــود. در طول س وجب مى ش
ــمش باشيد. اگر  بايد مواظب س

ــره بزند نابود مى شود. آقاى  حش
ــاورز،  ــردى مثل يك كش بروج
ــان  ــان زارع، يك انس يك انس
دلسوز، سعى كرد پرورش بدهد. 
با يك بصيرتى، با يك اخالصى، 
در امثال مرحوم آقاى بروجردى 
ــرف اول را مى زند.  ــالص ح اخ
ــور  ــه اين ط ــا هميش ــاى م علم
ــان يك  ــد. جانب تقوايى ش بودن
ــان  ــرف، جانب آزادى روح ش ط
ــون علماى ما در  يك طرف. چ
ــتگاه حكومتى نبودند خيلى  دس
ــر مى كردند. خدا رحمت  آزاد فك
كند آقاى حائرى را، مى گفت تا 
زمانى كه صفويه نبودند علماى 
ــر مى كردند. چون  ــا آزادتر فك م
دولت صفويه به اسم شيعى آمد، 
مجبور بودند تقيه كنند. اين آزاد 
بودن مشهود بود، تازگى نداشت. 
ــى روح آزادى و  يكى تقوا و يك
ــك مجموعه ى  ــم، ي ــى عل يك
ــاى  آق ــتند.  هس ــته اى  پيوس
بروجردى با يك صبرى، با يك 
حوصله اى، يك بذرى را كاشتند 
ــم اين مرحله  تا بار بدهد. اگر اس
ــوزه ى  ــراى ح ــت اول ب را خش
جديدمان بگذاريم، گزاف نيست. 
ــى مخلصانه  ــان خيل انصافًا ايش
ــم عالمانه، هم  ــرد. ه كار مى ك
ــوا، هم با  ــم با تق ــه، ه مخلصان
ــا روح آزادى اين  ــم ب ــل، ه عق

خشت اول را بنا كردند.
ــت دو جهت را  ــان در حقيق ايش
ــى علمى  ــرد. هم مبان تلفيق ك
ــخصيتى. يك  ــم مبانى ش و ه
ــكل اساسى ما مخصوصًا در  مش
قرن حاضر، در كشورهايى مثل 
ــن حيث المجموع  ــه م ــران ك اي
ــتند و ثقل جمعيت  ــف هس ضعي
ــار جمعيت ارزش ها را زير  و فش

ــت زياد  ــرد، جمعي ــوال مى ب س
ــد،  ــت كه زياد ش ــت. جمعي اس
جوانب عاطفى و احساسى انسان 
ــباع نمى شود.  سير نمى شود. اش
ــه طلبه ها با  ــاى بروجردى ب آق
ــد ديگرى، با يك احترام  يك دي
ــرد كه به  ــى برخورد مى ك خاص
ــد و اين  ــخصيت بدهن ــا ش اينه
نيروها بتوانند يك نقش موثر را 

بازى بكنند.
: از حضرت امام (ره) 
نقل شـده كـه دربـاره ى 
بروجـردى  آقـاى  درس 
اگـر  كـه  مى فرمودنـد؛ 
طلبه اى سـه ماه در درس 
مى كـرد  شـركت  ايشـان 
روش اسـتنباط را يـاد مى 
زيادى  اشـخاص  گرفـت. 
هـم در درس ايشـان بـه 
مجتهدين طراز اول تبديل 
شـدند. علت اين را شـما 

چه مى دانيد؟
ــاه طلبه  ــه م ــه در مدت س اينك
ــان به  ــركت در درس ايش با ش
مربوط  ــيد  مى رس درجه اى  يك 
ــم. ما  ــود كه گفت ــائلى ب به مس
ــه ى انتزاعى  علم را يك انديش
ــرف فرض  ــدى ذهنى ص تجري
ــد در يك  ــم باي ــم. آن عل نكني
شخصيتى وجود پيدا بكند. آقاى 
ــخصيت را هم  بروجردى آن ش
بروجردى  آقاى  هنر  مى ساخت. 
ــه آن مبانى علمى را  اين بود ك
ــت. چون آن  خوب جا مى انداخ
مى ساخت.  خوب  را  ــخصيت  ش
ــد بگويد  ــان مى خواه يعنى ايش
ــم بماهو علم ارزش دارد.  كه عل
ــه اين مطلب  ــى نمى كند ك فرق
ــته، يك جوان  را چه كسى نوش
ــا يك  ــته ي ــاله نوش ــانزده س ش
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پيرمرد هشتاد ساله نوشته است. 
ــاى ما بود. ما  اين معيار حوزه ه
مى رفتيم.  ــى  خوي ــاى  آق درس 
ــك جوان  ــاب مثال اگر ي من ب
ــاى  ــد درس آق ــاله مى آم 16 س
ــاله  ــى ـ آقاى خويى 90 س خوي
بود ـ اگر اشكال مى كرد، ايشان 
ــد. آنجا  ــود جواب بده موظف ب
ديگر مسئله سن و سال و رتبه و 
اين ها مطرح نبود. آن چه مطرح 
ــاى بروجردى  ــود، علم بود. آق ب
روى اين جهت تاكيد داشت. هم 
ــم ارزش قايل بود، هم  براى عل
روى مبانى علمى زحمت كشيده 
بود و براى آنها ارزش قايل بود. 
ــراى آنها  ــد. ب ــوب دقت كني خ
ــراى طلبه ى  ارزش قايل بود. ب
ــت در  ــى هم كه مى خواس جوان
ــا آن بحران هايى كه  آن زمان ب
من به بعضى هايش اشاره كردم 
درس بخواند، براى او هم ارزش 
ــان در  قايل بود. البته مبانى ايش
زمان،  آن  ــارف  متع ــاى  حوزه ه
ــدى بود.  ــكار جدي ــى و اف مبان
ــود. اين  ــدى ب ــاى جدي روش ه
يكى از علل موفقيت ايشان بود.
و  روش  مـورد  در   :
مبانى آقـاى بروجردى هم 

توضيح بفرماييد.
واقعى  جنبه هاى  ــتر  بيش ايشان 
ــرد. در مواردى  ــرح مى ك را مط
ــام دادند كه  ــاى نويى انج كاره
ــا آن را ادامه  البته بزرگان بعده
ــان راه را باز كرد.  دادند. اما ايش
ــث  ــان در حدي ــًال روش ايش مث
ــود. اين روش  ــال جديد ب و رج
ــان  ــبت به افراد قبل از ايش نس
ــم و چه در  ــوزه ى ق ــه در ح چ
ــك راه جديد  ــوزه ى نجف، ي ح
بود. ايشان به جاى اينكه از باال 

ــد از طبقات  به حديث نگاه كنن
ــروع مى كرد.  ــن و متقدم ش پايي
ــتا تجريداالسانيد را  در اين راس
نوشتند. تا آن زمان چنين چيزى 
نداشتيم. اولين كتاب رجالى كه 
در آن (روى عن فالن، روى عن 
فالن) آمده، جامع الرواة مرحوم 
اردبيلى است كه مربوط به قرن 
سيزده و چهارده است. فاصله تا 
ــت. البته مرحوم  ايشان زياد اس
ــط در كتب اربعه اين  اردبيلى فق
ــوم  ــه مرح ــام داده ك كار را انج
ــه نحو  ــن كار را ب ــردى اي بروج

واسع ترى انجام داد.
ــردى در  ــه آقاى بروج كارى ك
ــد قبل از  ــث و رجال كردن حدي

كسى  ــان  ايش
نه  ــود  ب نكرده 
اهل  ــان  مي در 
ــنت و نه در  س
ــه  البت ــيعه،  ش
اخير  منابع  من 
را  ــنت  س اهل 
شايد  نمى دانم، 

ــند  ــن كارى كرده باش االن چني
ــى آن زمان نبوده. كار مرحوم  ول
بروجردى اين بود كه سند را به 
ــان  طور كامل آوردند. هدف ايش
ــند را  هم اين بود كه ما وقتى س
به طور كامل آورديم، اوًال براى 
ــن مى شود  ما طبقات كامًال روش
ــد  ــقط باش ــًا، اگر جايى س و ثاني
ــًال پنج تا  ــويم. مث متوجه مى ش
سند داريم، كه بين ابن ابى عمير 
ــطه اى هست. يك  با زراره واس
ــطه نيست  جا مى بينيم اين واس
ــت.  ــقط اس و مى فهميم اين س
ــقط ها،  يكى از علت هاى اين س
ــتباهات و غلط ها ، خط قديم  اش
ــن ميراث ها در  ــت، اي ــوده اس ب

ــدا به خط نبطى يا خط كوفى  ابت
نوشته شده كه هر دو خط قصور 
دارند. بعدها با اين خط جديد ما 
ــته شد.  ــت نوش كه ابن مقله اس
ــل قرن چهارم  ابن مقله در اواي
ــد را كه اصطالحًا  اين خط جدي
به آن نسخ مى گفتند، از تركيب 
دو خط نبطى و كوفى ابداع كرد. 
آن دو خط مشكل اماليى دارند. 
ــتند. الف  ــه نمى نوش ــال نقط مث

وسط را هم نمى نوشتند.
ــردى اين  ــك كار آقاى بروج ي
بود كه ايشان توانست بخشى از 
اين تحريف ها، غلط ها، سقط ها، 
ــتباهات  اش و  نقيصه ها  زياده ها، 
ــران بكند. آن  ــا اين كار جب را ب

ــه آن طبقات را  ــانى هم ك كس
ــنت  تا آن وقت از رجال اهل س
بود.  همين  ــان  هدف ش نوشتند، 
ــر اين ور و  ــا با يك نف لكن آنه
ــد. آقاى  ــالح مى كردن آن ور اص
بروجردى سند را كامل مى آورد. 
ــند را  ــا نياز نمى ديدند كه س آنه
ــد. اگر در جايى نياز  كامل بياورن
ــاص بود،  ــود و يك نكته ى خ ب
ــد. آقاى بروجردى  ذكر مى كردن
به هر حال اين راه را باز كردند.

آقاى بروجردى آمدند روى متن 
ــتر كار كردند. مثًال  واقعيات بيش
ــك ضوابطى  ــنت ي خود اهل س
كردند،  جمع  ــى  حديث شناس در 
تقريبًا از قرن چهارم، اسمش شد 

علم دراية الحديث، ما مى گوييم 
حديث شناسى، در شيعه هم قرن 
ــهيد ثانى كتابى  دهم، مرحوم ش
ــت به نام البداية و شرحش  نوش
ــنى بود.  ــن زيربناها س كرد، لك
بعدها تفكرى پيدا شد كه حديث 
ــيعه يك خصوصياتى دارد كه  ش
ــنى  ــا آن قالب هاى حديث س ب
نمى سازد. اهل سنت يك فاصله 
ــى معين را مبدا گرفتند، 11  زمان
ــيعه حدوداً 260  سال آنها در ش
ــت. به تدريج اين تصور  سال اس
ــه قالب هاى  ــد ك ــود آم به وج
ــه الحديث،  ــده در دراي معين ش
ــيعه نمى خورد.  ــه درد عالم ش ب
ــود اخبارى هاى  يك مقدارى خ
ــن  اي در  ــا  م
زحمت  ــه  زمين
پسر  ــيدند.  كش
ــى،  ثان ــهيد  ش
زمينه  ــن  اي در 
مقدارى زحمت 
زحمات  كشيد، 
ــه  البت ــان  ايش
پيگيرى نشد. ايشان براى اولين 
بار در ميان كتب فقهى ما متون 
حديث را با يكديگر مقايسه كرد. 
ــندها را با هم مقايسه كرد. ما  س
ــان در آثار عالمه، در  قبل از ايش
ــهيد ثانى هم نداريم.  آثار پدر ش
ــن كار را كرد. اين  ــان اي اما ايش
ــد  ــل قرن يازدهم ش كار در اواي
ــدان پيگيرى  ــفانه چن ولى متأس
نشد و اى كاش اين كار پيگيرى 
ــردى يكى  ــد. آقاى بروج مى ش
ــن بود. گاهى  ــان اي از هنرهايش
ــاس داريم،  ــات ما يك احس اوق
ــاس را كامًال  ــان احس ــد هم باي
منتقل بكنيم، برنامه ريزى بكنيم، 
ــاس گاهى اين  اما طبق آن احس

كار را نمى كنيم. آقاى بروجردى 
اين احساسى را كه داشتند تا حد 
زيادى پياده كردند. آن احساس 
اين بود كه ما نبايد از روش هاى 
ــنت پيروى  ــارف در اهل س متع
كنيم. آنها يك زيربناهايى دارند 
ــاى ديگرى  ــك زيربناه و ما ي
داريم. من باب مثال يك بحثى 
ــرعيه  ــنت در حقيقت ش اهل س
ــتعمال الفاظ در  ــد، چون اس دارن
ــالة را در زمان  مثل زكات و ص
ــوم نايينى  ــتند. مرح پيغمبر داش
آمد اين مطلب را مطرح كرد كه 
ــه در فقه داريم از  ما، آنچه را ك
ائمه رسيده است. چون اينها ده 
ــال پيغمبر را معيار قرار دادند.  س
ــيعه تا 260 سال را معيار  فقه ش
ــل وفات امام  ــرار داده كه الاق ق
ــا بياييم  ــكرى بوده. چرا م عس
ــرعيه را مطرح  بحث حقيقت ش
ــد روايت از  ــر ما چن بكنيم. مگ
رسول اهللا در فقه خودمان داريم 
ــم. بيش از  ــه در آن گير كني ك
ــت درصد روايات ما از  نود و هش
ــت كه در آنها صالة  اهل بيت اس
قطعا به معناى صالة بوده است. 
وضو به معناى وضو بوده است. 
ــال، چه در فقه ،  ــس چه در رج پ
ــول، قالب هايى را كه  چه در اص
اهل سنت درست كردند به درد 
ــد. يكى از گام هاى  ما نمى خورن
ــاى بروجردى  ــم آق ــيار مه بس
همين بوده است. گرچه بايد اين 
روش منضبط و مدون شود ولى 

مبتكرش ايشان بوده است.
ــود كه در  ــان اين ب ــر ايش  نظ
ــائل، عنصر تاريخى را نگاه  مس
ــان در اصول اين كار  كنند. ايش
ــكال  را كرد. در آن زمان اين اش
ــول بحث عقلى  ــد كه اص مى ش

          ][ ︫ ️﹛︀︭﹫︐﹩ ا︪︀ن ︑︀︔﹫︣ 
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ــان و مكان  ــت، عقل كه زم اس
ــان  ايش اما  ــود.  نمى ش ــرش  س
ــث اصولى اين  ــد در خود بح آم
ــًال اجتماع امر و  ــرد. مث كار را ك
ــاز چه بوده و بعد چه  نهى در آغ
ــت. اصال زاويه ى بحث  شده اس
ــت و اكنون زاويه ى  چه بوده اس
ــده است و بعد خود  بحث چه ش
ــد  مى كن ــرى  نتيجه گي ــان  ايش
ــد بكنيم. من  ــه اين كار را باي ك
ــان را از طريق آنچه  اصول ايش
ــرى و آقاى خمينى  آقاى منتظ
ــگاه كردم.  ــتند، هر دو را ن نوش
ــى  ــيار با ارزش ــن كار، كار بس اي
ــاگردان ايشان  است. اين كه ش
در يك مصاحبه اى گفتند روش 
ايشان وثوق آور و مورد اطمينان 
است، به خاطر اين است كه هر 
ــا واقعيت هاى تاريخى  وقت ما ب
پيش برويم اين وثوق و اطمينان 
ــود. آقاى بروجردى  بيشتر مى ش
ــد.  ــورد مى كردن ــه اى برخ ريش
ــى  خواه ــورد،  برخ ــه  اين گون
ــتر باز  ــى افق فكر را بيش نخواه
ــى در حوزه هاى  مى كند. هر كس
ــه اى برخورد بكند، زودتر  ما ريش
ــاند.  ــه نتيجه مى رس ــراد را ب اف
ــه ماه كه نه، ممكن است در  س
ــند. چون  يك ماه به نتيجه برس
ــه ها را مى گويد. وقتى طلبه  ريش
ــئله، سه تا مسئله را در  دو تا مس
ــه اى  ــان به طور ريش درس ايش
ــائل را  ــد، بقيه ى مس كار مى كن
مى آموزد كه چگونه كار كند. اما 
وقتى تعبدى شد، وقتى ريشه اى 
ــتاد بايد  ــود و موردى بود، اس نب
ــائل را موردى  ــدام از مس هر ك
ــوم بروجردى در  ــوزد. مرح بيام
ــول، جانب  ــى از عناصر اص خيل
تاريخى را وارد كردند. اين خيلى 

ــت. در رجال،  ــى اس نكته مهم
ايشان سعى كردند همين عناصر 
ــد. خيلى ابهام هايى  را وارد بكنن
ــانيد بود ايشان حل  را كه در اس
ــام اين ها،  ــد. مضافا به تم كردن
ــان ذاتا فقيه بزرگى هستند.  ايش
ــيعه  ــان در ارتكازات فقه ش ايش
ــت. هر علمى  ــده اس هم وارد ش

ارتكازاتى  يك 
دارد. فقه شيعه 
مسئله ى  چون 
يك  است  دين 
دارد.  ــتى  قداس
ارتكازاتى  يك 
در  ــه  ك دارد 
آن  ــن  ضم

مرحوم  مى گويند  قداست هاست. 
ــيار  ــارى با اينكه بس ــيخ انص ش
بزرگوار بود در باالى سن پنجاه 
ــر مرحوم  ــالگى در درس پس س
ــد. با  ــف الغطا حاضر مى ش كاش
ــه بودند:  ــتدالل كه گفت اين اس
ــاج ندارم،  ــاظ علمى احتي به لح
ــف الغطا  كاش آقاى  ــدان  خان اما 

فقهى  خاندانى 
 . ــتند هس
كاشف  مرحوم 
وصيت  ــا  الغط
هر  ــود  ب كرده 
ــه،  جمع ــب  ش
 ، ــش ي بچه ها
ــرد،  م و  زن 

ــف  ــا ـ مرحوم كاش ــى زنه حت
ــه بلد  ــم فق ــش ه ــا زنهاي الغط
ــت كرده بود زن و  بودند ـ وصي
ــوند، شام بدهند و  مرد، جمع بش
ــب فقط مذاكره فقهى  در آن ش
ــد. اين در قصــص العلماء  بكنن
ــذا معروف  ــت. ل ــده اس نقل ش
ــت در خاندان مرحوم كاشف  اس

الغطا ارتكازات زواياى فقه وجود 
ــيخ انصارى مى گفت:  داشته. ش
ــان مى روم، چون  در درس ايش
درس فقه رمزهايى دارد كه من 
ــان  ــن رمزها را در درس ايش اي
مى بينم. مرحوم آقاى بروجردى 
عده اى  ــا  م ــد.  بودن ــورى  اينج
ــتر  ــتيم كه بيش ــا را داش از فقه

ــتداللى و  جنبه هاى علمى و اس
به اصطالح ما صناعتى داشتند، 
اما آقاى بروجردى آن رمز و راز 

فقه را هم داشت.
و  روحـى  تأثيـر   :
آقـاى  مرحـوم  معنـوى 
بروجـردى در علم آمـوزى 
شـاگردپرورى  و  ايشـان 

ايشان چگونه مؤثر بود؟
اصوًال فقه اهل بيت، مثل سنى ها 
ــط  ــافعى ها فق ــا و ش و حنفى ه
ــت. يك رابطه روحى  علمى نيس
ــاوراء  ــد. يك م ــى خواه هم م
طبيعت هم دارد. آقاى بروجردى 
ــت. اينكه درس  اين را هم داش
ايشان در سه ماه نتيجه مى داده، 

ــه ى عوامل  ــر مجموع ــه خاط ب
ــت.  ــهود و غيب هم بوده اس ش
هم عوامل شخصيت سازى بود. 
هم عوامل علمى بود كه ايشان 
ــورد كرده  ــه اى برخ با علم ريش
ــه دنبال واقع  بود و واقع بينانه ب
ــرى را باز مى كرد.  بود. آفاق فك
ــت و  ــر اينها آن قداس ــه ب اضاف
معنويت  و  تقوا 
ــاى  ارتباط ه و 
ــا  ب ــى  روح
(ع)  ــت  اهل بي
ــت  داش هم  را 
ــى  صناعت و 
نبود.  محــض 
اول  كار  راه 
ايشان روى واقع بينى بود. وقتى 
ــان  ــب به وجدان انس يك مطل
ــيد، وقتى به اطمينان رسيد،  رس
ــود. ايشان  ــليم مى ش زودتر تس
ــخصيت طلبه را اساسًا درست  ش
ــاخت، آن وعاء علم، آن جايى  س
كه بايد علم در آن قرار بگيرد را 
ــعى كرد خوب و سالم بسازد.  س
ــى  خيل ــن  اي
ــت. در  مهم اس
بيشتر  ما  زمان 
ــالمت  س روى 
ــت  محيط زيس
مى كنند.  بحث 
ــى  صورت در 
ــد  مطلعي ــه  ك
ــالمت يك واقعيتى است كه  س
ــئون ما مطرح است.  در تمام ش
ــه مان،  انديش در  ــان،  فكرم در 
ــلوك مان،  ــان، در س در اخالق م
ــائلى كه  ــالمى مس در تفكر اس
ــتند، براى  ــى هس ــى اساس خيل
ــماء اهللا  ــر آنها، جزو اس تاكيد ب
ــد و مى دانيد كه  ــرار مى گيرن ق

ــم در  براى خداوند متعال 99 اس
روايات ما آمده و البته در روايات 
ــده. عده اى  ــنت هم آم اهل س
ــماء در كتاب هستند،  از اين اس
ــتند. همه  عده اى در روايات هس
ــماء اهللا در قرآن نيامده. يكى  اس
ــوره  ــماءاهللا كه در آخر س از اس
ــت. اين  ــالم اس ــر آمده س حش
ــت  ــت. براى اين اس براى چيس
كه بدانيم اگر مى خواهيم كارى 
بكنيم خشت اول سالمتى است. 
شما مى دانيد درباره ى ليله القدر 
ــت «و ما  ــده اس چقدر تاكيد ش
ادراك ما ليله القدر» كانما نفس 
پيغمبر هم از احاطه كامل بر ليله 
القدر مشكل دارد. اين ليله القدر 
ــت كه يك مقدار از  با اين عظم
اوصافش در روايات آمده، چند تا 
ــت، «ليله  هم در قرآن آمده اس
ــهر»، يكى  القدر خير من الف ش
ــالم هى» است، ليله  از آنها «س
القدر شب سالمتى است. ببينيد 
چقدر اين سالمت ارزش دارد. و 
ــر االن مى خواهيم كارى  ــا اگ م
ــظ محيط  ــط به حف ــم فق بكني
زيست و سالمت آن فكر نكنيم. 
باشد.  سالمت  ــه مان  انديش بايد 
چشم مان  ــد.  باش سالم  دستمان 
سالم باشد. اين يك طرح قرآنى 
ــمى گناه مى كند  است. اگر چش
ــت. دانشجوى  ــالم نيس اصًال س
ما بايد سالم باشد. محيط ما بايد 
ــالم باشد. البته در طرح قرآنى  س
ــا رابطه  ــاء تمام اينه چون منش
ــمه  ــت، لذا آن سرچش با خداس
ــت. «اال من  ــالمت قلب اس س
ــليم» دقت  ــب س ــى اهللا بقل ات
ــى رو به خدا  ــان وقت كنيد. انس
ــليم داشته  مى آورد بايد قلب س
ــد. چون اگر قلب سليم شد،  باش
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 ︡د ﹉ ﹤︋ ︀﹨ ﹤︊﹚︵ ﹤︋ آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی
د﹍︣ی، ︋︀ ﹉ ا︐︣ام ︠︀︮﹩ ︋︣︠﹢رد 
﹝﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ︋﹥ ا︫ ︀﹠︭﹫️ ︋︡﹨﹠︡ و 
ا﹟ ﹡﹫︣و﹨︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ﹉ ﹡﹆︩ ﹝﹢︔︣ را 

︋︀زی ︋﹊﹠﹠︡.

آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی ︋︀ ﹉ ︮︊︣ی، ︋︀  ﹉﹢︮﹙﹥ ای، 
 ﹤﹋ ﹤﹚︣﹞ ﹟︋︢ری را ﹋︀︫︐﹠︡ ︑︀ ︋︀ر ︋︡﹨︡. در ا ﹉
ا﹎︣ ا︨﹞︩ را ︪︠️ اول ︋︣ای ﹢زه ی ︗︡︡﹝︀ن 

︀ً ا︪︀ن ︠﹫﹙﹩ ﹝﹙︭︀﹡﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋︣د.  ︋﹍︢ار﹛، ا﹡︭︀﹁
﹨﹛ ︻︀﹜﹞︀﹡﹥، ﹨﹛ ﹝﹙︭︀﹡﹥، ﹨﹛ ︋︀ ︑﹆﹢ا، ﹨﹛ ︋︀ ︻﹆﹏، 

﹨﹛ ︋︀ روح آزادی ا﹟ ︪︠️ اول را ︋﹠︀ ﹋︣د﹡︡.



 ���  ��5 ���&  * � �&  "��  �� ����  ' ����  	� �

-  �P��

.* � "� 9� � � ��

�@!�
�
$

�N
��� ��ii ��� ��� j� +�k�

��
lm

(��) �����	
�� 
�
��� ���� 

�
�

٧٧

ــود، گوش هم  چشم هم سليم مى ش
ــود. در حقيقت بايد گفت  سليم مى ش
ــتند  مرحوم آقاى بروجردى مى خواس
ــد. آقاى  ــالم باش ــه و روحانى س طلب
ــان،  بروجردى اضافه بر اينكه خودش
ــان را سالم كردند، سعى  وجود خودش
مى كردند اين روحانى، اين طلبه، اين 
ــجوى دينى، يك وجود سالم و  دانش

فكر سالم داشته باشد.
ــى،  ــم روانشناس در عل
مطرح  ــده  عق ــئله  مس
ــت. هر عقده اى كه  اس
ــى  ــخصيت علم در ش
ــلوك  ــا، روانى ما، س م
ــا، يك نوع  ما، عقل م
ــالمتى است. آقاى  ناس

ــرد عقده ها را  ــعى مى ك بروجردى س
برطرف كند. يك طلبه جوان احساس 
ــت و  ــد در جامعه مهمل و لغو اس نكن
ــتند. اين انديشه  همه به او بدبين هس
ــت.  ــد دهنده اس در هر جامعه اى رش
ــگاه برويد،  ــما مى خواهيد به دانش ش
وقتى مى بينيد علم ارزش دارد، براى 
ــذا به نظر ما  ــان ارزش قايليد. ل خودت

ــت بود كه  ــن جه از اي
مرحوم آقاى بروجردى 
ــى،  علم ــاظ  لح ــه  ب
ــت تاثير شگرفى  توانس

بگذارد.
ــن لحاظ  ــان در اي ايش
ــتند تاثير بزرگى  توانس
يك  ــى  يعن ــد.  بگذارن

ــرات حوزوى ما  نقطه عطفى در تفك
ــد. لكن عرض كردم روى  ايجاد بكنن
ــى بايد كار  ــه ى عطف خيل ــن نقط اي
ــود. نقطه ى بزرگى بود. كار بزرگى  ش
بود. آن اعتقاد جازم ايشان كه بايد اين 
ــود و آن نكته ى خيلى  خط تقويت بش
ــان به اصول  ــم، ارزش دادن ايش مه
انسانى است. خيلى احترام مى كردند. 

ــد. در روايتى  ــى تجليل مى كردن خيل
فرمودند:  لطيف  ــى  خيل اميرالمومنين 
ــت كه هر چه  ــان پست كسى اس انس
ــد و هر چه  ــش بيايد مى گوي ــه زبان ب
ــه او بگويند گوش مى كند.  ديگران ب
ــت مى كند و هم  هم به ديگران اهان
اگر ديگران به او اهانت كردند تحمل 
مى كند و به روى خود نمى آورد. آقاى 

بروجردى دقيقًا عكس اين بود. براى 
ــى هم  همه احترام قايل بود. اگر كس
ــرد ناراحت  ــت مى ك ــان اهان به ايش
مى شد. ايشان براى همه احترام قايل 
ــتند  بود از بچه تا بزرگ و اعتقاد داش
همه ايشان را احترام بكنند. روى اين 
عبارت فكر بكنيد. اعتقادشان اين بود. 
خيلى ايشان در حفظ اين مقام و حفظ 

اين خصوصيت كوشا بود. اين حالت، 
حالت واقعى ايشان بود. ايشان معتقد 
ــت مرجعيت،  ــه مرجعيت، مهاب بود ك

ابهت مرجعيت بايد حفظ بشود.
آقـاى  شـيوه  چـرا   :
بروجردى در قم آنچنان كه در 
نجف، توسـط آقاى سيسـتانى 
ادامه پيدا كرد ادامه داده نشد؟

استدالل من اين است، چون من يك 
سى سالى است كه در قم هستم ولى 
ــم نبوده. خيلى با  ــل كار من در ق اواي
ــنا نيستم. وقتى آقاى  ارتكازات قم آش
ــده اى از  ــم آمدند ع ــردى به ق بروج
ــون آقاى گلپايگانى به  بزرگان، همچ
ــتانى  ــان رفتند. آقاى سيس درس ايش
نقل مى كردند كه ما در مدرسه فيضيه 
منتظرى  آقاى  اتاق  در 
ــه ظاهراً  يا مطهرى ك
ــان  ايش ــوده.  ب ــى  يك
پيش  ما  ــد:  مى فرمودن
ــب  آقاى خمينى مكاس
محرمه را شروع كرديم 
ــى  ــش ماه ــك ش و ي
ــى  خمين ــاى  آق درس 
ــد از درس، هم طلبه ها  ــم. بع مى رفتي
ــم درس آقاى  ــتاد مى رفتي ــم اس و ه
ــاگرد مى رفتيم  بروجردى. استاد و ش
ــردى. درس آقاى  ــاى بروج درس آق
ــان، دو  بروجردى به خاطر عظمت ش
نحو شاگرد داشت. يك نحوش امثال 
ــه آن وقت فقيه  ــاى گلپايگانى، ك آق
بودند و متاثر از آقاى بروجردى نشدند، 
چون خودشان زيربناى 
ــتند، درس  فكرى داش
رفته  عبدالكريم  ــاج  ح
ــد مرجعيت  ــد. بع بودن
حوزه هم به اين دسته 
ــان  ايش ــاگردان  ش از 
خواهى  ــا  اينه ــيد.  رس
آقاى  افكار  از  نخواهى 
ــل  ــدند. يك نس بروجردى متاثر نش
ــان بودند،  ــم در درس ايش ــوان ه ج
ــرى، آقاى منتظرى  امثال آقاى مطه
و آقاى ابطحى، نسل جوانى كه متاثر 
ــدند  ــدند. خب آنهايى كه متاثر ش ش
چهره هايى مثل آقاى مطهرى، اميد 
بود زندگى بكنند، متاسفانه نشد. يك 
عده هم كه جذب قضاياى سياسى و 

          ][
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﹝︀ ︻﹙﹛ را ﹉ ا﹡︪︡﹥ ا﹡︐︤ا︻﹩ ︑︖︣︡ی ذ﹨﹠﹩ 
 ﹩︐﹫︭︫ ﹉ در ︡︀︋ ﹜﹚︻ ︮︣ف ﹁︣ض ﹡﹊﹠﹫﹛. آن
و︗﹢د ︎﹫︡ا ︋﹊﹠︡. آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی آن ︫︭﹫️ را 

﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀︠️. ﹨﹠︣ آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ 
آن ﹝︊︀﹡﹩ ︻﹙﹞﹩ را ︠﹢ب ︗︀ ﹝﹩ ا﹡︡ا︠️. ﹢ن آن 

︫︭﹫️ را ︠﹢ب ﹝﹩ ︨︀︠️.

﹋︀ری ﹋﹥ آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی ﹋︣د﹡︡، ﹇︊﹏ از ا︪︀ن ﹋︧﹩ 
﹡﹊︣ده ︋﹢د، ﹡﹥ در ﹝﹫︀ن ا﹨﹏ ︨﹠️ و ﹡﹥ در ﹝﹫︀ن ︫﹫︺﹥ 
و آن ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︨﹠︡ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ آورد﹡︡. ﹨︡ف 
ا︪︀ن ﹨﹛ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︀ و﹇︐﹩ ︨﹠︡ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ 
آورد﹛، اوً﹐ ︋︣ای ﹝︀ ︵︊﹆︀ت ﹋︀﹝ً﹑ رو︫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د و 

.﹜﹢︫ ﹩﹞ ﹤︗﹢︐﹞ ︫︡︀︋ ︳﹆︨ ﹩︀︗ ︣﹎ا ،ً︀ ﹫﹡︀︔



زندان و دربدرى و آوارگى شدند، 
مثل آقاى ربانى شيرازى، ايشان 
حواشى بسيار شيرينى بر رسائل 
ــاپ آن واقعا  ــه چ ــت ك زده اس
ــت. واقعا مرد  ــتفاده اس قابل اس
مى دانيد  ــت.  اس شناسى  حديث 
ــغول شد  مرحوم آقاى ربانى مش
ــدا در راه  ــت جمعه و بع به امام
ــل جوان  ــادف كرد. يك نس تص
ــان متاثر شدند،  كه كامًال از ايش
ابتالئات ثانوى پيدا كردند. البته 
ــان ماندند. آقاى  اينها عده اى ش
ــا آخر ماند. زحمت هم  ابطحى ت
ــيد. خيلى كارها را رشد داد.  كش
اما خود آقاى ابطحى در حوزه جا 
نيفتاد. اول كه اصفهان تشريف 
ــيصد، چهارصد نفر  برده بودند س
به درس ايشان مى رفتند، اما در 

قم حوزه ى محدودى داشتند.
: يعنـى شـما اينها را 
بيشـتر به حـوادث بيرونى 

ارتباط مى دهيد؟
ــتانى چون در  ــاى سيس ــه. آق بل
نجف بود در حوزه بود، كار كرد.

: عده ى زيادى بودند، 
فـرض كنيـد آقـاى فاضل 
لنكرانـى (ره)، اصـًال ايـن 
شـان  فقـه  در  را  شـيوه 

نداشتند.
ــاگرد آقاى  ــاى فاضل (ره) ش آق
ــد و از ايشان هم  خمينى هم ش

متاثر شد.
: آقـاى محقـق داماد 
هم بودند ولى آن شـيوه را 

ادامه ندادند.
ــان اهل نظر بودند  چون خودش
ــوزه تاثيرگذار  ــا بعد در ح و اينه

شدند.
از  ــل  قب ــريعتمدارى  ش ــاى  آق
ــده يكى از  ــش آم ــات پي جريان

ــخصيتهاى حوزه بودند. آقاى  ش
ــاى  ــان آق ــريعتمدارى در زم ش
ــاله داشتند. ايشان  بروجردى رس
ــم و به احترام  ــز آمدند ق از تبري
ــاله ى خود  ــاى بروجردى رس آق
ــع كردند، ولى درس آقاى  را جم
ــد. بزرگان  ــردى هم نرفتن بروج
ــان  قم دو جور بودند. يك عده ش
مثل آقاى گلپايگانى درس آقاى 
بروجردى مى رفتند، يك عده هم 
ــريعتمدارى نرفتند،  مثل آقاى ش
ــرام آقاى  ــاله را به احت ولى رس
بروجردى جمع كردند. ايشان تا 
قبل از انقالب يك چهره اى بود، 
مخصوصا بين آذرى ها به عنوان 
ــخصيتى مطرح بود. خب  يك ش
ــى متأثر  ــان خواهى نخواه ايش
ــود. يك  ــاى بروجردى نب از آق
ــم آقاى گلپايگانى  ركن حوزه ه
ــك ركن  ــن اواخر ي ــد. اي بودن
ــدند. ايشان  منحصر در حوزه ش
ــت مى كنيد.  ــد. دق هم متاثر نش
نكته فنى اش اين است. كارهاى 
تاريخى و تتبعى خيلى ريز است. 
ــد كه يك  ــك آدمى مى خواه ي
ــيند و 24 ساعته كار  گوشه بنش

كند.
بـا  روش  ايـن   :
امروز  كـه  تخصص گرايى 
حوزه ها ناچارند به سـمت 
در  جـور  آيـا  برونـد  آن 

مى آيد؟
ــردى اگر  ــاى بروج آن روش آق
ــر ما روش  ــود، يعنى اگ اِحيا بش
ــم و در ثانى  ــد را ياد بگيري و مت
ــم،  كني ــاده  آم را  كار  ــايل  وس
مى توانيم فقيهى را تربيت بكنيم 
ــه سال، چهار سال  كه در طى س
ــواب فقه نظر  ــد در تمام اب بتوان
ــكل  بدهد. ما در اين جهت مش

ــكل مان اين است  نداريم. ما مش
كه اينها بحث تخصص را با يك 
امكانات محدود مطرح كردند. ما 
االن بگوييم متد آقاى بروجردى 
اين است، ما يك حكم را اول از 
قرآن نگاه بكنيم و ببينيم كه در 
قرآن هست يا نه. از زمان رسول 
ــگاه بكنيم. از زمان صحابه  اهللا ن
ــل از ائمه ما چه  نگاه بكنيم. قب
ــك از امامان ما،  ــوده. از كدامي ب
رسيده است. تعارض با همديگر 
ــا ندارند. قرن بعدى، اين  دارند ي
ــه مصاديقى آمده  ــت در چ رواي
ــه فتوايى  ــت. اصحاب ما چ اس
دادند. يك سير تاريخى منظمى 
را ايشان تقريبًا ترسيم كرده كه 
البته به اين وضعى كه من عرض 
ــت. به طور كلى توليد  كردم نيس
علم در معارف شيعه در قرن اول 
ــت. اما پااليش علم، و  و دوم اس
ــوم  بعد انتقال به فتوا، در قرن س
ــت. پس ما  و چهارم و پنجم اس
ــك دوره ـ فرض كنيد،  بياييم ي
ــاه، دو ماه ـ خصايص  در يك م
ــه طلبه ياد  ــرن را ب ــن پنج ق اي
ــون او مى خواهد عالم  بدهيم. چ
بشود، موضع گيرى مى كند. مثال 
ــى كه در قم  من بگويم پااليش
ــت. آن آقا  ــوب بوده اس بوده خ
ــى كه  مثًال مى گويد نه، پااليش
ــت، يك  ــم بوده خوب نيس در ق
ــم، آن  ــداد داري ــش در بغ پاالي
ــت. اين يك.  پااليش خوب اس
ــى را كه  ــا االن يك كتاب دو، م
ــه آن مراجعه كند،  طلبه بتواند ب
ــه آن مراجعه كند  ــه بتواند ب فقي
ــتعانت از  ــا بايد با اس ــم. م نداري
ــگر و نه  هزار تا محقق و پژوهش
يكى، يك جورى دوره ى فقه را 
ــيم، كه هم در آن فتاواى  بنويس

سنى ها باشد، هم روايات سنى ها 
ــنى ها  ــات س ــد، هم مناقش باش
ــد، هم قرن اول در آن بيايد  باش
ــوم و چهارم  ــم قرن دوم و س ه
ــته بندى  ــم بيايد. هم دس و پنج
ــكل تخصص ما براى  بكند. مش
ــد. ما اگر  ــت ش اين جهت درس
ــم. روش را ياد  ــد را ياد دادي مت
ــيله را هم  ــم و در ثانى وس دادي
ــتيم، متد و روش  در اختيار گذاش
ــت، از اول  ــه طلبه ياد گرف را ك
كتاب طهارت تا آخر كتاب ديات 
مى تواند كارايى داشته باشد. آن 
چه كه علماى بزرگ اهل سنت 
ــتند،  ــزرگ ما داش ــا علماى ب ي
ــه روش ها  ــه اش اين بود ك نكت
را داشتند، مصادر محل كارشان 
ــًال در قرن  ــدود بود. مث هم مح
ــم  ــى بن قاس پنجم كتاب موس
بود. كتاب محمد بن مسلم بود. 
كتاب حلبى بود. پنجاه شصت تا 
ــود. بعضى كتاب ها هزار  كتاب ب
تا حديث داشتند، بعضى كتاب ها 
پانصد حديث داشتند. اينها را در 
ــه هفته پيش استاد  ظرف دو س
مى خواندند و تصحيح مى كردند 
ــابق، هم  ــد. در س و تمام مى ش
ــان بود، هم وسيله  روش دستش
ــر آن،  ــود. اضافه ب ــان ب دستش
كارى كه هميشه يك نسل را به 
نسل ديگر وصل مى كند نوشتار 
ــت. خصلت نوشتار اين است  اس
ــل ديگر  ــل را به نس كه يك نس
ــار نمى تواند.  وصل مى كند. گفت
ــطو را  ــته ى ارس ــما اگر نوش ش
خوانده باشى وصل مى شوى به 
ــال قبل. اميرالمومنين  2500 س
ــته بشود،  ــت نوش كه اصرار داش
ــتار  به اين خاطر بود كه اين نوش
عامل وصل و بقا و ماندن است. 

ــتار عامل ارزش است.  خود نوش
امام صادق (ع) تاكيد مى كنند به 
شاگردانشان «اكتب و بّث علمك 
فى اخوانك». معيار فرهنگى ما 
ــت نه شنيدار و گفتار.  نوشتار اس
ــيحيت،  ــب مس االن، در كل كت
ــم ارسطو  در كل كتبى كه به اس
ــت، آن ضوابطى كه علماى  هس
ــا ندارند.  ــه كار بردند، آنه ــا ب م
يعنى سريعًا علماى اهل سنت از 
ميانه هاى قرن دوم به فكر سند 
ديگرى  ضابطه ى  شيعه  افتادند. 
ــرده و آن كتاب  ــه ك ــم اضاف ه
ــت؟  ــت. اين كتاب مال كيس اس
ــال فالنى  ــت م ــى گف چه كس
ــا از امام  ــت. اين كتاب را آي اس
ــنيده؟ در كوفه شنيده؟  شيعه ش
در مدينه آمده؟ شما اين خصلت 
را در هيچ يك از آثار ارسطو پيدا 
ــت.  اس عجيب  خيلى  نمى كنيد. 
ــطو  ــم ارس آنچه كه امروز به اس
ــخه خطى  ــود دارد يك نس وج
ــت كه تاريخش  در واتيكان اس
ــت. مسيحيت  510 ميالدى اس
هم همينطور است. علماى اهل 
ــى دارند: «ما  ــنت يك عبارت س
خّص اهللا به هذه االمة االسناد»، 
اين سند دادن از خصايص اسالم 
است. اين خيلى مهم است. اين 
ــالم درست كرد كه ما  فكر را اس
ــاى فكر خودمان را  بياييم زيربن

بررسى بكنيم.
پژوهشـگران  دقت   :
غربى روى خود متن بيشتر 

از ماست.
ــوع آن  ــث المجم ــن حي االن م
ــيعه روى فقه كار  ــدار كه ش مق

كرده بيشتر است.
: در مـورد فقه حرفى 
متـن  مـورد  در  نيسـت 



٧٩

تاريخى عرض مى كنم.
ــت.  ــا ضعيف اس ــا زيربن در آنه
ــر قرن دوم  ــنى ها هم از اواخ س
ــيدند.  ــا خيلى زحمت كش انصاف
بپرسند كه متن چه بوده، آيا كم 
ــده. اما تا قرن  ــده، آيا زياد ش ش
ــت  ــش مثل يك خانه اى اس اول
ــه اى اش را با نمك  ــه دو طبق ك
ــه اش را با بتون  ــاختند و بقي س
آرمه ساختند. خب زيرش نمك 
ــم اينگونه اند.  ــت. غربى ها ه اس
ــش قرنش نمك است، پانزده  ش
ــت.  ــش محكم اس ــه باالي طبق
ــيحى ها هم همينطور. آن ها  مس
ــتار ندارند. اين از الطاف  هم نوش
الهى است و سّرش اين است كه 
ــاز كرد. اين  ــر ذهن ها را ب پيغمب
ــت كه اسالم  آزادى انديشه اس
ــعى اش  داد. االن تمدن غرب س
ــت، تفكر غربى سعى اش  اين اس
ــن را مثل  ــه دي ــت ك ــن اس اي
جادوگر ها و ساحرها كه االن در 
ــتند جلوه دهد. راست  آفريقا هس
ــده اى آن طورى  ــت، ع هم هس
ــالم  ــتند، ولى ربطى به اس هس
ــالم وقتى  ــال در اس ــدارد. اص ن
ــه اى مى آيد مى گويد:  هر انديش
ــا را ببين، يعنى  ــه و زيربن انديش
ــر را از محدوده  ــد فك مى خواه
بكند.  خالص  شخصى  انعكاس 
ــعاع  اگر فكر تابع يك نوع از ش
ــد، اين انديشه  وجودى من باش

قابل انتقاد است.
ــد انقالب كبير  ــال فرض كني مث
ــروطه  مش ــالب  انق ــه،  فرانس
ــعاع  ايران. قانون در زمان ما ش
ــاه بود به اصطالح.  شخصيت ش
ــت، قانون  ــاه مى گف ــر چه ش ه
مى گويد:  نايينى  مرحوم  مى شد. 
ــاه االن صفت الهى پيدا كرده  ش

ــت. پس انديشه انقالب كبير  اس
فرانسه، انديشه مشروطيت، اين 
بود كه قانون از شخص شاه جدا 
ــود. اين را پيغمبر هم گفت.  بش
گفت: من و شما، همه در مقابل 
قانون مساوى هستيم. متاسفانه 
ــع، ما، فكر را  هنوز هم در جوام
به شخص ربط مى دهيم. يكى از 
شواهد تخلف ما و عقب ماندگى 
ــت. يك مقدار هم  ما همين اس
ــما  ــه غربى ها كار كردند و ش ك
فرموديد، اين است كه فكر را از 
ــخص جدا كردند. ما هم اگر  ش
بايد  بكنيم،  ــرفت  پيش بخواهيم 
ــخص جدا  ــم فكر را از ش بتواني
ــاى علمى را در  كنيم و ارزش ه

خودش  ــاى  ج
نگه بداريم.

ــث  بح ــك  ي
ــچ  هي ــى  علم
ــت نبايد در  وق
ــدود  ــان ح هم
ى  ــا بحثه
ــى و نقلى،  عقل

ــى  ــى، تحقيقى و پژوهش انتزاع
ــود. من معتقدم يك  منحصر ش
ــر و بنيانگذار و  ــخصيت موث ش
مؤسس، بايد در آن واحد داراى 
ــد. با اين ابعاد  ابعاد مختلفى باش
ــد  ــه مى توان ــت ك ــف اس مختل
ــى از اين ابعاد  ــر بگذارد. يك تاثي
ــخص است،  ــخصيت خود ش ش
به غير از ابعاد علمى، شخصيت 
ــه خدا  ــوا، ايمان ب ــوى، تق معن
ــت دارد.  ــزام به تعبد اهمي و الت
ــان مى گفت آقاى  ــى از آقاي يك
ــد بودند هر وقت  بروجردى مقي
ــتادند تا  وضو مى گرفتند مى ايس
ــود، تا اين  ــك بش آب وضو خش
ــتحبات مقيد  ــان به مس حد ايش

بودند. اين روحانيت خاصى براى 
خود شخص مى آورد. يعنى بايد 
علم را، يك چيزى بين انسان و 
ــزى كه محل كار  ــدا و آن چي خ
ــما اقتصاد را با  ــت بدانيم. ش اس
ــع ثروت، در  ــع درآمد و مناب مناب
ــد و اينكه فرد بايد  نظر مى گيري
سودآورى داشته باشد. حاال اگر 
ــبت بين انسان  ما بياييم يك نس
ــدا و آن منابع ثروت در نظر  و خ
ــرق مى كند.  ــى ف ــم خيل بگيري
ــول هم  ــه و اص ــوزش فق در آم
ــى ما بايد  ــت، يعن همين طور اس
ــر بگيريم.  ــك مثلثى را در نظ ي
ــوال يك ديدگاه  اين ديدگاه اص
موفقى است. يك ديدگاه جامعى 

ــت. مرحوم آقاى بروجردى و  اس
ــور بودند.  ــا غالبا اينط علماى م
ــه اين علم  ــانى هم ك براى كس
ــد بياموزند احترام و  را مى خواهن
شخصيت خاصى قائل بودند. در 
روايت از حضرت عيساى مسيح 
ــاد بگيريد و  ــم را ي ــه عل دارد ك
ــاتيد،  تواضع بكنيد هم براى اس
هم براى شاگردان. در آن روايت 
ــى پاى  ــه حضرت عيس دارد ك
شاگردان خود را مى شست. اين 
ــخصيت، علم را از متعلم جدا  ش
حساب نمى كند. ايشان به عنوان 
يك معلم مى آيد و متعلم را هم 
بزرگ  ــخصيت هاى  ش مى بيند. 

هميشه اينطورى هستند.

بروجـردى  آقـاى   :
قسـمت زيـادى از حيـات 
علمى شـان را در بروجـرد 
در  هـم  كردنـد.  سـپرى 
ابتداى طلبگى و هم بعد از 
سـفرى كه بـه اصفهان و 
دوبـاره  مى رونـد،  نجـف 
مى آيند در بروجرد و بيش 
از سـى سـال در بروجـرد 
مشـغول تحقيق مى شوند. 
مايـه ى  خميـر  شـايد 
كارهايى كه كردند در آنجا 
شكل گرفته اسـت. امروز 
در قم خيلى هـا مى مانند و 
در توليد علم چنين اتفاقى 
نمى افتد، اما ايشـان سى، 
سـال  چهل 
بروجـرد  در 
و  مى مانـد 
هنگامـى كه 
به قم مى آيد 
تحول  يـك 
علمى  عميق 
را در قـم به 
وجود مـى آورد. نظر شـما 

چيست؟
ــال  ــى و خرده اى س ــان س ايش
ــب، خاندان  ــد، خ ــرد بودن بروج
ــردى، يكى  ــوم آقاى بروج مرح
ــيار معروف  ــاى بس از خاندان ه
ــادات  ــرد بودند. خاندان س بروج
طباطبا، سادات با عظمتى هستند. 
ما چند تا سادات معروف طباطبا 
ــاخه اش خاندان  ــم. يك ش داري
ــتند. يك  ــاى بروجردى هس آق
ــاخه اش خاندان مرحوم آقاى  ش
ــتند. االن معظمش  ــم هس حكي
ــن زندگى مى كنند. معظم  در يم
ــادات يمن از نسل نوه ى امام  س
ــتند. سادات  ــن مجتبى هس حس

ــيار بزرگوارى هستند، هم به  بس
ــم اينكه  ــان و ه لحاظ نسب ش
سادات متشخصى هستند. ما در 
ــاداتى به نام ياسرى، از  عراق س
ــد بن على داريم. ظاهراً  اوالد زي
ــين بن زيد هستند،  از نسل حس
ــى  محترم ــادات  س ــاده  فوق الع
ــادات طباطبا اصوال  ــتند. س هس
ــيار سادات  در ايران و عراق، بس
بزرگوارى هستند. در طول تاريخ 
ــانى دارند،  ــوابق درخش ــم س ه
بروجردى،  آقاى  بيت  بخصوص 
ــى بيت به  ــذا، حت ــى يومنا ه ال
معناى منزل، اين خاندان و اين 
ساختمان بيت ايشان در بروجرد 
ــت. هنوز هم  داراى عظمتى اس
ــت و عظمتى دارد. به لحاظ  هس
مالى داراى تمكنات خوبى بودند. 
ــردى معروف  ــاى بروج آق خود 
است كه باغى داشتند در اطراف 
ــا االغى و  ــرد. هر صبح ب بروج
اسبى، كتاب ها را بار مى كردند و 
مى رفتند به باغ، پاى رودخانه اى 
كه در آنجا بوده و اين كتاب ها را 
ــه  تدريس مى كردند. در آن جلس
ــين  ــيخ حس نامى از مرحوم آش
ــر، مردمان  قائنى بردم. پدر و پس
بسيار نورانى اى هستند. در نجف 
ــان هم از  ــه گير بودند. ايش گوش
مرحوم  ــوب  خ ــدگان  ش تربيت 
مرحوم  بودند.  ــردى  بروج آقاى 
ــين از  ــيخ محمد حس ــاى ش آق
ــاگردان آقاى بروجردى بودند  ش
ــاى بروجردى به  و مى گفتند: آق
من عنايت داشتند. آشيخ محمد 
ــين قائنى اينجور براى من  حس
ــه آقاى بروجردى  نقل كردند ك
ــارت را در  ــك دوره كتاب طه ي
بروجرد نوشته است. باز يك دوره 
ديگر هم شروع كردند. ايشان در 
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آن مدتى كه در بروجرد مى مانند 
به خاطر فراغت بالى كه داشتند 
ــادى انجام مى دهند.  كارهاى زي
ــانيد را نيز  اين كتاب تجريداالس
ــان مى آيد،  ــه فكرش ــا ب در آنج

اين  ــودات  مس
ــم  ــاب را ه كت
ــا انجام  در آنج
كه  ــد،  مى دهن
ــه قم  ــا ب بعده
در  و  ــد  مى آين
ــام مرجعيت،  اي
ــط مرحوم  توس

آشيخ حسن نورى ـ برادر آشيخ 
ــين نورى همدانى كه االن  حس
ــد. خيلى  ــتندـ  پاكنويس ش هس
خوش خط بود. آقاى بروجردى 
خوششان آمد. از ايشان خواست 
ــد.  كن ــس  پاكنوي را  ــد  تجري
ــان انجام داد.  ــس را ايش پاكنوي
بعدها همان نسخة خطى آشيخ 
ــن نورى افست شد. اين دو  حس
ــه كارى كه در بروجرد انجام  س
ــخصيت ايشان  دادند قطعا در ش

خيلى مؤثر بوده است.
چقـدر  روش  ايـن   :

قابل الگوبردارى است؟
ــه  هميش ــا  م ــاى  حوزه ه در 
ــت. تمركز  ــور بوده اس همين ط
ــته است.  بركت هاى زيادى داش
ــان هم نداشته  اختصاص به ايش
است. يك عبارت معروف هست 
«كن فى الّناس و التكن منهم» 
در بين مردم باش و از آنها مباش. 
ــًا همين طورند.  ــا غالب بزرگان م
مثال ما نجف كه بوديم، معروف 
ــى، در اوايل  ــه آقاى خوي بود ك
ــبت به فقه اش  كار، اصولش نس
ــاگرد هم  ــى خوب بوده و ش خيل
ــته اند. من اين موضوع  زياد داش

ــنيدم.  ــتانى ش ــاى سيس را از آق
ــتانى از آقاى خويى  ــاى سيس آق
ــل مى كردند كه  ــن نق ــراى م ب
ــن در دوره ى  ــان گفتند: م ايش
ــتم و گفتم،  اولى كه اصول نوش

تقريبا همه ى كارهايم را تعطيل 
ــتم  ــام همتم را گذاش كردم. تم
ــه اين فكر افتادم  روى اصول. ب
ــه اول اصول را به عنوان يك  ك

متكامل  مكتب 
ــا آخر  از اول ت
بكنم.  ــم  تنظي
دوره ى  ــًا  غالب
ــى  خوي ــاى  آق
ــش تا  ــن ش بي
هفت سال بود. 
آقاى  ــوم  مرح

ــه در نجف هم  ــا اينك ــى ب خوي
بودند، كمتر رابطه داشتند. كمتر 
ــتر در خانه  ــتند. بيش تماس داش
ــك دوره ى متكامل از  بودند و ي
ــول را پايه ريزى كردند.  علم اص
ــت كه انسان  اين كار خوبى اس
ــى، لكن از طرف ديگر  برود جاي
ــت دارد،  ــك مزي ــود حوزه ي خ
ــان يك فكر را مطرح  وقتى انس
ــود و  مى كند، فكر حالجى مى ش
براى رشد و بالندگى فكر موثرتر 
ــاى بروجردى  ــت. مرحوم آق اس
ــال  ــر فعالى بودند. چند س عنص
ــد. در مدت نجف  در نجف بودن
ــه بودند.  ــان در مدرس ــم ايش ه

ــد در نجف  ــوم آخون زمان مرح
بودند. ايشان مورد عنايت خاص 
ــوم آخوند بود. مرحوم آقاى  مرح
بروجردى هم خيلى به استادش 

عالقمند بود.
به هر حال اين 
بروجرد  دوران 
ــر  خاط ــه  ب
ــت ذهنى  فراغ
ــتند  داش ــه  ك
عالى  ــى  دوران
بوده است. غير 
فعاليت هاى  از 
ــردم  ــع م ــان مرج ــى، ايش علم
ــم مى رفتند.  ــم بودند. منبر ه ه
ــخنرانى هم مى كردند. اضافه  س
ــالى و  ــر آن در جريان خشكس ب

ــه آمد  ــديدى هم ك ــى ش قحط
شخصيت  ــتند.  داش فعالى  نقش 

واقعا متكاملى بودند.
: يعنى شـما معتقديد 

بركـت  كـه 
مجموعـه ى 
يـن  ا
ليت هـا  فعا
در  كه  بـوده 
فت  پيشـر

علمـى 
تأثير  ايشان 

گذاشته است؟
ــن در بحث اول  ــكال. م بالاش
ــن مجموعه را  ــرض كردم، اي ع

ــراد را بايد  ــما اف نگاه بكنيد. ش
ــان به خدا،  ــه ى، ايم در مجموع
ــجاياى  س ــالق،  اخ ــانيت،  انس
ــى  ــاى علم ــى، برخورده اخالق
ــگاه كنيد.  ــوع تربيت طلبه ن و ن
ــه كار بزرگى  ــت ك ــى اس بديه
مثل تجريداالسانيد ذهن فارغى 
ــان دنبال  ــد. چون ايش مى خواه
ــعى كردند  رجال رفتند و بعدا س
ــاظ تاريخى  ــه لح ــايلى را ب مس
بررسى كنند. مسايل اهل سنت 
كه متعارف علماى ما نبود را وارد 
ــرض بفرماييد كه گفته  كنند. ف
ــت فالن روايت تقيه  ــده اس ش
ــت. فالن روايت را شافعى از  اس
ــت. اين  ــيده اس امام صادق پرس
ــت. چون شافعى  اصًال زننده اس
ــال وفات  در س
ــادق  ص ــام  ام
آمده.  ــا  دني به 
ــت  معقول نيس
صادق  امام  كه 
تقيه  آنها  براى 
را  اين ها  بكند. 
آقاى بروجردى 
ــن كردند. خود شافعى هم  روش
ــه بخواهند  ــار نبوده ك فقيه درب
ــد. على اى حال  از او تقيه بكنن
مرحوم آقاى بروجردى استظهار 

لطيفى دارند. آقاى مطهرى هم 
اين نقل را از ايشان دارند. ايشان 
ــود، همچنان كه حركت  معتقد ب

ــة ما ظهور  ــا در منطق اخبارى ه
ــب تجربى هم  ــك مكت كرد، ي
ــود آمد. مكتب  ــرب به وج در غ
ــت  ــى در غرب متقارن اس تجرب
با اين حركت اخبارى ها، متاثر از 
آنها نيست. انصافًا اين يك نكته 
ــت. يعنى ايشان اين  لطيفى اس
احساس را مى كند كه اخبارى ها 
ــترى  ــوع واقعگرايى بيش يك ن
دارند. شبيه مكتب تجربى كه در 
ــت. بر خالف اصولى ها  غرب اس
ــت. موسس  و همينطور هم اس
ــوم مال محمد  ــا، مرح اخبارى ه
ــه مفصًال  ــن، در فوائدالمدني امي
ــل و احكام عقلى و  راجع به عق
منطق و فلسفه و راه هاى عقلى 
ــروع  ــان ش ــث مى كند. ايش بح
مى كند به منطق يونانى اشكال 
ــردن و اين منطق را طرد  وارد ك
ــردن. نظير اين كارها، با كم و  ك
زيادش در غرب هم در آن زمان 
ــفه شروع شده بود.  توسط فالس
نقد تفكرات منطق ارسطويى را 
ــروع كرده بودند.  غربى ها هم ش
در ما هم اخبارى ها شروع كرده 
ــه مى توان گفت  بودند. در نتيج
ــت كه  ــه اين يك تفكرى اس ك
ــتر به جنبه هاى واقع گرايى  بيش
ــتر به جاى اينكه  تكيه دارد. بيش
ــاس  قي ــه  ب
ــك بكند،  تمس
ــتقراء  اس ــه  ب
ــه  ب دارد.  كار 
ــه  اينك ــاى  ج
كلى  بحث هاى 
ــتر  بيش بكنند، 
ــات  جزئي ــه  ب
ــن كار را هم آقاى  كار دارند. اي
ــام داد. يكى از  ــردى انج بروج
ــم آقاى  ــاى ظريف و مه كاره

          ][

          ][

          ][

﹨﹞﹥ ا︨﹞︀ء ا    ً در ﹇︣آن ﹡﹫︀﹝︡ه. ﹊﹩ از ا︨﹞︀ء ا    ً ﹋﹥ در آ︠︣ 
 ﹟︋︣ای ا .️︧﹫ ︋︣ای ﹟آ﹝︡ه ︨﹑م ا︨️. ا ︪︣ ره﹢︨
ا︨️ ﹋﹥ ︋︡ا﹡﹫﹛ ا﹎︣ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︀ری ︋﹊﹠﹫﹛ ︪︠️ اول آن 

︨﹑﹝︐﹩ ا︨️. ﹝︣﹢م آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی ﹝﹩ ︠﹢ا︨︐﹠︡ ︵﹙︊﹥ 
 ﹤﹊﹠آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی ا︲︀﹁﹥ ︋︣ ا .︫︡︀︋ ﹜﹛︀︨ ﹩﹡︀و رو

︠﹢د︫︀ن، و︗﹢د ︠﹢د︫︀ن را ︨︀﹜﹛ ﹋︣د﹡︡، ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ 
ا﹟ رو︀﹡﹩، ا﹟ ︵﹙︊﹥، ا﹟ دا﹡︪︖﹢ی د ،﹩﹠﹉ و︗﹢د 

︨︀﹜﹛ و ﹁﹊︣ ︨︀﹜﹛ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

﹝︀ ا﹎︣ ﹝︐︡ را ︀د داد﹛. روش را ︀د 
داد﹛ و در ︔︀﹡﹩ و︨﹫﹙﹥ را ﹨﹛ در ا︠︐﹫︀ر 

﹎︢ا︫︐﹫﹛. ﹝︐︡ و روش را ﹋﹥ ︵﹙︊﹥ ︀د 
﹎︣﹁️، از اول ﹋︐︀ب ︵︀رت ︑︀ آ︠︣ ﹋︐︀ب 

د︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹋︀را﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

 ﹉ .︡﹠﹋ آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋︣د ︻﹆︡ه ﹨︀ را ︋︣︵︣ف
︵﹙︊﹥ ︗﹢ان ا︧︀س ﹡﹊﹠︡ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹞﹏ و ﹜︽﹢ ا︨️ و 
﹨﹞﹥ ︋﹥ او ︋︡︋﹫﹟ ﹨︧︐﹠︡. ا﹟ ا﹡︪︡﹥ در ﹨︣ ︗︀﹝︺﹥ ای 
 ︡ر︫︡ د﹨﹠︡ه ا︨️. ︫﹞︀ در دا﹡︪﹍︀ه ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︋︣و
و﹇︐﹩ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡ ︻﹙﹛ ارزش دارد، ︋︣ای ︠﹢د︑︀ن ارزش 

 ️︗ ﹟م آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی از ا﹢︣﹞ ︀﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ︢ا﹛ .︡﹫﹚︀﹇
︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ﹜︀ظ ︻﹙﹞﹩، ︑︀︔﹫︣ ︫﹍︣﹁﹩ ﹎︢ا︫️.
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ــود. گاهى در بعضى  بروجردى اين ب
ــت زمان، يك  ــوم، در اثر گذش از عل
در  ــود.  مى ش ــدوار  تقلي ــى  چيزهاي
ــوم، چهارم و پنجم، اين  قرن هاى س
ــالمى داريم.  تفكر را در كل تفكر اس

اختصاص به شيعه هم 
ندارد. هر چه در نوشته 
ــل مى كردند.  بود را نق
ــده اى بودند  ــا ع بعده
ــد،  ــارى بودن ــه اخب ك
ــن معنا نه،  ــى به اي ول
پژوهش  بودند،  محقق 
ــا به  ــد. اين ه مى كردن

ــته اكتفا نكردند. اين يك  مجرد نوش
ــيار مهمى است. ما  ــيار بس تفكر بس
مى توانيم ميراث هاى منقول خودمان 
را يك پااليش كلى بكنيم. اين كار را 
ــيعه تا يك حدى آقاى تسترى  در ش
انجام داده است. ايشان يك مقدارى 
ــنت  ــت. خود اهل س ــام داده اس انج
ــاى بروجردى از  ــم انجام دادند. آق ه
ــانيد  اين جهت خوب بود. تجريداالس
ــا ذهن بازى  ــان ب ــا بود. ايش گره گش
ــت، به جاى اينكه بيايد اكتفا  كه داش
بكند به آن موجود، موجود را حالجى 
ــد. آقاى  مى كرد تا به آن مطلوب برس
ــر بودند،  ــردى چون صاحب نظ بروج
ــم بودند، قدرت حالجى  چون فقيه ه
ــيع را در  ــطح وس ــتند. البته ما س داش
ــم، اما  ــان نمى بيني ــته هاى ايش نوش
ــته شده است. ما  گام هاى اوليه برداش
ــول معارف دينى مان با  در بخش منق
ــكل تاريخى مواجه هستيم،  يك مش
ــدارد در  ــا هم ن ــه اختصاص به م ك

سنى ها هم است الى ماشاءاهللا.
: گذشـته از اينكـه آقاى 
بروجردى در سند احاديث اين 
كار را كردنـد دربـاره ى متـن 
احاديث هم ايشان قايل بودند 
كـه الفـاظ احاديـث نقـل بـه 

مضمون شده است.
درست است. اين در كتب ما متعارف 
ــر و ديگران، مثًال يك  نبود. در جواه
ــود، اينجورى  ــه از زراره ب ــت ك رواي
ــه صحيحة زرارة االولى،  مى آوردند ك

صحيحة الثانية، صحيحة الثالثة. آقاى 
بروجردى اعتقاد داشت كه اينها يكى 
هستند، يك و دو و سه و چهار روايت 
نيست. اختالف در نقل است و اين به 
ــت كه اين روايات نقل  خاطر اين اس
به مضمون شده است. اوًال اين بحث 
نقل به معنا يك بحث سابقه دار است. 
ــت.  قبل از امام صادق هم مطرح اس
ــنت هم مطرح است.  در ميان اهل س
اصًال در كتب حديث شان، بحث دارند 
ــت يا نيست.  كه نقل به معنا جايز اس
ــهور بين علماى اهل سنت، اجازه  مش
مى دهند. يك نادرى هستند كه اجازه 
ــات ما، از  ــان رواي ــد. در مي نمى دهن
ــى از راويان  ــلم كه يك محمد بن مس
معروف ماست، اين بحث مطرح شده 
ــام عرض  ــد كه به ام ــت. مى گوي اس
ــردمـ  االن ترديد دارم كه امام باقر  ك
ــت يا امام صادق، اما راوى محمد  اس
ــت ـ كه گاهى در نقل  ــلم اس بن مس
ــم و زياد مى كنم حديث را،  حديث، ك
حضرت فرمودند: با حفظ معنا اشكال 
ــل معنا از همين حديث  ندارد. اين نق
گرفته شده است. آقاى بروجردى اين 
كار را كردند. من شاگرد ايشان نبودم، 
ــان، مخصوصا  ولى در كتاب هاى ايش
در صالة ايشان كه اخيراً آقاى صافى 

ــتر منعكس  چاپ كردند، اين كار بيش
شده است. مرحوم آشيخ على صافى. 
ايشان مثال چهار، پنج تا حديث كه از 
ــت را تحقيق كردند و  ــوده اس زراره ب
ــت.  فرمودند كه اينها يك حديث اس
ــر ما از  ــخ تفك در تاري
قديم  زمان هاى  همان 
ــد  يك چيزى اضافه ش
به نام نقل به مضمون. 
نقل به مضمون اضافه 
كردن جنبه هاى حذفى 
ــت. مثال  به حديث اس
امام صادق فرموده كه 
اشكال ندارد و راوى، منعى ندارد را به 
جاى اشكال ندارد، آورده. اين نقل به 
معنا بوده است. اما اگر راوى مى گفت 
امام اجازه دادند. اين نقل به مضمون 
ــون در اصطالح  ــت. نقل به مضم اس
علمى كامال با نقل به معنا فرق دارد. 
ــن عرض كردم  ــًا آن طور كه م تقريب
ــوا. اين نقل  ــردن فت ــى اضافه ك يعن
ــه نقل به معنا  ــت. البت به مضمون اس
ــده و جا افتاده  ــات ما قبول ش در رواي
ــانى  ــا گاهى در كلمات كس ــت. م اس
مثل شيخ، نقل به مضمون هم داريم. 
بحث تخصصى اش را نمى خواهم وارد 
ــان اين  ــوم. در زمان قدما عادتش بش
ــه عين الفاظ روايات را بياورند  بوده ك
ــيخ  و كم و زياد نكنند. بعد از زمان ش
ــد به اين جهت نبوده  ديگر خيلى تقي
ــت. مثال نهايه شيخ همان روايات  اس

است، اما نقل به مضمون است.
: ايـن همـان فقـه روايى 
بروجردى  آقاى  ظاهراً  اسـت؟ 
روى اين جهت عنايت داشتند.
ــت. يك جور  ــه روايى دو جور اس فق
ــت.  فقه روايى، خود متون روايت اس
يك جور مضمون روايات است. يعنى 
ــا تقديرى يا فرضى يا  فقه تخمينى ي

تفريعى نيست.

          ][
﹝﹟ ﹝︺︐﹆︡م ︫ ﹉︭﹫️ ﹝﹢︔︣ و ︋﹠﹫︀﹡﹍︢ار و 

 ﹩﹀﹚︐﹞ دارای ا︋︺︀د ︡در آن وا ︡︀︋ ،︨︦﹣﹞
︋︀︫︡. ︋︀ ا﹟ ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︀︔﹫︣ 
 ︬︫ د﹢︠ ️﹫︭︫ ا︋︺︀د ﹟از ا ﹩﹊ .︢ارد﹍︋
ا︨️، ︋﹥ ︾﹫︣ از ا︋︺︀د ︻﹙﹞﹩، ︫︭﹫️ ﹝︺﹠﹢ی، 
︑﹆﹢ا، ا﹞︀ن ︋﹥ ︠︡ا و ا﹜︐︤ام ︋﹥ ︑︺︊︡ ا﹨﹞﹫️ دارد.



ايشان روى اين دسته بندى هم 
ــتند. اين كار  ــى عنايت داش خيل
ــت.  ــان كار خيلى خوبى اس ايش
ــان، اين  مثل كارهاى ديگر ايش
كار هم بايد تكامل پيدا مى كرد.

راه  ــن  اي
كه  واقع گرايى 
ــوم آقاى  مرح
ــردى در  بروج
ــث و فقه  حدي
در  ــول  اص و 
ــش گرفتند  پي
راه  ــيار  بس
ــت.  اس خوبى 

ــدى  ــت تجري ــول را از حال اص
مطلق خارج كردند. البته مصادر 
ــان نبود. اگر  زيادى در اختيارش
ايشان مصادر را بيشتر ديده بود، 
ــترى را در اصول  ــاى بيش گام ه
ــن جهت  ــتند. در اي ــر مى داش ب
ــم اين كار را  ــعى كردي هم ما س
ــئله  تكميل كنيم. مثًال يك مس
ــد و در  ــى مطرح ش ــه زمان از چ
ــد. يك  چه زاويه هايى مطرح ش
مسئله دويست سال بعد از طرح، 
ــيصد  يك زاويه پيدا مى كند، س
ــرى پيدا  ــة ديگ ــال بعد زاوي س
مى كند، امروز هم زاوية ديگرى 
دارد. اصل اين طرح اين است كه 
ما مجموعه ى انديشه هايى را كه 
ــالم  در طول چهارده قرن در اس
ــى  ــت را بررس ــده اس مطرح ش
ــم اينجورى  ــا معتقدي ــم. م كني
ــود، از باال به پايين.  بررسى بش
ــم پيغمبر اكرم ميليون ها  معتقدي
انسان را به كمال رساندند. ويل 
ــت كه ما بايد  دورانت، معتقد اس
ــى  تاريخ را به لحاظ تمدن بررس
ــان تاريخ را براساس  بكنيم. ايش
ــيم مى كند. ويل  ــا تقس تمدن ه

ــه ما در  ــت ك دورانت معتقد اس
ــرعت  ــخ، تمدنى به س كل تاري
نداريم.  اسالمى  تمدن  فراگيرى 
ــل دورانت اين حرف را  وقتى وي
مى زند ما هم وظيفه اى داريم. 

ــول اهللا،  ــه رس بياييم اين انديش
ــول اهللا به  ــه رس ــن روح را ك اي
افراد داد را با يك احاطه بررسى 

از  نه  ــم،  بكني
زاويه ى  ــك  ي
ــر  اگ ــاص.  خ
حال  ــه  ب ــا  ت
اسالم  علماى 
زاويه  ــه  س از 
ــا  م ــد،  ديدن
ــه  زاوي از 

ــنت  ــارم هم ببينيم. اهل س چه
ــهاى حديثى، به لحاظ  در بخش
ــى كردند. ما هم به  رجالى بررس
ــت و نسخه شناسى  لحاظ فهرس
ــر دوى ما  ــم. ه ــى كردي بررس
ــتى جواب  ــه چيس ــتيم ب توانس
دهيم. ولى چرايى را نه. اين يك 
ــمت كار است و يك قسمت  قس
هم كال در بخش تفسير، بخش 
ــالم، بخش تاريخى  عرفانى اس
ــفى اسالم،  ــالم، بخش فلس اس
بخش اقتصاد اسالم بايد بررسى 
ــه به  ــه اى را ك ــود و مجموع ش
ــالمى داريم،  ــوان معارف اس عن
هم در خودش و مفرداتش و هم 

ــم در زوايا  ــير تاريخى و ه در س
ــى كنيم.  ــا بايد بررس و ديدگاه ه
ــده اى از  ــال در يك بحث، ع مث
يك زاويه وارد شده اند. ما ممكن 
وارد  ــرى  ديگ ــه  زاوي از  ــت  اس
بعضى  ــويم.  بش
ــوارد اصول  از م
خاصى  قداست 
پيدا كرده است. 
زمان  از  ــون  چ
مطرح  ــه  صحاب
ــت.  اس ــده  ش
قياس  ــكل  مش
ــت. آنها  اين اس
ــى بن ابيطالب  مى گويند كه عل
معتقد به اين است كه همه چيز 
ــنت هست، ما اين  در كتاب و س

را قبول داريم، اما حرف سايرين 
ــم. اما بحث  ــول داري ــم قب را ه
ــر بر وجوب كه  داللت صيغه ام

صحابه  ــال  م
اين  ــت،  نيس
ــا  علم ــال  م
ــذا  فل ــت.  اس
نمايانگر  اينها 
ــب  ه مذ
ــا  م ــتند.  نيس
كرديم.  ــدا  ج

ــا يك  ــن كار را ت ــاى اي زمينه ه
گذاشتند،  بروجردى  آقاى  حدى 
ــرض كردم  ــا همانطور كه ع ام
ــرد. مثال در بين  تكامل پيدا نك

ــه ى بين كتب  علماى ما مقايس
ــى  ــتيم. اولين كس اربعه را نداش
ــب  ــرد صاح ــن كار را ك ــه اي ك
ــت. مخصوصا كه يك  معالم اس
ــان شده  لطف الهى در حق ايش
است. نسخه تهذيب به خط شيخ 
طوسى در پيش ايشان بوده، كه 
ــخه مفقود مى شود.  بعدا اين نس
ــان موفق مى شد  اى كاش ايش
ــل مى كرد.  ــه را براى ما نق هم
ايشان اولين كسى است كه اين 
خط را در ميان علماى ما مطرح 
ــوم عالمه در قرن  مى كند. مرح
هشتم، بيشترين نقلى كه مى كند 
از كتاب تهذيب است. گاهى هم 
ــل مى كند.  ــه و كافى نق از فقي
ــد. در قرن  ــه نمى كن اما مقايس
ــوم  مرح ــم  ده
ــى  ثان ــهيد  ش
ــن  اولي ــًا  تقريب
كه  ماست  فقيه 
متوجه شده يك 
ــده  ــت واح رواي
يك  ــى  كاف در 
ــده و در  جور آم
تهذيب يك جور. خب اين قرن 
دهم است. خيلى دير شده است. 
كلينى اوايل قرن چهارم هست. 

ــيخ طوسى هم نيمه اول قرن  ش
ــر مرحوم شهيد ثانى  پنجم. پس
مى آيد و دقيق تر اينها را مقايسه 
مى كند. اما باز اين روش متوقف 

روش  اين  ــفانه  متاس ــود.  مى ش
پيگيرى نمى شود.

ــر راه آقاى  ــال اگ ــى اى ح عل
ــيم،  ــردى را تكامل ببخش بروج
ــه دنياى  ــر از اينكه احاطه ب غي
ــالم پيدا مى كنيم، مى توانيم  اس
در  را  ــى  دين ــارف  مع و  ــكار  اف
سطح علمى و دانشگاه ها مطرح 
ــد كرديم  ــر تعب ــم، ولى اگ كني
ــى قبول نمى كند. در دنياى  كس
ــت كه  ــم، حرف اول اين اس عل
ــى تعبد قبول نمى كند. بايد  كس
ــود، تجربه بشود. ما  بررسى بش
ــادر اوليه خودمان  مى توانيم مص
ــزرگان مان را در  و كتاب هاى ب
ــازى بكنيم.  ــطح علمى بازس س
ــه حديث اهلبيت  من معتقدم ك
به خاطر تمهيداتى كه اهل بيت 
در نوشتن و تدوين داشتند، تنها 
ــت كه در ميان فرق  حديثى اس
اسالمى قابل بازسازى و طرح در 
دنياى علم است. البته نمى خواهم 
بگويم آقاى بروجردى اين كار را 
ــى زمينه هاى اين كار را  كرد، ول
ايشان آماده كرد. اگر كار ايشان 
رشد پيدا مى كرد ما مى توانستيم 
ــگاهى  ــائل حقوقى دانش در مس
ــى از راه كارهاى  كار بكنيم. يك
وحدت  ــى  عمل
حوزه و دانشگاه 
ــت. علم  اين اس
ــعار درست  با ش
 . د ــو نمى ش
ــا  ب ــت  صنع
ــت  درس ــعار  ش
آقاى  نمى شود. 
ــى سال بروجرد  بروجردى در س

اين كار اساسى را كردند.

          ][

          ][

﹡﹆︡ ︑﹀﹊︣ات ﹝﹠︴﹅ ار︨︴﹢﹩ را ︾︣︋﹩ ﹨︀ ﹨﹛ ︫︣وع 
﹋︣ده ︋﹢د﹡︡. در ﹝︀ ﹨﹛ ا︠︊︀ری ﹨︀ ︫︣وع ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡. در 
﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ا ﹟﹉ ︑﹀﹊︣ی ا︨️ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ 

︋﹥ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی وا﹇︹ ﹎︣ا﹩ ︑﹊﹫﹥ دارد. ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︗︀ی 
ا﹠﹊﹥ ︋﹥ ﹇﹫︀س ︑﹞︧﹉ ︋﹊﹠︡، ︋﹥ ا︨︐﹆︣اء ﹋︀ر دارد. ︋﹥ 

︗︀ی ا︋ ﹤﹊﹠︒ ﹨︀ی ﹋﹙﹩ ︋﹊﹠﹠︡، ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︗︤﹫︀ت ﹋︀ر 
دار﹡︡. ا﹟ ﹋︀ر را ﹨﹛ آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی ا﹡︖︀م داد.

︑︖︣︡ا﹐︨︀﹡﹫︡ آ﹇︀ی ︋︣و︗︣دی 
﹎︣ه ﹎︪︀ ︋﹢د. ا︪︀ن ︋︀ ذ﹨﹟ ︋︀زی ﹋﹥ 

دا︫️، ︋﹥ ︗︀ی ا︀﹫︋ ﹤﹊﹠︡ ا﹋︐﹀︀ ︋﹊﹠︡ 
 ﹩︗﹑ آن ﹝﹢︗﹢د، ﹝﹢︗﹢د را ﹤︋

﹝﹩ ﹋︣د ︑︀ ︋﹥ آن ﹝︴﹙﹢ب ︋︨︣︡.

          ][
︋﹥ ﹨︣ ︀ل ا﹟ دوران ︋︣و︗︣د ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹁︣ا︾️ 
ذ﹨﹠﹩ ﹋﹥ دا︫︐﹠︡ دورا﹡﹩ ︻︀﹜﹩ ︋﹢ده ا︨️. ︾﹫︣ 

️ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ا︪︀ن ﹝︣︗︹ ﹝︣دم ﹨﹛ ︋﹢د﹡︡.  ﹫﹛︀︺﹁
﹝﹠︊︣ ﹨﹛ ﹝﹩ ر﹁︐﹠︡. ︨﹠︣ا﹡﹩ ﹨﹛ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. ا︲︀﹁﹥ 

︋︣ آن در ︗︣︀ن ︪︠﹊︧︀﹜﹩ و ﹇︫︡ ﹩︴︡ی ﹨﹛ ﹋﹥ 
آ﹝︡ ﹡﹆︩ ﹁︺︀﹜﹩ دا︫︐﹠︡. ︫︭﹫️ وا﹇︺︀ ﹝︐﹊︀﹝﹙﹩ 

︋﹢د﹡︡.


